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หมายเหตุ ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 29,008,965.96        8,466,021.24         14,887,252.84       4,927,826.31       
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5 และ 7 190,218,894.54       179,172,934.11     100,102,254.90     94,286,204.61     
สินคาคงเหลือ -  สุทธิ 8 135,843,731.87       151,817,603.67     65,325,106.08       62,290,517.99     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน

ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 11 3,126,245.04          2,560,036.02         1,395,179.77         965,115.62          
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 374,261.06             284,932.65           210,196.62           180,336.79          
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 358,572,098.47       342,301,527.69     181,919,990.21     162,650,001.32    

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 9 2,617,455.86          -                     -                     -                    

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                       -                     500,100,399.40     500,100,399.40    
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน 11 2,641,508.97          2,480,040.68         1,160,191.57         874,000.73          
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12 981,883,520.71       1,174,709,111.80   170,392,566.67     186,542,278.92    
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 13 14,298,750.00        14,298,750.00       -                     -                    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 6,425,577.01          19,794,330.91       71,482.50             77,289.25           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 16,000.00              103,242.00           11,000.00             97,500.00           
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,007,882,812.55    1,211,385,475.39   671,735,640.14     687,691,468.30    

รวมสินทรัพย 1,366,454,911.02    1,553,687,003.08   853,655,630.35     850,341,469.62    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา 1 จาก 47

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท

สินทรัพย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก 15 264,543,050.67       823,053,597.80     159,681,272.53     166,756,825.61    
สถาบันการเงิน

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 5 และ 16 73,338,176.59        50,481,003.66       31,396,880.20       33,818,965.39     
เจาหน้ีคาทรัพยสิน 1,052,024.00          30,495.00             231,120.00           -                    
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 1,153,915.30          245,002.42           1,153,915.30         245,002.42          
เงินปนผลคางจาย 20,525,098.51        20,527,213.88       20,525,098.51       20,527,213.88     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 718,470.29             669,180.61           214,363.08           176,283.17          
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 361,330,735.36       895,006,493.37     213,202,649.62     221,524,290.47    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 430,000,000.00       -                     -                     -                    

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 18 24,217,323.42        17,539,397.03       10,786,196.66       6,491,192.96       

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 454,217,323.42       17,539,397.03       10,786,196.66       6,491,192.96       

รวมหน้ีสิน 815,548,058.78       912,545,890.40     223,988,846.28     228,015,483.43    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา 2 จาก 47

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)



หมายเหตุ ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 300,000,000.00       300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00    
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 300,000,000.00       300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00    
สวนเกินทุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 278,374,901.60       278,374,901.60     278,374,901.60     278,374,901.60    
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 30,000,000.00        30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00     
ยังไมไดจัดสรร  (57,468,049.36) 32,766,211.08       21,291,882.47       13,951,084.59     

รวมสวนของบริษัทใหญ 550,906,852.24       641,141,112.68     629,666,784.07     622,325,986.19    
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                       -                     -                     -                    
รวมสวนของผูถือหุน 550,906,852.24       641,141,112.68     629,666,784.07     622,325,986.19    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,366,454,911.02    1,553,687,003.08   853,655,630.35     850,341,469.62    

-                       -                     -                     -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา 3 จาก 47

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)



หมายเหตุ ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556
รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ 5 957,431,658.71    940,447,760.39   504,209,355.20   479,635,456.37   
รายไดอ่ืน

ดอกเบี้ยรับ 497,948.35          453,742.08         231,695.02       5,024,341.63      
อ่ืนๆ 1,367,630.59       5,539,424.39      884,362.71         2,391,928.19      

รวมรายได 959,297,237.65    946,440,926.86   505,325,412.93   487,051,726.19   

คาใชจาย
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 5 907,515,093.08    858,829,062.14   456,829,643.23   426,525,738.40   
คาใชจายในการขาย 43,782,363.58      42,207,934.75     15,518,185.40     15,915,771.41    
คาใชจายในการบริหาร 5 56,204,432.87      53,919,858.77     19,147,997.14     17,379,339.82    
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย -                    64,561.90          -                   -                   
รวมคาใชจาย 1,007,501,889.53  955,021,417.56   491,495,825.77   459,820,849.63   

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (48,204,651.88) (8,580,490.70) 13,829,587.16     27,230,876.56    
ตนทุนทางการเงิน (28,724,137.86) (49,422,965.87) (4,426,892.10) (7,220,716.79)
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (76,928,789.74) (58,003,456.57) 9,402,695.06      20,010,159.77    
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 14.2 (14,100,969.60) 9,586,690.83 (1,161,897.18) (3,980,379.66)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป (91,029,759.34) (48,416,765.74) 8,240,797.88      16,029,780.11    
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 14.1 1,695,498.90       -                   -                   -                   
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 20  (89,334,260.44)  (48,416,765.74) 8,240,797.88      16,029,780.11    

การแบงกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ  (91,029,759.34)  (48,416,765.74)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                   
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป  (91,029,759.34)  (48,416,765.74)

การแบงกําไร(ขาดทุน)รวมเบ็ดเสร็จ
สวนที่เปนของบริษัทใหญ  (89,334,260.44)  (48,416,765.74)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                   
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  (89,334,260.44)  (48,416,765.74)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน  (บาท : หุน)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (0.30) (0.16) 0.03 0.05 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา 4 จาก 47

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี   31 ธันวาคม 2557 

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557 

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมได รวม
สํารองตาม จัดสรร

หมายเหตุ กฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00        88,382,976.66        696,757,878.26       
เงินปนผลจาย 19 -                      -                      -                       (7,199,999.84)         (7,199,999.84)         
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                      -                      -                       (48,416,765.74)       (48,416,765.74)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00        32,766,211.08        641,141,112.68       
เงินปนผลจาย 19 -                      -                      -                       (900,000.00)           (900,000.00)           
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                      -                      -                       (89,334,260.44)       (89,334,260.44)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00        (57,468,049.36)       550,906,852.24       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา 5 จาก 47

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)สะสม



บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557 

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมได รวม
สํารองตาม จัดสรร

หมายเหตุ กฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2556 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       5,121,304.32        613,496,205.92        
เงินปนผลจาย 19 -                      -                      -                      (7,199,999.84)         (7,199,999.84)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                      -                      -                      16,029,780.11       16,029,780.11          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       13,951,084.59       622,325,986.19        
เงินปนผลจาย 19 -                      -                      -                      (900,000.00)          (900,000.00)             

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                      -                      -                      8,240,797.88        8,240,797.88           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       21,291,882.47       629,666,784.07        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา 6 จาก 47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หนวย : บาท



หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (76,928,789.74)     (58,003,456.57)     9,402,695.06       20,010,159.77     
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปน
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคาสินทรัพย 12 73,021,707.39      71,497,373.25      19,664,984.30     18,492,908.90     
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 7 (273,308.14)         (441,439.39)         (273,308.14)        (279,070.45)        
โอนสินทรัพยเปนคาใชจาย 12 230,353.20          -                    230,353.20         -                    
คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพ 8 10,610,151.68      9,576,448.82       314,477.16         -                    
คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพ (โอนกลับ) 8 (6,187,338.22)       -                    -                   -                    
คาเผ่ือการดอยคาทรัพยสิน 12 -                     120,561.90          -                   -                    
คาเผ่ือการดอยคาทรัพยสิน (โอนกลับ) 12 -                     (19,253,090.14)     -                   -                    
(กําไร) ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน 2,714,273.72        15,739,258.34      (3,478.75)           (1,318,715.58)      
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึน 195,354.00          1,127,127.37       100,984.91         668,696.08         
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 18 8,797,300.02        6,649,962.68       4,295,003.70       2,402,156.61       

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2557 

, , , , , , , ,
รายไดดอกเบี้ย (497,948.35)         (453,742.08)         (231,695.02)        (5,024,341.63)      
คาใชจายดอกเบี้ย 28,724,137.86      49,422,965.87      4,426,892.10       7,220,716.79       
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 40,405,893.42      75,981,970.05      37,926,908.52     42,172,510.49     

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) :-
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (10,758,656.52)     31,622,405.02      (5,542,742.15)       (11,823,962.78)
สินคาคงเหลือ 11,551,058.34      35,649,078.04      (3,349,065.25)      21,185,235.62     
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (89,328.41)           (168,409.81)         (29,859.83)          (147,329.31)        
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 87,242.00            (86,500.00)          86,500.00           (86,500.00)
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) :-
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 24,709,974.47      (6,975,053.44)      (2,153,946.23)      4,819,467.80       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 49,289.68            (927,086.45)         38,079.91           (98,640.03)          
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 18 -                     (753,144.56)         -                   (125,506.76)        
เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 65,955,472.98      134,343,258.85    26,975,874.97     55,895,275.03     
จายดอกเบี้ย (30,604,310.30)     (48,205,115.68)     (4,700,886.34)      (7,170,605.02)      
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (247,177.55)         (5,386,808.42)      (247,177.55)        (5,386,908.33)      
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 35,103,985.13      80,751,334.75      22,027,811.08     43,337,761.68     

หมายเหตปร กอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี   7  47หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปนสวนหนึงของงบการเงินนี หนา 7 จาก 47



หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน (เพิ่มข้ึน)ลดลง (2,617,455.86)       -                    -                   -                    
รับชําระเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย -                     -                    -                   189,950,500.00    
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน 11 (4,246,000.00)       (3,060,800.00)      (2,271,000.00)      (2,015,800.00)      
รับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน 11 3,518,322.69        3,037,347.59       1,554,745.01       1,111,649.94       
จายคืนเงินปนผลรับแกบริษัทยอย -                     -                    -                   (18,799,971.80)    
ซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย -                     -                    -                   (200,000,000.00)   
ดอกเบี้ยรับ 497,948.35          453,742.08          231,695.02         5,024,341.63       
จายชําระเจาหน้ีคาทรัพยสิน (30,495.00)           (879,295.55)         -                   -                    
ซ้ือทรัพยสินถาวร (12,255,228.62)     (41,473,739.90)     (3,529,386.37)      (17,082,436.40)    
รับเงินสดจากการขายทรัพยสินถาวร 130,166,509.40     4,869,386.36       18,359.87           1,335,227.98       
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 115,033,600.96     (37,053,359.42)     (3,995,586.47)      (40,476,488.65)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน เพิ่มข้ึน(ลดลง) (558,692,526.00)    467,453,547.85    (7,170,682.71)      63,457,274.81     

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2557 

รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 430,000,000.00     18,434,359.00      -                   4,773,476.00       
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 -                     (519,613,901.56)   -                   (61,140,456.00)    
เงินปนผลจาย (902,115.37)         (7,210,835.33)      (902,115.37)        (7,210,834.33)      
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (129,594,641.37)    (40,936,830.04)     (8,072,798.08)      (120,539.52)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 20,542,944.72      2,761,145.29       9,959,426.53       2,740,733.51       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 8,466,021.24        5,704,875.95       4,927,826.31       2,187,093.80       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 29,008,965.96      8,466,021.24       14,887,252.84     4,927,827.31       

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
บริษัทฯ และบริษัทยอยซ้ือสินทรัพยโดยการกอหน้ี 1,052,024.00        30,495.01           231,120.00         -                    

จํานวนที่ยังไมไดเบิกใชของวงเงินสินเช่ือที่อาจจะนํามา
ใชเพื่อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต (หนวย : ลานบาท) 819 816 473 485

ป ิ ป  ึ่ ิ ี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึงของงบการเงินนี หนา 8 จาก 47
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บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557   
 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

  บริษัทฯ  ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจาํกัด   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537  บริษัทฯ มีสํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขที่ 119  ถนนกาญจนวนิช 
ตําบลทาขาม  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา และมีสาขา 1 แหง ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขท่ี 30/32 หมูที่ 1  
ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  

  บริษัทยอย  ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  เลขท่ี  30/32 หมูที่ 1 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร  

 บริษัทฯ  เปนบริษัทยอยของบริษัท โอจิ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศญี่ปุน โดยถือหุนใน
บริษัทฯ รอยละ 75.72 ของทุนจดทะเบียน 

  บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพส่ิงพิมพชนิดตางๆ ดวยระบบออฟเซ็ท  และผลิตบรรจุภัณฑจาก
กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง 

 

2.  เกณฑการจัดทํางบการเงินและหลักการจัดทํางบการเงินรวม 

2.1  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ จัดทําขึ้นตามกฎหมายเปนภาษาไทย  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้น เพ่ือความสะดวกของ
ผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ      ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 
ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภและตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   นําเสนอตามเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีไทย  ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2555) เรื่อง "การนําเสนองบการเงิน" และแสดงรายการตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
เรื่อง "กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554" ลงวันที่ 28 กันยายน 2554  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ยกเวนที่จะระบุเปนอยางอื่น 
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2.2 หลักการจัดทํางบการเงินรวม 

บริษัทยอย  หมายถึง  บริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่งของ
สิทธิ ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน และท่ีคาดวาจะเปนไปไดในปจจุบันที่จะใชสิทธิแปลงสภาพที่จะใชสิทธิ
ออกเสียงดังกลาว  หรือมอํีานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย         

งบการเงินรวมนี้ ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด ซึ่ง
ประกอบ ธุรกิจรับจางพิมพส่ิงพิมพตางๆ และผลิตบรรจุภัณฑจากกระดาษลูกฟูก และกระดาษแข็ง โดยมีอัตราสวน
การถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

งบการเงินของบริษัทยอยไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม 
ดังกลาวจนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ  เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ประโยชนจากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม บริษัทฯ ตองนําสิทธิในการออกเสียงที่
เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณาวันที่ซื้อกิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อ
กิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ 

งบการเงินของบริษัทยอย จัดทําขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเชนเดียวกันกับบริษัทฯ และใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เชนเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณบัญชีที่คลายกัน 

รายการบัญชีระหวางบริษัทฯ ที่มีกับบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 

2.3 หลักการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ  ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 

 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมระหวางป 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดปฏิบัติตามกรอบแนวคิด มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่
ปรับปรุงใหมและออกใหม โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังนี้ 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)  ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)  สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)  รายได 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
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ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)  เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)  สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)  งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)  การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)  สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)  การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)  สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 15   สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
ฉบับที่ 27   การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29   การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 32   สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี 

ลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับที่ 4    การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับที่ 5    สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
    สภาพแวดลอม 
ฉบับที่ 7    การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง  
    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 10   งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับที่ 12   ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13   โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับที่ 17   การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับที่ 18   การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล 

กรอบแนวคิดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ปรับปรุงใหมและออกใหมดังกลาวไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบันที่เริ่มนํามาถือปฏิบัติ 

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางปแตยังไมมีผลบังคับใช 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดประกาศใช มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงใหมและออกใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทฯ และ 
บริษัทยอย ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช ดังตอไปนี้ 
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3.2.1 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบัญช ี

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)  งบกระแสเงินสด  
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)  รายได 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)  ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)  กําไรตอหุน 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)  การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน 

  ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)  การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)  การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)  สวนงานดําเนินงาน 
ฉบับที่ 10   งบการเงินรวม 
ฉบับที่ 11   การรวมการงาน 
ฉบับที่ 12   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
ฉบับที่ 13   การวัดมูลคายุติธรรม 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง  
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
 ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถือหุน 

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ 
   หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

   สภาพแวดลอม 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)  ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับที่ 14   ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ํา 

และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)  การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
ฉบับที่ 20   ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 

3.2.2 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาประกัน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงใหมและออกใหมขางตนไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ สวน
ใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหาร
ของบริษัทฯ และบริษทัยอยเชื่อวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ในปที่นํามาตรฐานดังกลาวมา
ถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตนบางฉบับเปนมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ไดแก การเพิ่มเติมขอกําหนดใหกิจการจัดกลุมรายการ
ที่แสดงอยูใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใชเกณฑวารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลังไดหรือไม มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้จะมีผลตอการแสดงรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใน 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก (ก) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย เปล่ียนชื่อเปน “การวัดมูลคาใหม” และตองรับรูใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลกําไร
และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย จะไมสามารถรับรูตามวิธีขอบเขตหรือรับรูในกําไร
หรือขาดทุนได และ(ข) ตนทุนบริการในอดีตจะรับรูในรายการกําไรขาดทุนทันทีในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ผลประโยชน โดยไมสามารถรับรูตลอดระยะเวลาการใหบริการในอนาคตได มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวจะมีผล
ตอรายการตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรูของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอย รับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันที
ในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประเมินวาเมื่อนํามาตรฐานฉบับ
ปรับปรุงนี้มาใชในป 2558 และเปล่ียนมารับรูรายการกําไรขาดทุนดังกลาวทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไมมี
ผลกระทบตอหนี้สินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานและกําไรสะสมยกมาในงบการเงิน และกําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ไดแก การกําหนดการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน
ดําเนินงาน โดยใหเปดเผยขอมูลตัววัดมูลคาสินทรัพยและหน้ีสินรวมสําหรับเฉพาะสวนงานที่รายงาน หากโดยปกติมี
การนําเสนอขอมูลจํานวนเงินดังกลาวตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการปฏิบัติการ และถามีการเปล่ียนแปลงที่มี
สาระสําคัญจากจํานวนเงินที่ไดเปดเผยไวในงบการเงินประจาํปลาสุดสําหรับสวนงานที่รายงานนั้น มาตรฐานฉบับ
ปรับปรุงดังกลาวจะมีผลตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกับสวนงานดําเนินงานสําหรับขอมูลทางการเงินระหวางกาลของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ผูบริหารอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหมนี้ ไดมีการกําหนดคาํนิยามของคําวา “ควบคมุ” ซึ่งถูกนํามาใชแทนหลักการ
ของการควบคุมและการจัดทํางบการเงินรวมภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ มาตรฐานนี้ไดกําหนดวาเมื่อใดกิจการควรจัดทํางบการเงินรวม ใหนิยามหลักการของการควบคุม 
อธิบายหลักการของการนําหลักการของการควบคุมไปใช รวมถึงอธิบายถึงขอกําหนดในการจัดทํางบการเงินรวม 
หลักการสําคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้ คือ หากมีอํานาจควบคุม จะตองมีการจัดทํางบการเงิน
รวมเฉพาะในกรณีที่ผูลงทุนไดแสดงใหเห็นถึงอํานาจการควบคุมที่เหนือกวาผูถูกลงทุน ผูลงทุนไดรับผลตอบแทนที่
ผันแปรจากการที่มีสวนเกี่ยวของในผูถูกลงทุน และมีความสามารถในการใชอํานาจในผูถูกลงทุน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ผลตอบแทนที่กิจการจะไดรับ ผูบริหารอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหมนี้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้ ไดมีการกําหนดวิธีการวัดมูลคายุติธรรมใหอยูในกรอบแนวคิดเดียวกัน
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกําหนดการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหมดังกลาวจะมีผลตอการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับมูลคายุติธรรมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้ ใหใชกับผลประโยชนหลังออกจากงานประเภทโครงการ
ผลประโยชนที่กําหนดไว และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําภายใตการตีความนี้
หมายถึงขอกําหนดใดๆ ที่กําหนดใหกิจการตองสมทบเงินทุนสําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานประเภทโครงการ
ผลประโยชนที่กําหนดไว และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน การตีความนี้อธิบายถึงผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับสินทรัพยหรือหนี้สินโครงการจากขอกําหนดหรือขอตกลงที่เกี่ยวกับเงินทุนขั้นต่ํา ผูบริหารอยูในระหวางการ
ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้ 

 
4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ในการวัด
มูลคาขององคประกอบงบการเงิน ยกเวน ตามที่กลาวไวในนโยบายการบัญชีแตละขอ 
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้  ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

4.1 การรับรูรายได 
บริษัทฯ  และบริษัทยอยรับรูรายได   เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับรายการ
บัญชีจะเขาสูกิจการและสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายได ไดอยางนาเชื่อถือ 

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อมีการสงมอบโอนความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเปนเจาของในสินคาใหแก   
ผูซื้อแลว 

รายไดจากการใหบริการบันทึกเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และงบกระแสเงินสด 

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย  เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลอง
สูง ซึ่งเปนเงินฝากกับสถาบันการเงินตางๆ มีกําหนดไถถอนไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีภาระผูกพัน
ใดๆ และไมมีขอจํากัด ในการเบิกใช 

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใชแยกแสดงเปน  "เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน"  โดยแสดงเปนสินทรัพย
ไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.3 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืน และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน แสดงตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ซึ่งสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ และ
บริษัทยอย ประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้
ไมได  ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณในการเก็บหนี้ การวิเคราะหอายุหนี้และสถานะทางการเงินปจจุบันของ
ลูกหนี้ 



รับรองวาถูกตอง  ลงชื่อ...................................................................กรรมการ 
หนา 16 จาก 47 

4.4 สินคาคงเหลือและคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 

สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต แสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

วัตถุดิบ วัสดุส้ินเปลืองและอะไหล แสดงมูลคาตามราคาทุนวิธีเขากอน - ออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปน เพ่ือทําใหสินคา
พรอมขายและคาใชจายในการขาย 

คาเผื่อการลดมูลคาสินคาเมื่อสินคามีการเคลื่อนไหวชาหรือเส่ือมคุณภาพ บันทึกบัญชีโดยพิจารณาตามสภาพปจจุบัน
ของสินคาคงเหลือ และสินคาที่ราคาทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ 

4.5 เงินลงทุนในหุน 

 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา 
(ถามี) 

4.6 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขาย 

สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งประกอบดวยสินทรัพยและหนี้สิน) ที่คาดวามูลคาตามบัญชีที่จะ
ไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป  จัดเปนประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย
สินทรัพย  (หรือสวนประกอบของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)  วัดมูลคาดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับ
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุน
จากการจากการวัดมูลคาในภายหลังรับรูในกําไรหรือขาดทุน  ผลกําไรรับรูไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ที่เคยรับรู 

4.7 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดแก อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่
เพ่ิมขึ้นหรือทั้งสองอยาง    ทั้งนี้ไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือ
ใชในการบริหารงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนใน
อนาคต 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนวัดมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งรวมถึงตนทุนในการทํารายการและวดัมูลคาภายหลัง
การรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยราคามูลคายุติธรรมหักผลขาดทุนจาการดอยคา (ถามี) 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทยอย ไดแก ที่ดิน ซึ่งยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต 

4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 ที่ดิน แสดงมูลคาตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 

อาคารและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อผลขาดทุนการดอยคาของสินทรัพย  
(ถามี) 

ราคาทุน รวมถึงตนทุนทางตรง ที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพยและตนทุนทางตรงอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการ
จัดหาสินทรัพย เพ่ือใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย 
การบูรณะสถาน  ที่ต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม 
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สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใชประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 

รายจายในการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มหรือทดแทนและรายจายในการปรับปรุงสินทรัพยถาวรใหดีขึ้นถือเปนรายจาย
ฝายทุน สวนคาซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพยถาวรถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น 

บริษัทฯ  และบริษัทยอย ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการ
จําหนายสินทรัพย  (ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น) จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบญัชี 

บริษัทฯ และบริษัทยอย   คํานวณคาเสื่อมราคาจากราคาทนุหลังจากหักมูลคาคงเหลือของสินทรัพย   โดยใชวิธี
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้.- 

สวนปรับปรุงที่ดิน         5    ป 
อาคารและสิ่งปลูกสราง  5 - 30    ป 
ระบบไฟฟาภายในอาคาร       10    ป 
ระบบบําบัดน้ําเสีย   5 - 10    ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ  5 - 20    ป 
เครื่องมือเคร่ืองใชโรงงาน  5 - 10    ป 
เครื่องใชและเครื่องตกแตง  5 - 10    ป 
ยานพาหนะ         5    ป 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางติดตั้ง 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน   ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยให
เหมาะสม 

4.9 ตนทุนการกูยืม 

ตนทุนการกูยืมที่เกิดจากเงินกูยืม  ที่นําไปใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพย   ที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพรอมที่จะใชหรือขาย ไดนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะ
ใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมอื่นๆ ถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวย ดอกเบี้ย
และตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

4.10 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทยอย  จะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวาสินทรัพยของ
บริษัทฯ และบรษิัทยอยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคาหรือเมื่อตองทําการประเมินการดอยคาของ
สินทรัพยเปนรายป บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย  

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหัก
ตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย   ประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน     โดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาที่อาจ
ประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแส
เงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ืน ใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่
สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ  และบริษัทยอย  จะประเมินวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวารายการขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่บริษัทฯ  และบริษัทยอย ไดรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม
หากมีขอบงชี้ดังกลาว  บริษัทฯ  และบริษัทยอย ตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น  และกลับ
รายการบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่บริษัทฯ และบริษัทยอย รับรูในงวดกอน 

ขาดทุนจากการดอยคา จะถูกกลับรายการเพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลัง หักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

4.11 ผลประโยชนพนักงาน 

4.11.1 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
ภาระผูกพันของผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน  ซึ่งประกอบดวย  เงินเดือน  คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุน  
ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น  วัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและบันทึกเปนคาใชจาย
เมื่อพนกังานทํางานให 

4.11.2 โครงการสมทบเงิน 

ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะบันทึกเปนคาใชจายในกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

4.11.3 โครงการผลประโยชน 

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งขึ้นอยู
กับอายุและจํานวนปที่ทํางาน 

หนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรูในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทยอย โดยคิดจากมูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่รายงาน  และตนทุนบริการในอดีต  ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุถูกคํานวณขึ้นทุกป
โดยผูชํานาญทางสถิติอิสระโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected  Unit  Credit  Method)   มูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคํานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เขามาในอนาคต โดยใช
อัตราดอกเบ้ียตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใชสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพัน และมีอายุการครบกําหนดชําระ
ใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ  กําไรขาดทนุทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ และการเปล่ียนสมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเขางบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  ประกอบดวย   มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการ ผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู  และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู 

4.12 ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อ  มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  ซึ่งเปน
ผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูก
จายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาวและสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ 
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4.13 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางปที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน  
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตรา
ตางประเทศ  ณ วันที่รายงานแปลงคาเปนเงินบาท    ดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการ
แปลงคาไดบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชี 

4.14 ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวด ประกอบดวย  ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  ภาษีเงินได 
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน   ยกเวน สวนที่รบัรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ใน
กรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ตามลําดับ 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน  คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขางแน
วาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดดําเนินงานและเกิด
รายไดทางภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ โดยคํานึงถึงสถานการณที่
สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยูกับการตีความและจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีอากร หากคาด
วาจะตองจายชําระใหกับหนวยงานจัดเก็บของรัฐ 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีต้ังเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน    เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและ
หนี้สินและราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน    อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ  และบริษัทยอย จะไมรับรูภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพย  หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวม
ธุรกิจ   และ ณ วันที่เกิดรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี     ภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร)  ที่มีผลบังคับใชอยู  หรือที่คาดไดคอนขางแน
วาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน   และคาดวาอัตราภาษีดังกลาว   จะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษี
เงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน    หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชาํระ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอย จะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   จะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อบริษัทฯ และ
บริษัทยอย มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวด
ปจจุบัน และท้ังสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน    
ซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย  จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน   และทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว   หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอย   
จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย จะบันทกึภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของ
กับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 
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4.15 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คํานวณขึ้นโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถ่ัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางป 

4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ   หรอืถูกควบคุม
โดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจการลงทุน   บริษัทยอยและบริษัทยอยในเครือเดียวกัน   ถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
บริษัทฯ  ผูบริหารสําคัญ  กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ 

ในการพิจารณาความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯ และบริษัทยอย คํานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

4.17 ขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน 

สวนงานธุรกิจที่ทําหนาที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการ โดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความเสี่ยง   
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการของสวนธุรกิจอ่ืน สวนงานภูมิศาสตรทําหนาที่จัดหาผลิตภัณฑหรือ
ใหบริการในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความเสี่ยง
และผลตอบแทนของการดําเนินงานในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจอ่ืน 

ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอกรรมการผูจัดการ  (ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน) จะแสดง
ถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล รายการที่
ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนรายการสินทรพัยเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยภาษีเงินได 

4.18 เครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงิน ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   ลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อ่ืน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงิน  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน และเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน นโยบายการบัญชีเฉพาะ
สําหรับรายการ แตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

4.19 สัญญาเชาดําเนินงาน   

สัญญาเชาดําเนินงาน - ดานผูเชา 

สัญญาเชาที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแกเจาของสินทรัพยยังเปนของผูใหเชา ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน  คาเชาที่
จายตามสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกเปนคาใชจายตามระยะเวลาที่เชา 



รับรองวาถูกตอง  ลงชื่อ...................................................................กรรมการ 
หนา 21 จาก 47 

4.20 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการ
และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ  
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีตและปจจัยตางๆ ที่
ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น  ดังนั้น  ผลที่เกิดขึ้นอาจแตกตางไปจากตอ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินที่ประมาณและตั้งขอสมมติฐานไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ไดแก 

4.20.1 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน 

ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาบริษัทฯ 
และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแลวหรือไม โดยใช 
ดุลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน 

4.20.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลคาของลูกหนี้จากความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหาร
ไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยใชการวิเคราะหสถานะของ
ลูกหนี้รายตัว ประสบการณการเก็บเงินในอดีต การวิเคราะหอายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ดังนั้นการปรับปรุงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต 

4.20.3 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ เปนการปรับมูลคาของสินคาคงเหลือดวยมูลคาที่คาดวา อาจเกิดความ
เสียหาย   เนื่องจากสินคาลาสมัยและการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ   ผูบริหารใชดุลยพินิจในการประมาณคาเผื่อ
สินคาลาสมัย และการลดมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับยอดสินคาคงเหลือ  โดยพิจารณาจากการวิเคราะหอายุของสินคา
คงเหลือ 

4.20.4 อาคาร และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ ฝายบริหารใชการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ  
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และไดมีการทบทวนอายุการใชประโยชนและมูลคาคงเหลือใหม หากมีการ
เปล่ียนแปลง 

4.20.5 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯ 
และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดน้ัน ในการนี้ ฝายบริหาร
จําเปนตองประมาณการวากลุมบริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดย
พิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
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4.20.6 การดอยคาของสินทรัพย 

ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของสินทรัพยในแตละชวงเวลา   และบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หาก
คาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น   ในการนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

4.20.7 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

ในการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ถึงความนาจะเปนที่พนักงานจะทํางานจนครบเกษียณอายุโดยคํานึงถึงขอมูลในอดีต ซึ่งจะทบทวนทุกป สมมติฐานที่
ใชในการคํานวณจะคํานึงถึงตนทุนบริการในอดีต ตลอดจนอายุการใหประโยชนของพนักงาน   ซึ่งจะถูกคํานวณขึ้น
ทุกป 

4.20.8 สัญญาเชา 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใช 
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา บริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

 
5.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  สวนหนึ่งของ
บริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว  บริษัทเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/หรือ
การเปนกรรมการรวมกัน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้.- 

 
 

บริษัทที่เกีย่วของกัน 

ลักษณะ
ความ 
สัมพันธ 

 
ดําเนินกิจการ 

 
อัตราสวนการถือหุนรอยละ 

ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ป 2557 ป 2556 
บริษัท โอจิ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จาํกัด 1 ผลิตและจําหนาย 

  ผลิตภัณฑจาก   
  กระดาษทุกประเภท 

ญี่ปุน 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

บริษัท  สหกิจบรรจุภณัฑ จํากัด 2 โรงพิมพ ผลิตและ 
  จําหนายบรรจภุัณฑ 

ไทย 
 

100 
 

100 
 

บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอร 
     เนชั่นแนล จาํกัด 

3 ผลิตกระดาษและ 
  จําหนายบรรจภุัณฑ 

ไทย - - 

GS Paper & Packaging Sdn Bhd 3 ผลิตกระดาษและ 
  จําหนายบรรจภุัณฑ 

มาเลเซยี 
 

- 
 

- 
 

บริษัท ยูเนี่ยน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค 
     จํากัด 

3 ผลิตกระดาษและ 
  จําหนายบรรจภุัณฑ 

ไทย - 
 

- 
 

Ojitex Haiphong Co., Ltd. 3 ผลิตกระดาษ เวียดนาม - - 
Oji package innovation center Inc. 3 บริหารจัดการ ญี่ปุน - - 
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ลักษณะความสัมพันธและนโยบายการกําหนดราคา กับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้.- 

1. เปนบริษัทใหญของบริษัทฯ คิดคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ในอัตรารอยละ 0.2 
ตอป ของจํานวนเงินกูคงเหลือในแตละไตรมาส (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 และ17 ประกอบ) 

2. เปนบริษัทยอย  บริษัทฯ กําหนดราคาซื้อขายวัตถุดิบและเครื่องจักร โดยใชตนทุนบวกอัตราผลตอบแทนที่ตกลง
รวมกัน ซึ่งเทากับรอยละ 5 ถึง 10  

3. เปนบริษัทยอยของบริษัทใหญ  
บริษัทฯ และ บริษัทยอย ในกลุมเดียวกัน  ซื้อและขายสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ ในราคาตลาด 
บริษัทยอย เรียกเก็บคาใชจาย ตามที่เกิดขึ้นจริง 

รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางกันมีรายละเอยีด ดังนี้.- 

 หนวย : บาท 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

บริษัทใหญ     
คาใชจายอื่นๆ 1,641,476.94 810,175.33 333,755.12 111,610.93 
บริษัทยอย     
รายไดจากขายและบริการ - - 47,765.74 809,716.65 
รายไดอ่ืน - - 333,139.30 - 
ดอกเบี้ยรับ - - - 4,876,914.05 
ซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป - - 11,037,604.00 4,124,627.03 
ซื้อสินทรัพยถาวร - - - 22,595.00 
คาใชจายอื่น - - 520.00 - 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
รายไดจากขายและบริการ 10,721,547.20 4,518,417.6 - - 
ซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 18,220,959.87 21,990,015.35 16,622,634.51 18,397,748.36 

คาตอบแทนผูบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชมุ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ใหแกกรรมการและผูบริหาร โดยสรุปไดดังนี้.- 

 หนวย : บาท 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

ผลประโยชนระยะส้ัน 18,511,092.44 19,266,932.37 8,987,519.50 7,463,935.91 
ผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน 1,552,678.64 1,083,108.80 807,496.64 576,815.80 
รวม 20,063,771.08 20,350,041.17 9,795,016.14 8,040,751.71 
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ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

 หนวย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหนี้การคา     
บริษัทยอย - - 116,422.34   542,328.63 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,356,577.17 607,414.95 - - 
รวมลูกหนี้การคา 3,356,577.17 607,414.95  116,422.34   542,328.63 
เงินทดรองจาย     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 644,724.28 2,093,669.95  - - 
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 4,001,301.45 2,701,084.90  116,422.34   542,328.63 
 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน     
เจาหนี้การคา     
บริษัทยอย - - 824,039.75 1,964,024.12 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,464,758.71 2,407,468.09 1,395,223.03 2,399,764.09 
รวมเจาหนี้การคา 2,464,758.71 2,407,468.09 2,219,262.78 4,363,788.21 
เจาหนี้อ่ืน     
บริษัทใหญ 347,839.44 392,110.47 44,517.76 61,853.69 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 139,920.00 - - 
รวมเจาหนี้อ่ืน 347,839.44 532,030.47 44,517.76 61,853.69 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 2,812,598.15 2,939,498.56 2,263,780.54 4,425,641.90 

เร่ืองอ่ืนๆ 

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทใหญลําดับสูงสุด ค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทฯ และบริษัทยอย
เปนวงเงินจํานวน 900 ลานบาท 

2.  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทยอย จํานวนเงิน 222 ลานบาท และ 
336 ลานบาท ตามลําดับ 

3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทยอยค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทใหญ จํานวนเงิน 536 ลานบาท 
และ 542 ลานบาท ตามลําดับ 
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6.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย.- 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

เงินสด 130,000.00 130,000.00 80,000.00 80,000.00 
เช็คที่ถึงกําหนดชําระ - สุทธิ 14,856.95 218,873.30 - - 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 11,270,576.24 3,027,628.08 8,087,980.38 2,174,592.60 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 17,593,532.77 5,089,519.86 6,719,272.46 2,673,233.71 
รวม 29,008,965.96 8,466,021.24 14,887,252.84 4,927,826.31 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556  บรษิัทยอยมีเงินฝากออมทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ  ซึ่งแปลงคาเปน 
เงินบาทแลว จํานวนเงิน 1.31 ลานบาท และ 0.84 ลานบาท ตามลําดับ 

 
7.  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ประกอบดวย.- 

 หนวย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 
ต๋ัวเงินรับ 1,762,325.31 1,131,578.07 - - 
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น 175,004,774.59 160,320,578.07 98,620,388.28 93,836,723.75 
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,356,577.17 607,414.95 116,422.34 542,328.63 
รวม 180,123,677.07 162,059,571.09 98,736,810.62 94,379,052.38 
หัก  คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (3,321,911.87) (3,595,220.01) (3,321,911.87) (3,595,220.01) 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 176,801,765.20 158,464,351.08 95,414,898.75 90,783,832.37 
คาใชจายจายลวงหนา 2,919,373.02 1,608,060.18 1,880,485.27 911,861.30 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 6,901,575.30 13,703,575.28 1,376,825.39 1,159,351.60 
ลูกหนี้อ่ืน 1,737,167.35 2,020,702.01 670,648.15 443,633.73 
เงินทดรองจาย 1,859,013.67 3,376,245.56 759,397.34 987,525.61 
รวมท้ังส้ิน 190,218,894.54 179,172,934.11 100,102,254.90 94,286,204.61 
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ลูกหนี้การคา ซึ่งมียอดคงเหลือ แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้.- 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 146,978,407.04 142,744,639.31 69,926,694.38 78,866,019.27 
ลูกหนี้ที่คางชําระ 
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 15,565,065.08 13,912,277.34 14,371,480.08 11,256,986.74 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน  2,614,305.05 591,749.32 2,360,180.05 591,749.32 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 9,829,211.12 - 8,704,092.64 - 
มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป 3,374,363.47 3,679,327.05 3,374,363.47 3,664,297.05 
รวม 178,361,351.76 160,927,993.02 98,736,810.62 94,379,052.38 
หัก  คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (3,321,911.87) (3,595,220.01) (3,321,911.87) (3,595,220.01) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 175,039,439.89 157,332,773.01 95,414,898.75 90,783,832.37 

รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้.- 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

ยอดคงเหลือตนป 3,595,220.01 4,036,659.40 3,595,220.01 3,874,290.46 
หัก  หนี้สงสัยจะสูญไดรับคืน (273,308.14) (441,439.39) (273,308.14) (279,070.45) 
ยอดคงเหลือปลายป 3,321,911.87 3,595,220.01 3,321,911.87 3,595,220.01 

 
8. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

สินคาคงเหลือ ประกอบดวย.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

สินคาสําเร็จรูป 16,079,978.19 16,683,366.76 7,965,436.47 6,473,919.22 
งานระหวางทํา 20,018,910.10 22,698,217.12 1,845,981.16 3,337,060.69 
วัตถุดิบ 96,009,255.20 104,099,467.08 41,076,993.22 38,924,592.92 
วัสดุส้ินเปลืองและวัสดุหีบหอ 4,802,969.04 5,370,609.24 3,317,053.64 3,467,045.32 
อะไหล 5,228,996.89 4,323,965.79 4,856,212.43 3,958,731.34 
สินคาระหวางทาง 7,702,884.73 8,218,426.50 6,577,906.32 6,129,168.50 
หัก  คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพ (13,999,262.28) (9,576,448.82) (314,477.16) - 
รวม 135,843,731.87 151,817,603.67 65,325,106.08 62,290,517.99 
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รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

ยอดคงเหลือตนป 9,576,448.82 - - - 
บวก ต้ังเพ่ิมระหวางป 10,610,151.68 9,576,448.82 314,477.16 - 
หัก   โอนกลับระหวางป (6,187,338.22) - - - 
คงเหลือปลายป 13,999,262.28 9,576,448.82 314,477.16 - 

  

9. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   บริษัทยอย มีเงินฝากธนาคารออมทรัพยกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง อัตราดอกเบี้ย   
รอยละ 0.5 ตอป  ไดจํานําสิทธิในการเบิกใชเงินฝากดังกลาว เพ่ือค้ําประกันการออกหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
พาณิชยแหงนั้น 

 

10.   เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินลงทุนในบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้.- 

  หนวย : บาท 
เงินลงทุน เงินปนผลรับ 

ระหวางป 
 

ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนรอยละ 
ของเงินลงทุน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
วิธีราคาทุน 

บริษัท ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 
บริษัทยอย         
บริษัท สหกิจบรรจุภณัฑ จํากัด 600.00 600.00 100 100 500,100,399.40 500,100,399.40 - - 

 

11.  เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน - สุทธิ 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

ยอดคงเหลือตนป 5,040,076.70 5,016,624.29 1,839,116.35 934,966.29 
บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 4,246,000.00 3,060,800.00 2,271,000.00 2,015,800.00 
รวม 9,286,076.70 8,077,424.29 4,110,116.35 2,950,766.29 
หัก  รับคืนระหวางป (3,518,322.69) (3,037,347.59) (1,554,745.01) (1,111,649.94) 
ยอดคงเหลือปลายป 5,767,754.01 5,040,076.70 2,555,371.34 1,839,116.35 
หัก  เงินใหกูยืมพนักงานที่ถึงกําหนด     
      รับชําระภายในหนึ่งป (3,126,245.04) (2,560,036.02) (1,395,179.77) (965,115.62) 
ยอดคงเหลือปลายป - สุทธิ 2,641,508.97 2,480,040.68 1,160,191.57 874,000.73 

เงินใหกูยืมขางตน ใหกูโดยการทําสัญญากูยืมเงิน คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ MLR+1.5 ตอป เงินใหกูยืมดังกลาว      
ค้ําประกันโดยพนักงานที่เปนหัวหนางาน 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  ประกอบดวย.- 
  หนวย  :  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ที่ดินและสวน อาคาร ระบบไฟฟา ระบบบําบัด เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม 
  ปรับปรุงที่ดิน   น้ําเสีย และอุปกรณ เครื่องใชโรงงาน เครื่องตกแตง  ติดตั้ง/กอสราง  

ราคาทุน           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 219,385,390.40 426,132,648.69 63,060,135.59 5,839,880.43 651,895,811.75 16,032,646.91 61,519,717.65 4,654,997.93 90,963,847.55 1,539,485,076.90 
ซื้อระหวางป - 214,523.79 509,901.50 346,000.00 9,008,021.80 678,056.19 3,041,039.24 - 27,706,692.39 41,504,234.91 
โอนเขา/(โอนออก) - 219,413.16 - - 118,220,773.58 - - - (118,440,186.74) - 
รับโอนสินทรัพยไมหมุนเวียนเพื่อขาย 80,711,304.96 172,013,600.40 8,013,202.31 - - -  - - 260,738,107.67 
จําหนายระหวางป - - - - (53,951,540.67) (67,110.00) (134,490.63) (4,070,526.17) - (58,223,667.47) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 300,096,695.36 598,580,186.04 71,583,239.40 6,185,880.43 725,173,066.46 16,643,593.10 64,426,266.26 584,471.76 230,353.20 1,783,503,752.01 
คาเสื่อมราคาสะสม           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 412,608.40 118,331,808.65 4,401,666.37 328,884.01 299,551,592.46 11,620,079.78 13,751,194.93 4,654,983.93 - 453,052,818.53 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 29,015.96 22,711,844.34 6,478,718.54 832,669.81 34,110,253.62 1,200,799.38 6,134,071.60 - - 71,497,373.25 
รับโอนสินทรัพยไมหมุนเวียนเพื่อขาย 206,161.19 113,619,149.46 8,013,187.31 - - - - - - 121,838,497.96 
คาเสื่อมราคา - จําหนาย/โอน - - - - (33,405,194.83) (67,103.99) (72,202.78) (4,070,521.17) - (37,615,022.77) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 647,785.55 254,662,802.45 18,893,572.22 1,161,553.82 300,256,651.25 12,753,775.17 19,813,063.75 584,462.76 - 608,773,666.97 
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - - - - (19,153,501.48) - - - - (19,153,501.48) 
ขาดทุนจากการดอยคา - - - - (120,561.90) - - - - (120,561.90) 
จําหนายระหวางป - - - - 19,253,090.14 - - - - 19,253,090.14 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - - - - (20,973.24) - - - - (20,973.24) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 218,972,782.00 307,800,840.04 58,658,469.22 5,510,996.42 333,190,717.81 4,412,567.13 47,768,522.72 14.00 90,963,847.55 1,067,278,756.89 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 299,448,909.81 343,917,383.59 52,689,667.18 5,024,326.61 424,895,441.97 3,889,817.93 44,613,202.51 9.00 230,353.20 1,174,709,111.80 
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 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ที่ดินและสวน อาคาร ระบบไฟฟา ระบบบําบัด เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม 
 ปรับปรุงที่ดิน   น้ําเสีย และอุปกรณ เครื่องใชโรงงาน เครื่องตกแตง  ติดตั้ง/กอสราง  

ราคาทุน           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 300,096,695.36 598,580,186.04 71,583,239.40 6,185,880.43 725,173,066.46 16,643,593.10 64,426,266.26 584,471.76 230,353.20 1,783,503,752.01 
ซื้อระหวางป - - - - 3,149,610.64 575,726.21 1,004,555.77 - 8,577,360.00 13,307,252.62 
โอนเขา/(โอนออก) - - - - - - - - (230,353.20) (230,353.20) 
จําหนายระหวางป (83,168,223.01) (174,132,074.47) (8,013,202.31) - (2,125,630.99) (27,300.00) (2,044,370.20) - - (269,510,800.98) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 216,928,472.35 424,448,111.57 63,570,037.09 6,185,880.43 726,197,046.11 17,192,019.31 63,386,451.83 584,471.76 8,577,360.00 1,527,069,850.45 
คาเสื่อมราคาสะสม           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 647,785.55 254,662,802.45 18,893,572.22 1,161,553.82 300,256,651.25 12,753,775.17 19,813,063.75 584,462.76 - 608,773,666.97 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 28,380.05 22,520,733.85 6,492,412.81 864,291.71 35,502,206.84 1,249,343.01 6,364,339.12 - - 73,021,707.39 
คาเสื่อมราคา – จําหนาย/โอน (263,557.20) (124,520,996.85) (8,013,187.31) - (1,766,136.17) (27,296.00) (2,038,844.33) - - (136,630,017.86) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 412,608.40 152,662,539.45 17,372,797.72 2,025,845.53 333,992,721.92 13,975,822.18 24,138,558.54 584,462.76 - 545,165,356.50 
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 - - - - (20,973.24) - - - - (20,973.24) 
ขาดทุนจากการดอยคา - - - - - - - - - - 
จําหนายระหวางป - - - - - - - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - - - - (20,973.24) - - - - (20,973.24) 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 299,448,909.81 343,917,383.59 52,689,667.18 5,024,326.61 424,895,441.97 3,889,817.93 44,613,202.51 9.00 230,353.20 1,174,709,111.80 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 216,515,863.95 271,785,572.12 46,197,239.37 4,160,034.90 392,183,350.95 3,216,197.13 39,247,893.29 9.00 8,577,360.00 981,883,520.71 
      

คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย        หนวย : บาท 
        ป 2557 ป 2556 
ตนทุนขาย        63,788,284.46 62,265,488.34 
คาใชจายบริหาร        9,233,422.93 9,231,884.91 

รวม        73,021,707.39 71,497,373.25 
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 หนวย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดินและสวน อาคาร ระบบไฟฟา ระบบบําบัด เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม 
 ปรับปรุงที่ดิน   น้ําเสีย และอุปกรณ เครื่องใชโรงงาน เครื่องตกแตง  ติดตั้ง/กอสราง  

ราคาทุน           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 30,591,390.40 140,150,292.20 3,555,000.00 3,859,880.43 291,239,049.52 3,966,485.76 5,014,152.97 3,753,096.45 - 482,129,347.73 
ซื้อระหวางป - 214,523.79 - - 5,131,518.36 441,005.61 1,123,359.95 - 10,172,028.69 17,082,436.40 
โอนเขา/(โอนออก) - 219,413.16 - - 9,722,262.33 - - - (9,941,675.49) - 
จําหนายระหวางป - - - - (4,484,993.11) (41,190.00) (56,005.51) (2,750,000.00) - (7,332,188.62) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 30,591,390.40 140,584,229.15 3,555,000.00 3,859,880.43 301,607,837.10 4,366,301.37 6,081,507.41 1,003,096.45 230,353.20 491,879,595.51 
คาเสื่อมราคาสะสม           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 412,608.40 114,727,647.48 2,809,326.70 232,195.49 164,652,725.54 3,467,750.85 4,104,738.00 3,753,091.45 - 294,160,083.91 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3,379,644.05 93,209.16 399,091.80 13,772,773.56 229,304.35 618,885.98 - - 18,492,908.90 
คาเสื่อมราคา – จําหนาย/โอน - - - - (4,469,932.93) (41,185.99) (54,558.30) (2,749,999.00) - (7,315,676.22) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 412,608.40 118,107,291.53 2,902,535.86 631,287.29 173,955,566.17 3,655,869.21 4,669,065.68 1,003,092.45 - 305,337,316.59 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 30,178,782.00 25,422,644.72 745,673.30 3,627,684.94 126,586,323.98 498,734.91 909,414.97 5.00 - 187,969,263.82 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 30,178,782.00 22,476,937.62 652,464.14 3,228,593.14 127,652,270.93 710,432.16 1,412,441.73 4.00 230,353.20 186,542,278.92 
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 หนวย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดินและสวน อาคาร ระบบไฟฟา ระบบบําบัด เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม 
 ปรับปรุงที่ดิน   น้ําเสีย และอุปกรณ เครื่องใชโรงงาน เครื่องตกแตง  ติดตั้ง/กอสราง  
ราคาทุน           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 30,591,390.40 140,584,229.15 3,555,000.00 3,859,880.43 301,607,837.10 4,366,301.37 6,081,507.41 1,003,096.45 230,353.20 491,879,595.51 
ซื้อระหวางป - - - - 1,340,424.74 127,680.00 328,491.63 - 1,963,910.00 3,760,506.37 
โอนเขา/(โอนออก) - - - - - - - - (230,353.20) (230,353.20) 
จําหนายระหวางป - - - - (1,399,130.99) (22,500.00) (22,229.07) - - (1,443,860.06) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 30,591,390.40 140,584,229.15 3,555,000.00 3,859,880.43 301,549,130.85 4,471,481.37 6,387,769.97 1,003,096.45 1,963,910.00 493,965,888.62 
คาเสื่อมราคาสะสม           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 412,608.40 118,107,291.53 2,902,535.86 631,287.29 173,955,566.17 3,655,869.21 4,669,065.68 1,003,092.45 - 305,337,316.59 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3,392,644.62 93,209.16 399,091.79 14,856,046.35 260,894.82 663,097.56 - - 19,664,984.30 
คาเสื่อมราคา – จําหนาย/โอน - - - - (1,385,415.89) (22,498.00) (21,065.05) - - (1,428,978.94) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 412,608.40 121,499,936.15 2,995,745.02 1,030,379.08 187,426,196.63 3,894,266.03 5,311,098.19 1,003,092.45 - 323,573,321.95 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 30,178,782.00 22,476,937.62 652,464.14 3,228,593.14 127,652,270.93 710,432.16 1,412,441.73 4.00 230,535.20 186,542,278.92 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 30,178,782.00 19,084,293.00 559,254.98 2,829,501.35 114,122,934.22 577,215.34 1,076,671.78 4.00 1,963,910.00 170,392,566.67 
      
คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย     หนวย : บาท 
     ป 2557 ป 2556 
ตนทุนขาย        18,733,743.45 17,612,756.04 
คาใชจายบริหาร        931,240.85 880,152.86 

รวม        19,664,984.30 18,492,908.90 
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12.1 ในป 2557 บริษัทยอย ไดดําเนินการขาย ที่ดินและส่ิงปลูกสรางโรงงานเดิม ซึ่งมีมูลคาสุทธิ จํานวนเงิน 132.53  
ลานบาท ใหกับบุคคลภายนอกทานหนึ่ง ในราคา 130 ลานบาท มีผลขาดทุนจากการขายสินทรัพยจํานวนเงิน 2.53 
ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยแสดงรวมอยูใน “คาใชจายในการบริหาร” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

12.2 ในป 2557 และป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยจายซื้อเปนเงินสดในราคาทุน
จํานวนเงิน 12.26 ลานบาท และ 41.47 ลานบาท ตามลําดับ 

12.3 ในป 2557 และ ป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมอาคารที่ปลูกสรางบนที่ดินนั้น โดยมีราคาทุน 
จํานวนเงิน 623.36 ลานบาท  และ 1,072.93 ลานบาท ตามลําดับ  และมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 539.79  
ลานบาท  และ 830.21 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับงบการเงินรวม (ราคาทุนจํานวนเงิน 103.25  ลานบาท และ 
133.43 ลานบาท ตามลําดับ และมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 70.52 ลานบาท และ 76.07 ลานบาท ตามลําดับ 
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) ไปจดจาํนองเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชยตามที่กลาวไวใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15  

 

13.  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 

 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - ที่ดิน ประกอบดวย.-  

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน-ที่ดิน ราคาทุน 17,475,660.00 17,475,660.00 - - 
หัก คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (3,176,910.00) (3,176,910.00) - - 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 
มูลคายุติธรรม 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 

 

14. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้.- 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6,425,577.01 19,794,330.91 71,482.50 77,289.25 
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14.1 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้.- 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 

ณ วันที่ 1  
ม.ค. 2557 

บันทึกเปนรายได (รายจาย) ใน 
ณ วันที่ 31  
ธ.ค. 2557 

 กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 719,044.00 (54,661.63) - 664,382.37 
สินคาคงเหลือ 1,915,289.76 884,562.69 - 2,799,852.45 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 3,981,537.50 1,759,460.01 (423,874.73) 5,317,122.78 
คาใชจายรอตัดบัญชี 184,063.38 (104,248.19) - 79,815.19 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 639,576.64 - - 639,576.64 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 14,661,198.95 (14,661,198.95) - - 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (2,306,379.32) (768,793.10) - (3,075,172.42) 
สุทธิ 19,794,330.91 (12,944,879.17) (423,874.73) 6,425,577.01 

 

   หนวย : บาท 
   งบการเงินรวม 
   จํานวนเงิน 

กอนภาษี 
รายได (คาใชจาย) 

ทางภาษี 
จํานวนเงิน 
สุทธิจากภาษี 

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับผลประโยชนพนักงาน    
     ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม    
     หลักการคณิตศาสตรประกันภัย 2,119,373.63 (423,874.73) 1,695,498.90 
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 2,119,373.63 (423,874.73) 1,695,498.90 

ในป 2557 บริษัทยอย บันทึกปรับลด สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช 
เปนจํานวนเงิน 14.66 ลานบาท เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวามีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทยอย จะมีกําไร
ทางภาษีไมเพียงพอที่จะใชประโยชนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีดังกลาว 
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 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 

ณ วันที่ 1  
ม.ค. 2556 

บันทึกเปนรายได (รายจาย) ใน 
ณ วันที่ 31  
ธ.ค. 2556 

 กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 807,331.88 (88,287.88) - 719,044.00 
สินคาคงเหลือ - 1,915,289.76 - 1,915,289.76 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 2,651,544.96 1,329,992.54 - 3,981,537.50 
คาใชจายรอตัดบัญชี 288,311.57 (104,248.19) - 184,063.38 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 4,466,082.29 (3,826,505.65) - 639,576.64 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี - 14,661,198.95 - 14,661,198.95 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,537,586.21) (768,793.11) - (2,306,379.32) 
สุทธิ 6,675,684.49 13,118,646.42 - 19,794,330.91 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป จะรับรูไดไมเกินจํานวนที่เปนไปได
คอนขางแนวาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น บริษัทยอยมีรายการขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไมไดใชยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนจํานวนเงิน 14.66  
ลานบาท ซึ่งจะส้ินสุดระยะเวลาการหักกลบกันใน พ.ศ. 2561 

 หนวย : บาท 
 งบเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 1 ม.ค. 

2557 
บันทึกรายได (รายจาย)  
ในกําไรหรือขาดทุน 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 
2557 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 719,044.00 (54,661.63) 664,382.37 
สินคาคงเหลือ - 62,895.43 62,895.43 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,480,561.19 859,000.74 2,339,561.93 
คาใชจายรอตัดบัญชี 184,063.38 (104,248.19) 79,815.19 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (2,306,379.32) (768,793.10) (3,075,172.42) 
สุทธิ 77,289.25 (5,806.75) 71,482.50 
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 หนวย : บาท 
 งบเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 1 ม.ค. 

2556 
บันทึกรายได (รายจาย)  
ในกําไรหรือขาดทุน 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 
2556 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 774,858.09 (55,814.09) 719,044.00 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,000,129.87 480,431.32 1,480,561.19 
คาใชจายรอตัดบัญชี 288,311.57 (104,248.19) 184,063.38 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,537,586.21) (768,793.11) (2,306,379.32) 
สุทธิ 525,713.32 (448,424.07) 77,289.25 

14.2 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป สรุปไดดังนี้.- 
 หนวย : บาท 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

ภาษีเงินไดปจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป (1,156,090.43) (3,531,955.59) (1,156,090.43) (3,531,955.59) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีที่เกี่ยวของกับผลแตกตางชั่วคราวที่
รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ   1,716,319.78 13,118,646.42 (5,806.75) (448,424.07) 

หัก ปรับลดผลขาดทุนสะสมทางภาษี (14,661,198.95) - - - 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (14,100,969.60) 9,586,690.83 (1,161,897.18) (3,980,379.66) 

14.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินไดที่แทจริง 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 ป 2557 ป 2556 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
จํานวนเงินภาษี 

(บาท) 
อัตราภาษี 
(รอยละ) 

จํานวนเงินภาษี 
(บาท) 

กําไรกอนภาษีเงินได  9,402,695.06  20,010,159.77 
หัก กําไรที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได  (3,655,337.03)  - 
กําไรที่ตองเสียภาษี  5,747,358.03  20,010,159.77 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษี 20% 1,149,471.60 20% 4,002,031.95 
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไม
สามารถนํามาหักในการคํานวณกําไร 
ทางภาษี  12,425.58  (21,652.29) 

ภาษีเงินได (อัตราที่แทจริง) 20% 1,161,897.18 20% 3,980,379.66 
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14.4 อัตราภาษี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล จากกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับปภายหลังปรับปรุงดวยรายการที่
ไมถือเปนรายไดและคาใชจายตามประมวลรัษฎากร 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ไดแก ป 2555 2556 และ 2557 จากอตัรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา
ดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

รายการปรับปรุงหลัก  ไดแก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อผลขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพ การดอยคาของสินทรัพย  
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและคาใชจายที่ไมเปนไปตามเกณฑที่ประมวลรัษฎากรกําหนด 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดถูกวัดมูลคาดวย อัตราภาษีรอยละ 20 ซึ่งเปนอัตราภาษีที่รัฐบาลกําหนด ณ 
วันที่รายงาน 

 
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย.- 

 หนวย : บาท 
 อัตราดอกเบีย้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รอยละตอป ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 
เงินเบิกเกินบัญชี MOR 14,419.79 - 14,419.79 - 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 2.7 และ Money     
 market rate 238,500,000.00 773,080,000.00 139,500,000.00 131,900,000.00 
ทรัสตรีซที 0.75 - 1 และ     
 Money market rate 26,028,630.88 49,973,597.80 20,166,852.74 34,856,825.61 
รวม  264,543,050.67 823,053,597.80 159,681,272.53 166,756,825.61 

15.1 บริษัทฯ มีเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยสองแหงในป 2557 และหนึ่งแหงในป 2556 ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน โดยครบ
กําหนดเมื่อทวงถาม  

บริษัทยอย มีเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน โดยครบกําหนดเมื่อทวงถาม 

15.2 วงเงินสินเชื่อดังกลาวขางตนค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของบริษัทฯ ค้ําประกันระหวางกัน 
และค้ําประกันโดย บริษัท โอจิ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัดซึ่งเปนบริษัทใหญลําดับสูงสุด 
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16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ประกอบดวย.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

เจาหนี้การคาบริษัทอื่น     
   -  ในประเทศ 52,831,161.86 31,528,487.46 23,090,492.89 21,828,709.45 
   -  ตางประเทศ 1,984,474.07 85,513.11 11,920.75 73,806.66 
รวมเจาหนี้การคาบริษัทอื่น 54,815,635.93 31,614,000.57 23,102,413.64 21,902,516.11 
เจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
   -  ในประเทศ 18,832.00 7,704.00 824,039.75 1,964,024.12 
   -  ตางประเทศ 2,445,926.71 2,399,764.09 1,395,223.03 2,399,764.09 
รวมเจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,464,758.71 2,407,468.09 2,219,262.78 4,363,788.21 
รวมเจาหนี้การคา 57,280,394.64 34,021,468.66 25,321,676.42 26,266,304.32 
เจาหนี้อ่ืน 5,291,579.71 5,135,960.29 3,725,279.08 4,666,784.30 
คาใชจายคางจาย 10,638,530.25 11,048,825.81 2,225,809.39 2,683,699.55 
รายไดรับลวงหนา 127,671.99 274,748.90 124,115.31 202,177.22 
รวม 73,338,176.59 50,481,003.66 31,396,880.20 33,818,965.39 

 
17. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย.- 
 หนวย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 501,179,542.56 - 56,366,980.00 
บวก กูเพ่ิมระหวางป 430,000,000.00 18,434,359.00 - 4,773,476.00 
หัก   ชําระคืนระหวางป - (519,613,901.56) - (61,140,456.00) 
เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ 430,000,000.00 - - - 

ป 2557  
บริษัทยอย กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกูยืม  ดังนี้.- 

 
วงเงิน วัตถุประสงค อัตราดอกเบี้ย การผอนชําระ ครบกําหนด 

หลักทรัพย 
ค้ําประกัน 

วงเงินกูยืม จายชําระคืน Fixed 4.77 จายชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส ๆ ละ ภายในวันที่ 29 บริษัทใหญ 
430 ลานบาท เงินกูยืม  15,366,700 บาท เร่ิมชําระเงินตนงวดแรก มีนาคม 2567 ลําดับสูงสุด 
 ระยะส้ัน  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจายชําระ   
   ดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส เร่ิมจายชําระ

งวดแรกสิ้นเดือนมิถุนายน 2557 
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ป 2556 

บริษัทยอย ไดกูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินแหงใหม เพ่ือจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเดิม 
ทั้งนี้บริษัทยอย ตองชําระคาธรรมเนียมจายเงินกูกอนกําหนดระยะเวลา 3 ป จํานวนเงิน 13.50 ลานบาท ซึ่งแสดงเปน 
"ตนทุนทางการเงิน"  ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  อยางไรก็ตาม บริษัทยอย ยังไมไดดําเนินการไถถอนหลักทรัพยค้ํา
ประกัน  (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 ประกอบ) 

 

18.  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย  มีนโยบายจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ  ตามขอกําหนดของ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541    ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแก
พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย  ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับ
ใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554   บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูภาระหนี้ในชวงเปล่ียนแปลง ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  
ผานกําไรหรือขาดทุน  โดยวิธีเสนตรง  ภายในระยะเวลา 5 ป ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 

รายการเคลื่อนไหวระหวางปของภาระผูกพันในชวงเปล่ียนแปลงที่ยังไมรับรู มีดังตอไปนี้.- 

 หนวย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 
ภาระผูกพันในชวงเปล่ียนแปลงทีย่ังไมรับรู     
     ณ วันที่ 1 มกราคม 7,992,959.26 11,192,710.02 3,031,464.70   4,260,292.97 
รับรูผานกําไรหรอืขาดทุนระหวางป (3,996,479.65) (3,199,750.76) (1,515,732.35) (1,228,828.27) 
ภาระผูกพันในชวงเปล่ียนแปลงทีย่ังไมรับรู     
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,996,479.61 7,992,959.26 1,515,732.35 3,031,464.70 

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปนี้.- 

 หนวย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  
     ณ วันที่ 1 มกราคม 17,539,397.03 11,642,578.91 6,491,192.96 4,214,543.11 
ตนทุนบริการในอดีตที่ทยอยรับรู 3,996,479.65 3,199,750.76 1,515,732.35 1,228,828.27 
คาใชจายผลประโยชนพนักงานสาํหรับป 3,802,921.02 3,450,211.92 1,781,372.00 1,173,328.34 
ผลประโยชนที่จายจริงสําหรับป - (753,144.56) - (125,506.76) 
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ 
     ตาม หลักคณิตศาสตรประกันภัย 
     สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (1,121,474.28) - 997,899.35 - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 24,217,323.42 17,539,397.03 10,786,196.66 6,491,192.96 

 



 
หนา 39 จาก 47 

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน แสดงไดดังนี้.- 
 หนวย : บาท 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 
ตนทุนในอดีต 4,994,379.00 3,199,750.76 2,513,631.70 1,228,828.27 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 3,802,921.02 3,450,211.92 1,781,372.00 1,173,328.34 
รวม 8,797,300.02 6,649,962.68 4,295,003.70 2,402,156.61 

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตน แสดงรวมในรายการดังตอไปนี้.- 
 หนวย : บาท 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 
กําไรหรือขาดทุน     
ตนทุนขาย 6,291,614.55 4,789,210.10 3,005,570.59 1,750,215.15 
คาใชจายในการขาย 751,264.20 822,427.67 163,414.35 86,544.40 
คาใชจายในการบริหาร 1,754,421.27 1,038,324.91 1,126,018.76 565,397.06 
รวม 8,797,300.02 6,649,962.68 4,295,003.70 2,402,156.61 

ขอสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน ประกอบดวย.- 

 งบการเงินรวม 
 ป 2557 ป 2556 
อัตราคิดลด  4.0493% - 4.1626% 4.0263% - 4.25% 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5% 5% - 6% 
อายุครบเกษียณ (ป) 60 60 
*อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0% - 25% 0% - 36% 
**อัตรามรณะ TMO 08 TMO 1997 
*ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 
**อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO08 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2557 ป 2556 
อัตราคิดลด  4.1626% 4.25% 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5% 5% 
อายุครบเกษียณ (ป) 60 60 
*อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0% - 23% 0% - 23% 
**อัตรามรณะ TMO 08 TMO 1997 
*ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 
**อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO08 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 
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จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสามปยอนหลังมีดังนี้.- 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงิน 
  เฉพาะกิจการ 
ป 2557 24,217,323.42 10,786,196.66 
ป 2556 17,539,397.03 6,491,192.96 
ป 2555 11,642,578.91 4,214,543.11 
ป 2554 5,747,833.00 2,534,727.00 

 

19. เงินปนผลจาย 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2557 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวาง
การจากผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 ในอัตราหุนละ 0.024 บาท รวมเปนเงินปนผลจาย
ทั้งส้ิน 7.20 ลานบาท ซึ่งไดมีการจายเงินปนผลแลวในวันที่ 12 กันยายน 2556 และอนุมัติการจายเงินปนผลเพ่ิมเติม
จากผลการดําเนินงาน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.003 บาท รวมเปน 
เงินปนผลจายทั้งส้ิน 0.90 ลานบาท  โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 

 

20. สิทธิประโยชนจากการไดรับสงเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตกลองกระดาษ   เลขท่ี 2186(2)/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 
บริษัทฯ เริ่มใชสิทธิดังกลาว ในป 2557 

สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุนที่สําคัญ มีดังนี้.- 

1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล    สําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนมีกําหนดเวลา 8 ป  นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 
3. ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ    เพ่ือใชในการผลิต

เพ่ือสงออกเปนระยะเวลาที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมฯ 
4. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกรอยละ 25  ของเงินลงทุนนอกเหนือ

การหักคาเส่ือมราคาตามปกติ 
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ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จําแนกเปนสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และสวนที่
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ดังตอไปนี้.- 
 หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม 
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

กิจการที่ไดรับ 
การสงเสริม 

กิจการที่ไมไดรับ 
การสงเสริม รวม 

รายไดรวม 118,472.43 840,824.81 959,297.24 
ตนทุนและคาใชจาย (114,420.33) (893,081.56) (1,007,501.89) 
ตนทุนทางการเงิน (1,037.88) (27,686.26) (28,724.14) 
ภาษีเงินได - (14,100.97) (14,100.97) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 3,014.22 (94,043.98) (91,029.76) 
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - 1,695.50 1,695.50 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ 3,014.22 (92,348.48) (89,334.26) 

 
 หนวย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

กิจการที่ไดรับ 
การสงเสริม 

กิจการที่ไมไดรับ 
การสงเสริม รวม 

รายไดรวม 118,472.43 386,852.98 505,325.41 
ตนทุนและคาใชจาย (114,420.33) (377,075.49) (491,495.82) 
ตนทุนทางการเงิน (1,037.88) (3,389.01) (4,426.89) 
ภาษีเงินได - (1,161.90) (1,161.90) 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 3,014.22 5,226.58 8,240.80 
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ 3,014.22 5,226.58 8,240.80 

การจัดสรรผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนจัดสรรตามหลักเกณฑ 2 ประการดังนี้ คือ 

1. รายไดและคาใชจายที่สามารถระบุไดวาเปนของสวนใดก็จะจัดสรรไปยังสวนนั้นโดยตรง 
2. รายการที่ไมสามารถระบุไดวาเปนของสวนใดก็จะจัดสรรตามสัดสวนของรายไดแตละสวน 
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21. คาใชจายจําแนกตามลักษณะ 

คาใชจายจําแนกตามลักษณะที่สําคัญ ประกอบดวย.- 

 หนวย : บาท 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 
การเปล่ียนแปลงในสินคา

สําเร็จรูปและงานระหวางทํา 3,282,695.59 (2,152,988.73) (437.72) (1,449,441.92) 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 648,749,619.43 618,994,464.54 352,584,792.64 340,939,799.25 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 153,612,279.68 148,734,817.61 70,015,976.52 62,789,760.09 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 73,021,707.39 71,497,373.25 19,664,984.30 18,492,908.90 
คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพ - สุทธิ 4,422,813.46 9,576,448.82 314,477.16 - 

 

22. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ  บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯ ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือน ในอัตรารอยละ 
3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับ
ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556  บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายเงิน สมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 3.12 
ลานบาท และ 3 ลานบาท ตามลําดับ 

 

23. ขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน 

ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ทั้งนี้ ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัท คือ กรรมการ
ผูจัดการ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตกลองกระดาษ ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณาวา
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 

บริษัทฯ และบริษทัยอยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทฯ และบริษัท
ยอยมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 

ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมด ที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทาง
ภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
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24. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามแนวทางในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งอางอิงตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107   เรื่อง "การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน" บริษัทฯ  
และบริษัทยอย มีขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

24.1 นโยบายบัญชี 

นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4.18 

24.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ  และบริษัทยอย  มีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทฯ และ 
บริษัทยอย ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือ 
เพ่ือการคา 

24.3 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่ออันเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ และบริษัทยอย เพ่ือปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อดังกลาวบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ไดมีการควบคุมการใหสินเชื่อแกลูกคา และสอบทานฐานะทางการเงินของลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ บริษัทฯ  
และบริษัทยอย จึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

24.4 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯ  และบริษัทยอย  มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่  ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน  ดังนั้น  ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย เชื่อวาความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะอยูในระดับต่ํา จึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพ่ือปองกัน 
ความเสี่ยงดังกลาว 
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ จัดประเภทตามอัตราดอกเบ้ีย ไดดังนี้.- 
 หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตรา รวม อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกวา มากกวา ปรับข้ึนลดตาม ดอกเบี้ย  รอยละ(ตอป) 
 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ราคาตลาด    
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 11,271 17,738 29,009 0.125-0.75 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ - - - - 190,219 190,219 - 
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค้ําประกัน - - - 2,617 - 2,617 0.5 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน - - - 5,768 - 5,768 MLR+1.5 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก        
สถาบันการเงิน 

- - - 264,543 - 264,543 0.75-2.7, MOR, 
Money market rate 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 430,000 - - 430,000 Fixed 4.77 
เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น - - - 73,338 - 73,338 - 
เจาหนี้คาทรัพยสิน - - - - 1,052 1,052 - 

 
 หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตรา รวม อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกวา มากกวา ปรับข้ึนลงตาม ดอกเบี้ย  รอยละ (ตอป) 
 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ราคาตลาด    
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 3,028 5,438 8,466 0.125-0.75 
ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีอื่น - สุทธิ - - - - 179,173 179,173 - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน - - - 5,040 - 5,040 MLR+1.5 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก 

สถาบันการเงิน 
- - - 823,054 - 823,054 MOR, MOR+0.5, 

MLR-0.75,  
MLR-1.5 

Money market rate 
เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น - - - 50,481 - 50,481 - 
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 หนวย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตรา รวม อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกวา มากกวา ปรับข้ึนลงตาม ดอกเบี้ย รวม รอยละ(ตอป) 
 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ราคาตลาด    
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 8,088 6,799 14,887 0.125 - 0.75 
ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีอื่น - สุทธิ - - - - 100,102 100,102 - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน - - - 2,555 - 2,555 MLR+1.5 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก 
สถาบันการเงิน 

- - - 159,681 - 159,681 0.75-2.7, MOR, 
Money market rate 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น - - - - 31,397 31,397 - 
 

 หนวย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตรา รวม อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกวา มากกวา ปรับข้ึนลงตาม ดอกเบี้ย  รอยละ(ตอป) 
 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ราคาตลาด    
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 2,175 2,753 4,928 0.125 - 0.75 
ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีอื่น - สุทธิ - - - - 94,286 94,286 - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน - - - 1,839 - 1,839 MLR+1.5 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน 

- - - 166,757 - 166,757 MOR-1,  MLR-1, 
MLR-1.5 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น - - - - 33,819 33,819 - 
เจาหนี้คาทรัพยสิน - - - - 231 231 - 
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24.5  ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ   ซึ่งไมไดทําสัญญาเพ่ือเปนการปองกันความ
เส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย  
เชื่อวาจะไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
ดังนี้.- 

 
สกุลเงินตางประเทศ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ป 2557 ป 2556 ป 2557 ป 2556 

หน้ีสิน     
ดอลลารสหรัฐ 877,350.66 1,516,677.02 609,027.60 1,057,889.54 

24.6 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทยอย จะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเมื่อ 
ครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการ
ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายได   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง 
ดานสภาพคลองที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อที่คาดวาเพียงพอในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ซึ่งวงเงินดังกลาวไดรับการอนุมัติจากธนาคารพาณิชยหลายแหง 

24.7 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม  หมายถึง  จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกัน  ในขณะที่ทั้งสองฝาย
มีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ ในลักษณะที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน 

วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการ 
ซื้อขายในตลาดมูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด แตหากไมสามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมไดมูลคา
ยุติธรรม ของเครื่องมือทางการเงินจะกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืม 
มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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25.  ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 

25.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันที่จะตองจายโปรแกรมคอมพิวเตอร ตามสัญญา 
เปนจํานวนเงิน 5.57 ลานบาท 

25.2  เมื่อส้ินงวดบัญชี บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันอยูกับธนาคารดังนี้.- 

 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 
Baht US$ Baht US$ 

เลตเตอรออฟเครดิต   
บริษัทใหญ - 192,540.25 - 413,203.17 
บริษัทยอย - 77,106.85 - 71,564.56 
ภาระผูกพันตามหนังสือค้ําประกันตางๆ  
บริษัทใหญ 6,728,400.00 - 6,640,000.00 - 
บริษัทยอย 10,965,255.86 - 10,648,270.00 - 

 

26.  การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงคในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงินรวม แสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.48 : 1 และ 1.42 : 1  
ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเปน 0.36 : 1 และ 0.37 : 1 ตามลําดับ 

 
27. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ  2558  มีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานในป 2557 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.014 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 4.20 ลานบาท 

 
28. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ 2558   


