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หมายเหตุ ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 31,401,784.33        29,008,965.96       29,817,364.93       14,887,252.84     
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6 และ 8 159,185,803.72       190,218,894.54     85,478,925.46       100,102,254.90    
สินคาคงเหลือ -  สุทธิ 9 111,426,519.36       135,843,731.87     59,930,883.83       65,325,106.08     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน

ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 11 4,002,681.24          3,126,245.04         1,835,204.98         1,395,179.77       
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 937,837.86             374,261.06           631,214.93           210,196.62          
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 306,954,626.51       358,572,098.47     177,693,594.13     181,919,990.21    

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 25,170.82              2,617,455.86         -                     -                    

เงินลงทุนในบริษัทยอย 10 -                       -                     500,100,399.40     500,100,399.40    
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน 11 2,790,948.09          2,641,508.97         1,409,158.77         1,160,191.57       
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12 914,975,361.32       981,883,520.71     153,811,415.42     170,392,566.67    
สินทรัพยไมมีตัวตน 13 14,371,647.00        -                     4,857,900.00         -                    
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 14 14,298,750.00        14,298,750.00       -                     -                    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 15 6,337,613.77          6,425,577.01         399,924.80           71,482.50           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 551,363.02             16,000.00             546,363.02           11,000.00           
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 953,350,854.02       1,007,882,812.55   661,125,161.41     671,735,640.14    

รวมสินทรัพย 1,260,305,480.53    1,366,454,911.02   838,818,755.54     853,655,630.35    

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา 1 จาก 54

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก 16 202,603,716.56       264,543,050.67     134,783,870.87     159,681,272.53    
สถาบันการเงิน

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 6 และ 17 64,951,757.34        73,338,176.59       27,792,158.54       31,396,880.20     
เจาหน้ีคาทรัพยสิน 3,763,467.00          1,052,024.00         2,930,409.00         231,120.00          
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานครบในหนึ่งป 19 164,606.00             -                     -                     -                    
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 973,658.04             1,153,915.30         973,658.04           1,153,915.30       
เงินปนผลคางจาย 20,532,600.42        20,525,098.51       20,532,600.42       20,525,098.51     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 832,745.39             718,470.29           469,004.09           214,363.08          
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 293,822,550.75       361,330,735.36     187,481,700.96     213,202,649.62    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 430,000,000.00       430,000,000.00     -                     -                    

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 19 29,831,657.40        24,217,323.42       13,704,028.00       10,786,196.66     

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 459,831,657.40       454,217,323.42     13,704,028.00       10,786,196.66     

รวมหน้ีสิน 753,654,208.15       815,548,058.78     201,185,728.96     223,988,846.28    

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา 2 จาก 54

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557
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  (101,723,629.22)  (57,468,049.36) 29,258,124.98       21,291,882.47     

รวมสวนของบริษัทใหญ 506,651,272.38       550,906,852.24     637,633,026.58     629,666,784.07    
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                       -                     -                     -                    
รวมสวนของผูถือหุน 506,651,272.38       550,906,852.24     637,633,026.58     629,666,784.07    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,260,305,480.53    1,366,454,911.02   838,818,755.54     853,655,630.35    

-                       -                     -                     -                    

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา 3 จาก 54

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

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

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557
หมายเหตุ (จัดประเภทใหม) (จัดประเภทใหม)

รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ 6 940,691,285.24    957,431,658.71     496,534,114.28   504,209,355.20   
รายไดอื่น

ดอกเบี้ยรับ 577,014.08          497,948.35           255,162.90        231,695.02         
อื่นๆ 2,621,088.10       1,367,630.59        670,473.69         884,362.71         

รวมรายได 943,889,387.42    959,297,237.65     497,459,750.87   505,325,412.93   

คาใชจาย
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 6 850,766,023.28    906,866,458.50     429,889,148.47   456,181,008.65   
คาใชจายในการขาย 40,872,116.39      43,712,510.63       15,124,456.62     15,448,332.45    
คาใชจายในการบริหาร 6 60,031,973.56      55,925,021.05       30,129,678.70     18,868,585.32    
รวมคาใชจาย 951,670,113.23    1,006,503,990.18   475,143,283.79   490,497,926.42   

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (7,780,725.81) (47,206,752.53) 22,316,467.08     14,827,486.51    
ตนทุนทางการเงิน (26,005,207.46) (28,724,137.86) (3,478,220.87) (4,426,892.10)
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (33,785,933.27) (75,930,890.39) 18,838,246.21     10,400,594.41    
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 15.2 (2,294,691.91) (14,300,549.47) (2,042,038.90) (1,361,477.05)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป (36,080,625.18) (90,231,439.86) 16,796,207.31     9,039,117.36      
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงาน 4 และ 15.2 1,031,306.65       1,121,474.28        212,544.00          (997,899.35)
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับกําไร(ขาดทุน)ตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย 4 และ 15.2  (206,261.33)  (224,294.86)  (42,508.80) 199,579.87         
รวม 825,045.32          897,179.42           170,035.20          (798,319.48)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 23  (35,255,579.86)  (89,334,260.44) 16,966,242.51     8,240,797.88      

การแบงกําไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของบริษัทใหญ  (36,080,625.18)  (90,231,439.86)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                     
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป  (36,080,625.18)  (90,231,439.86)

การแบงกําไร(ขาดทุน)รวมเบ็ดเสร็จ
สวนที่เปนของบริษัทใหญ  (35,255,579.86)  (89,334,260.44)
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                    -                     
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  (35,255,579.86)  (89,334,260.44)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน 4 และ 22
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ (0.12) (0.30) 0.06 0.03 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา 4 จาก 54

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี   31 ธันวาคม 2558 

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558 

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมได รวม
สํารองตาม จัดสรร

หมายเหตุ กฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00        32,766,211.08        641,141,112.68       
เงินปนผลจาย 20 -                      -                      -                       (900,000.00)           (900,000.00)           
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
     ขาดทุนสําหรับป -                      -                      -                       (90,231,439.86)       (90,231,439.86)       
     กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 15.2 -                      -                      -                       897,179.42            897,179.42            
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       
เงินปนผลจาย 20 -                      -                      -                       (9,000,000.00)         (9,000,000.00)         
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
     ขาดทุนสําหรับป -                      -                      -                       (36,080,625.18)       (36,080,625.18)       
     กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 15.2 -                      -                      -                       825,045.32            825,045.32            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00        (101,723,629.22)      506,651,272.38       

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา 5 จาก 54

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)สะสม



บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558

ทุนเรือนหุน สวนเกินมูลคาหุน จัดสรรแลว ยังไมได รวม
สํารองตาม จัดสรร

หมายเหตุ กฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2557 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       13,951,084.59       622,325,986.19        
เงินปนผลจาย 20 -                      -                      -                      (900,000.00)           (900,000.00)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
     กําไรสําหรับป -                      -                      -                      9,039,117.36        9,039,117.36           
     กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 15.2 -                      -                      -                      (798,319.48)           (798,319.48)
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        
เงินปนผลจาย 20 -                      -                      -                      (9,000,000.00)        (9,000,000.00)           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
     กําไรสําหรับป -                      -                      -                      16,796,207.31       16,796,207.31          
     กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 15.2 -                      -                      -                      170,035.20           170,035.20              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       29,258,124.98       637,633,026.58        

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา 6 จาก 54

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หนวย : บาท



หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557
หมายเหตุ (จัดประเภทใหม) (จัดประเภทใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (33,785,933.27)     (75,930,890.39)     18,838,246.21     10,400,594.41     
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปน
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 12 66,891,872.40      73,021,707.39      18,273,241.30     19,664,984.30     
หน้ีสงสัยจะสูญ 8 3,006,185.14        -                    1,397,038.89       -                    
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 8 (1,344,587.29)       (273,308.14)         (1,344,587.29)      (273,308.14)        
โอนสินทรัพยเปนคาใชจาย 12 63,110.00            230,353.20          63,110.00           230,353.20         
คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพ 9 918,390.03          10,610,151.68      -                   314,477.16         
คาเผ่ือสินคาเส่ือมสภาพ (โอนกลับ) 9 (7,764,176.52)       (6,187,338.22)      (314,477.16)        -                    
คาเผ่ือการดอยคาทรัพยสิน (โอนกลับ) 12 (20,973.24)           -                    -                   -                    
(กําไร) ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน (125,185.09)         2,714,273.72       (117,104.33)        (3,478.75)            
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดข้ึน 75,401.48            195,354.00          73,375.98           100,984.91         

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2558 

( ) ุ , , , ,
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 19 7,616,050.63        7,799,400.67       3,260,496.34       3,297,104.35       
รายไดดอกเบี้ย (577,014.08)         (497,948.35)         (255,162.90)        (231,695.02)        
คาใชจายดอกเบี้ย 26,005,207.46      28,724,137.86      3,478,220.87       4,426,892.10       
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 60,958,347.65      40,405,893.42      43,352,397.91     37,926,908.52     

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) :-
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 29,371,492.97      (10,758,656.52)     14,570,877.84      (5,542,742.15)
สินคาคงเหลือ 31,262,999.00      11,551,058.34      5,708,699.41       (3,349,065.25)      
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (563,576.80)         (89,328.41)          (421,018.31)        (29,859.83)          
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (535,363.02)         87,242.00           (535,363.02)        86,500.00           
หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) :-
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (8,547,116.88)       24,709,974.47      (3,587,904.22)      (2,153,946.23)      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 114,275.10          49,289.68           254,641.01         38,079.91           
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 19 (805,804.00)         -                    (130,121.00)        -                    
เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 111,255,254.02     65,955,472.98      59,212,209.62     26,975,874.97     
จายดอกเบี้ย (25,846,535.33)     (30,604,310.30)     (3,495,038.31)      (4,700,886.34)      
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (2,593,247.26)       (247,177.55)         (2,593,247.26)      (247,177.55)        
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 82,815,471.43      35,103,985.13      53,123,924.05     22,027,811.08     

 

 ึ่ ี้หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา 7 จาก 54



หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557
หมายเหตุ (จัดประเภทใหม) (จัดประเภทใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน (เพิ่มข้ึน)ลดลง 2,592,285.04        (2,617,455.86)      -                   -                    
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน 11 (5,061,260.00)       (4,246,000.00)      (2,527,260.00)      (2,271,000.00)      
รับชําระคืนเงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน 11 4,035,384.68        3,518,322.69       1,838,267.59       1,554,745.01       
ดอกเบี้ยรับ 577,014.08          497,948.35          255,162.90         231,695.02         
จายชําระเจาหน้ีคาทรัพยสิน (1,052,024.00)       (30,495.00)          (231,120.00)        -                    
ซ้ือทรัพยสินถาวร 12 (4,784,608.37)       (12,255,228.62)     (725,596.05)        (3,529,386.37)      
ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 13 (5,857,397.00)       -                    (2,957,100.00)      -                    
รับเงินสดจากการขายทรัพยสินถาวร 133,160.69          130,166,509.40    117,109.33         18,359.87           
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (9,417,444.88)       115,033,600.96    (4,230,536.23)      (3,995,586.47)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน เพิ่มข้ึน(ลดลง) (62,012,710.09)     (558,692,526.00)   (24,970,777.64)    (7,170,682.71)      
ั ิ  ื ั ิ 18                      430 000 000 00                                           

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2558 

รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 18 -                     430,000,000.00    -                   -                    
เงินปนผลจาย (8,992,498.09)       (902,115.37)         (8,992,498.09)      (902,115.37)        
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (71,005,208.18)     (129,594,641.37)   (33,963,275.73)    (8,072,798.08)      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,392,818.37        20,542,944.72      14,930,112.09     9,959,426.53       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 29,008,965.96      8,466,021.24       14,887,252.84     4,927,826.31       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 31,401,784.33      29,008,965.96      29,817,364.93     14,887,252.84     

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
บริษัทฯ และบริษัทยอยซ้ือสินทรัพยโดยการกอหน้ี 12 3,763,467.00        1,052,024.00       2,930,409.00       231,120.00         
โอนสินทรัพยถาวรเปนสินทรัพยไมมีตัวตน 13 8,514,250.00        -                    1,900,800.00 -                    

จํานวนที่ยังไมไดเบิกใชของวงเงินสินเช่ือที่อาจจะนํามา
ใชเพื่อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต (หนวย : ลานบาท) 970 885 560 539

 

หมายเหตประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา 8 จาก 54หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน หนา 8 จาก 54



หนา 9 จาก 54 

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558   
 

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  เปนบริษทัยอยของบริษัท โอจิ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศญี่ปุน โดยถือหุนใน
บริษัทฯ รอยละ 75.72 ของทุนจดทะเบียน 

  บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพส่ิงพิมพชนิดตางๆ ดวยระบบออฟเซ็ท  และผลิตบรรจุภัณฑจาก
กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง 

 

2.  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

2.1  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ จัดทําขึ้นตามกฎหมายเปนภาษาไทย  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้น เพ่ือความสะดวกของ
ผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ นําเสนอตามเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) 
เรื่อง "การนําเสนองบการเงิน" และแสดงรายการตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง "กําหนดรายการยอ
ที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554"  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ยกเวนที่จะระบุเปนอยางอื่น 



หนา 10 จาก 54 

2.  เกณฑการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 

2.2 หลักการจัดทํางบการเงินรวม 

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่งของสิทธิ 
ในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน และท่ีคาดวาจะเปนไปไดในปจจุบันที่จะใชสิทธิแปลงสภาพที่จะใชสิทธิออก
เสียงดังกลาว  หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษัทยอย 

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

งบการเงินของบริษัทยอยไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่บรษิัทใหญมีอํานาจควบคมุดังกลาว
จนถึงวันที่การควบคุมส้ินสุดลง 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ  เพ่ือใหไดมาซึ่ง
ประโยชนจากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม บริษัทฯ ตองนําสิทธิในการออกเสียงที่
เกิดขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกําหนดวันที่
ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ 

งบการเงินของบริษัทยอย จัดทําขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเชนเดียวกันกับบริษัทฯ และใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เชนเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณบัญชีที่คลายกัน 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญ เงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัทฯ 
ไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 

2.3 หลักการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ  ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 
 
3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมระหวางป 

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงใหมและออกใหม โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)  สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)  งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรบัปรุง 2557)  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรบัปรุง 2557)  สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 12 (ปรบัปรุง 2557)  ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 16 (ปรบัปรุง 2557)  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม (ตอ) 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมระหวางป (ตอ) 

ฉบับที่ 17 (ปรบัปรุง 2557)  สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรบัปรุง 2557)  รายได 
ฉบับที่ 19 (ปรบัปรุง 2557)  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 20 (ปรบัปรุง 2557)  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรบัปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับที่ 23 (ปรบัปรุง 2557)  ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรบัปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 26 (ปรบัปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27 (ปรบัปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรบัปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
ฉบับที่ 29 (ปรบัปรุง 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 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง 
กับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถือหุน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบรกิาร 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม (ตอ) 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมระหวางป (ตอ) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน 
    ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
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 ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและ 
    ปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19  
    (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 15 (ปรับปรงุ 2557)  สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)  การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
ฉบับที่ 20   ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
 
มาตรฐานดังกลาวขางตนไดรับการปรับปรุงหรอืจัดใหมีขึ้น เพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคาํศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบญัชีกับผูใช
มาตรฐาน          การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยางไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตนบางฉบับมีการ
เปล่ียนแปลงหลักการสําคญั ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ไดแก การเพิ่มเติมขอกําหนดใหกิจการจัดกลุมรายการ
ที่แสดงอยูใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใชเกณฑวารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลังไดหรือไม  

โดยผลของการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้มาถือปฏิบัติสงผลกระทบตอการนําเสนองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไดนําเสนองบการเงิน รวมถึงไดมีการจัดประเภทรายการใหมของขอมูลทางการเงินที่
ไดนํามาเปรียบเทียบใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ แตไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม (ตอ) 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมระหวางป (ตอ) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ไดแก การปรับปรุงคําอธิบายเกี่ยวกับรายการชิ้นสวน
อะไหล อุปกรณที่สํารองไวใชงาน และอุปกรณที่ใชในการซอมบํารุง ซึ่งตองรับรูตามมาตรฐานฉบับนี้เมื่อรายการ
ดังกลาวเปนไปตามคํานิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ หากไมเขาเงื่อนไขรายการดังกลาวจะจัดประเภทเปนสินคา
คงเหลือ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ไมสงผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ไดแก (ก) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย เปล่ียนชื่อเปน “การวัดมูลคาใหม” และตองรับรูใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลกําไร
และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย จะไมสามารถรับรูตามวิธีขอบเขตหรือรับรูในกําไร
หรือขาดทุนได และ (ข) ตนทุนบริการในอดีตจะรับรูในรายการกําไรขาดทุนทันทใีนงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ
ผลประโยชน โดยไมสามารถรับรูตลอดระยะเวลาการใหบริการในอนาคตได 

บริษัทฯ  และบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงการรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยในงวดปจจุบันจากการทยอยรับรูในกําไรขาดทุนไปเปนรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและไดทําการ
ปรับปรุงรายการของงวดปจจุบันและปรับยอนหลังงบการเงินงวดกอนที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนวา
บริษัทฯ และบริษัทยอยใชนโยบายบัญชีนี้มาตั้งแตแรก ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดง
อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ ใหขอกําหนดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ การปรบัปรุงมาตรฐานการบัญชี
ดังกลาว ไมสงผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้ ไดมีการกําหนดคํานิยามของคําวา “ควบคุม” ซึ่งถูกนํามาใชแทน
หลักการของการควบคุมและการจัดทํางบการเงินรวมภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับใหมนี้ไดกําหนดวาเมื่อใดกิจการควรจัดทํางบการเงินรวม ใหนิยามหลักการของ
การควบคุม อธิบายหลักการของการนําหลักการของการควบคุมไปใช รวมถึงอธิบายถึงขอกําหนดในการจัดทํางบ
การเงินรวม หลักการสําคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้ คือ หากมีอํานาจควบคุม จะตองมีการจัดทํา
งบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที่ผูลงทุนไดแสดงใหเห็นถึงอํานาจการควบคุมที่เหนือกวาผูถูกลงทุน ผูลงทุนไดรับ
ผลตอบแทนที่ผันแปรจากการที่มีสวนเกี่ยวของในผูถูกลงทุน และมีความสามารถในการใชอํานาจในผูถูกลงทุน ซึ่ง
สงผลกระทบตอผลตอบแทนที่กิจการจะไดรับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้ ไมสงผลกระทบตองบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13    

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้ ไดมีการกําหนดวิธีการวัดมูลคายุติธรรมใหอยูในกรอบแนวคิดเดียวกัน
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกําหนดการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม 

บริษัทฯ และบริษัทยอย เปดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26.7 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม (ตอ) 

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางปแตยังไมมีผลบังคับใช 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดประกาศใช กรอบแนวคิด มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่
ปรับปรุงใหมและออกใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว และใหถือปฏิบัติกบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช 
ดังตอไปนี้ 
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญช ี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)  การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)  สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)  ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)  กําไรตอหุน 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)  การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
ฉบับที่ 41   เกษตรกรรม 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม (ตอ) 

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางปแตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)  การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาประกันภัย 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)  การสํารวจและการประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)  สวนงานดําเนินงาน 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินรวม 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)  การรวมการงาน 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  การวัดมูลคายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง 
กับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)  ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถือหุน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)  การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบรกิาร 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)  รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)  การเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน 
   ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)  การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)  สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

สภาพแวดลอม 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)  การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) 

   เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)  ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและ 

   ปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19  
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 



หนา 16 จาก 54 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม (ตอ) 

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางปแตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)  การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)  การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)  ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบับที่ 21   เงินที่นําสงรัฐ 

แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับการวัดมูลคาและรับรูรายการของพืชเพ่ือการใหผลิตผล 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงใหมและออกใหมขางตนไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ สวน
ใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหาร
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยเชื่อวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ในปที่นํามาตรฐานดังกลาวมา
ถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กลาวขางตนบางฉบับเปนมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ ไดกําหนดใหมีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อม
ราคาสะสม และคาเส่ือมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใชวิธีการตีราคาใหม ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยู
ในระหวางการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีนี้ตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ ไดมีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือ
บุคคลที่สามแกโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวใหชัดเจนขึ้น การปรับปรุงดังกลาวใหความแตกตางระหวางเงิน
สมทบที่เกี่ยวของกับการบริการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเทานั้นและเงินสมทบที่เกี่ยวของ
กับการบริการที่มากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมนี้ ไมสงผลกระทบกับงบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ ไดรวมกิจการที่ใหบริการดานผูบริหารสําคัญแกกิจการที่รายงาน หรือแกบริษัท
ใหญของกิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการตองเปดเผยจํานวนเงินที่กิจการไดจายใหแกกิจการที่ใหบริการดานผูบริหาร
สําคัญ การเปล่ียนแปลงดังกลาวกระทบเพียงการเปดเผยขอมูลเทานั้น และไมมีผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สิน หรือ
กําไรตอหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ ไดมีการกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในกรณีที่มูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพยวัดมูลคาโดยใชวิธีมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนาย โดยการเปดเผยดังกลาวรวมถึง 1) ลําดับ
ชั้นของมูลคายุติธรรม 2) กรณีที่การวัดมูลคายุติธรรมอยูในลําดับชั้นที่ 2 และ 3 จะตองมีการเปดเผย เทคนิคที่ใชใน
การวัดมูลคายุติธรรม และขอสมมติฐานสําคัญที่ใช การเปล่ียนแปลงดังกลาวกระทบเพียงการเปดเผยขอมูลเทานั้น 
และไมมีผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สิน หรือกําไรตอหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม (ตอ) 

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางปแตยังไมมีผลบังคับใช (ตอ) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ ไดกําหนดใหชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนาย
สะสม และคาตัดจําหนายสะสมในกรณีที่กิจการใชวิธีการตีราคาใหม มาตรฐานการบัญชีฉบับใหมนี้ ไมสงผลกระทบ
กับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้ ไดกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจของผูบริหาร 
ในการรวมสวนงานเขาดวยกัน และกําหนดใหนําเสนอการกระทบยอดสินทรัพยของสวนงานกับสินทรัพยของกิจการ
เมื่อกิจการรายงานขอมูลสินทรัพยของสวนงานใหกับผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกิจการ การ
เปล่ียนแปลงดังกลาวกระทบเพียงการเปดเผยขอมูลเทานั้น และไมมีผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สิน หรือกําไรตอหุน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้ ไดใหคํานิยามของกิจการที่ดําเนินธุรกิจดานการลงทุนและได
กําหนดขอยกเวนในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวสงผลใหกองทุนหลายกองทุนและกิจการที่มี
ธุรกิจที่คลายคลึงกัน ไดรับขอยกเวนจากการนําบริษัทยอยเกือบทั้งหมดมารวมในการจัดทํางบการเงินรวม แตจะ 
วัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยเหลานั้นดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทนุ ฝายบริหารของบริษัทฯ และ 
บริษัทยอยอยูในระหวางการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้ตองบการเงินในปที่
เริ่มนํามาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้ ไดกําหนดใหชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับขอยกเวนในเรื่องของการวัดมูลคา
ยุติธรรมเปนกลุมใหปฏิบัติใชกับทุกสัญญาที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัด
มูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไมเปนสัญญาทางการเงิน ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
อยูในระหวางการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมนี้ตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาถือ
ปฏิบัติ 

 
4. ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนคร้ังแรก 

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 3.1  ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากใน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

จํานวนเงินของรายการปรบัปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 
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4. ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนคร้ังแรก (ตอ) 

การปรับปรุงงบการเงิน 
  หนวย : บาท 
 

 

สําหรับป ส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

(จัดประเภทใหม) 
 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
งบกําไรขาดทุน 
   ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ(ลดลง)   (648,634.58) 
   คาใชจายในการขายและบริหาร(ลดลง)   (349,264.77) 
   คาใชจายภาษีเงินได เพ่ิมขึ้น   199,579.87 
   กําไรสุทธิสําหรับป เพ่ิมขึ้น   798,319.48 

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน   (798,319.48) 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมขึ้น    0.003 
 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ในการวัด
มูลคาขององคประกอบงบการเงิน ยกเวน ตามที่กลาวไวในนโยบายการบัญชีแตละขอ 

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้  ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

5.1 การรับรูรายได 
บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายได เมื่อมคีวามเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับรายการบัญชี
จะเขาสูกิจการและสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายได ไดอยางนาเชื่อถือ 

รายไดจากการขาย รับรูเมื่อมีการสงมอบสินคา โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของในสินคาใหแก   
ผูซื้อแลว 

รายไดจากการใหบริการ รับรูเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง 
ซึ่งเปนเงินฝากกับสถาบันการเงินตางๆ มีกําหนดไถถอนไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีภาระผูกพันใดๆ 
และไมมีขอจํากัด ในการเบิกใช 

เงินฝากธนาคารที่มีขอจํากัดในการใชแยกแสดงเปน  "เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน"  แสดงภายใตสินทรัพย
ไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 



หนา 19 จาก 54 

5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

5.3 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืน และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน แสดงตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ซึ่งสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ และ
บริษัทยอย ประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได 
ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณในการเก็บหนี้ การวิเคราะหอายุหนี้และสถานะทางการเงินปจจุบันของลูกหนี้ 

5.4 สินคาคงเหลือและคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 

สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต แสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

วัตถุดิบ วัสดุส้ินเปลืองและอะไหล แสดงมูลคาตามราคาทุนวิธีเขากอน - ออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปน เพ่ือทําใหสินคา
พรอมขายและคาใชจายในการขาย 

คาเผื่อการลดมูลคาสินคาเมื่อสินคามีการเคลื่อนไหวชาหรือเส่ือมคุณภาพ บันทึกบัญชีโดยพิจารณาตามสภาพปจจุบัน
ของสินคาคงเหลือ และสินคาที่ราคาทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ 

5.5 เงินลงทุนในหุน 

 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา 
(ถามี) 

5.6 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดแก อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่
เพ่ิมขึ้นหรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกจิหรอืใชในการผลติหรือจัดหาสินคาหรือใหบรกิารหรือใชใน
การบริหารงาน รวมถึงอสังหารมิทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรอืพัฒนาเพื่อเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในอนาคต 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนวัดมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งรวมถึงตนทุนในการทํารายการและวัดมูลคาภายหลัง
การรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยราคามูลคายุติธรรมหักผลขาดทุนจาการดอยคา (ถามี) 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนของบริษัทยอย ไดแก ที่ดิน ซึ่งยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต 

5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 ที่ดิน แสดงมูลคาตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 

อาคารและอปุกรณ แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อผลขาดทุนการดอยคาของสินทรัพย (ถาม)ี 

ราคาทุน รวมถึงตนทุนทางตรง ที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพยและตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ 
การจัดหาสินทรัพย เพ่ือใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การ
ขนยาย การบูรณะสถาน ที่ต้ังของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม 

สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการที่มีอายุการใชประโยชนไมเทากันตองบันทึกแตละ
สวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน 
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5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ) 

รายจายในการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มหรือทดแทนและรายจายในการปรับปรุงสินทรัพยถาวรใหดีขึ้นถือเปนรายจาย
ฝายทุน สวนคาซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพยถาวรถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนทันที 
บริษัทฯ  และบริษัทยอย ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมได
รับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรอืการจาํหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพย  (ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะ
รับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทยอย คํานวณคาเส่ือมราคาจากราคาทุนหลังจากหักมูลคาคงเหลือของสินทรัพย โดยใชวิธีเสนตรง
ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย 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 ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยใหเหมาะสม 

5.8 ตนทุนการกูยืม 

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

5.9 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่บริษัทฯ ซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัดแสดงในราคาทุนดวยมูลคาที่จายเริ่มแรกสุทธิจากคาตัด
จําหนายสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดตัดจําหนายอยางมีระบบโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้นนับจากวันที่อยูในสภาพพรอมใชงาน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว
เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคา 

คาตัดจําหนาย คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรง ตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจดังตอไปนี้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ตัดจําหนายในระยะเวลา 10 ป 
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5.10 ผลประโยชนพนักงาน 

5.10.1 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

ภาระผูกพันของผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน  ซึ่งประกอบดวย  เงินเดือน  คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุน  
ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น  วัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและบันทึกเปนคาใชจาย
เมื่อพนักงานทํางานให 

5.10.2 โครงการสมทบเงิน 

ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ จะบันทึกเปนคาใชจายในกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

5.10.3 โครงการผลประโยชน 

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งขึ้นอยู
กับอายุและจํานวนปที่ทํางาน 

หนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรูในงบแสดงฐานะการเงิน โดยคิดจากมูลคาปจจบัุนของภาระผูกพัน ณ 
วันที่รายงาน  และตนทุนบริการในอดีต  ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุถูกคํานวณขึ้นทุกปโดยผูชํานาญทางสถิติอิสระ
โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected  Unit  Credit  Method)   มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคํานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เขามาในอนาคต โดยใชอัตราดอกเบี้ยตาม
พันธบัตรรัฐบาลที่ใชสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพัน และมีอายุการครบกําหนดชําระใกลเคียงกับระยะเวลาที่
ตองจายผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ  กําไรขาดทุนทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ และการเปลี่ยน
สมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเขางบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  ประกอบดวย   มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการ ผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู  และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู 

5.11 ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อบริษัทฯ  และบริษัทยอย มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่
เกดิขึ้นในปจจุบัน ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาจะสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือชําระภาระหนี้สินดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยาง
นาเชื่อถือ 

5.12 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางปที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน  
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ  
ณ วันที่รายงานแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงคาไดบันทึก
เปนรายไดหรือคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชี 

5.13 ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวด ประกอบดวย  ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  ภาษีเงินได 
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน   ยกเวน สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ใน
กรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ตามลําดับ 
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5.13 ภาษีเงินได (ตอ) 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแน
วาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทฯ และบริษัทยอยไดดําเนินงานและเกิดรายได
ทางภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ โดยคํานึงถึงสถานการณที่สามารถ
นํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยูกับการตีความ และจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีอากร หากคาดวาจะตอง
จายชําระเจาหนาที่ภาษีอากร 

ภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีต้ังเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย จะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพย หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ 
วันที่เกิดรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีและกําไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใช
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาว จะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่
เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอท่ีจะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน บริษัทฯ และบริษัทยอยไดต้ังภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดย
พิจารณาจากผลตางชั่วคราว เวนแตบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลตาง
ชั่วคราว  และการกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่
คาดการณไดในอนาคต 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   จะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อบริษัทฯ และ
บริษัทยอย มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวด
ปจจุบัน และท้ังสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่
ประเมินโดยหนวยงานจดัเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน    
ซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย  จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน   และทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว   หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอย   
จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 
บริษัทฯ และบริษัทยอย จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของ
กับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน 

5.14 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณขึ้นโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางป 
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5.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ   หรือถูกควบคุม
โดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจการลงทุน   บรษิัทยอยและบริษัทยอยในเครือเดียวกัน   ถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึง บริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออม ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว
ซึ่งมีอํานาจชักจูงหรืออาจชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว และกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

ในการพิจารณาความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯ และบริษัทยอย   คํานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

5.16 การดอยคาของสินทรัพย 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัท
ฯ และบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคาหรือเมื่อตองทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพย
เปนรายป บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรพัย  

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

ขาดทุนจากการดอยคา จะรับรูรายการในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

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

ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ   เพียงเพ่ือใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลัง หักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน 

5.17 สัญญาเชาดําเนินงาน   

สัญญาเชาดําเนินงาน - ดานผูเชา 

บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกการเชาสินทรัพยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนแกเจาของสินทรัพยยังเปนของผูใหเชา
เปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตามระยะเวลา
ที่เชา 
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5.18 ขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน 

สวนงานธุรกิจที่ทําหนาที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการ โดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความเสี่ยง   
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการของสวนธุรกิจอ่ืน   สวนงานภูมิศาสตรทําหนาที่จัดหาผลิตภัณฑหรือ
ใหบริการในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความเสี่ยง
และผลตอบแทนของการดําเนินงานในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจอ่ืน 

5.19 เครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงิน ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา
และลูกหนี้อ่ืน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน และเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับ
รายการ แตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

5.20 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการ
และขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีตและปจจยัตางๆ ที่ผูบริหาร 
มีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น  ดังนั้น  ผลที่เกิดขึ้นอาจแตกตางไปจากมูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยและหนี้สินที่ประมาณและตั้งขอสมมติฐานไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ไดแก 

5.20.1 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน 

ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาบริษัทฯ 
และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแลวหรือไม  โดยใช 
ดุลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รบัรูไดในสภาวะปจจุบัน 

5.20.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่
เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 
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5.20.3 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ  เปนการปรับมูลคาของสินคาคงเหลือดวยมูลคาที่คาดวา อาจเกิดความ
เสียหาย   เนื่องจากสินคาลาสมัยและการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ   ผูบริหารใชดุลยพินิจในการประมาณคาเผื่อ
สินคาลาสมัย และการลดมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับยอดสินคาคงเหลือ  โดยพิจารณาจากการวิเคราะหอายุของสินคา
คงเหลือ 

5.20.4 อาคาร และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารใชการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ  
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และไดมีการทบทวนอายุการใชประโยชนและมูลคาคงเหลือใหม หากมีการ
เปล่ียนแปลง 

5.20.5 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลคาเริ่มแรกและการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น จําเปนตองใชดุลยพินิจของ
ฝายบริหารในการประมาณมูลคาของสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับในอนาคตโดยวิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลด ซึ่ง
ประมาณการกระแสเงินสดดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดเนื่องจากภาวะการแขงขัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
รายได โครงสรางตนทุน การเปล่ียนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะตลาดที่เกี่ยวของ 

5.20.6 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯ และ
บริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ ฝายบริหาร
จําเปนตองประมาณการวากลุมบริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณา
ถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

5.20.7 การดอยคาของสินทรัพย 

ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของสินทรัพยในแตละชวงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการดอยคา หาก
คาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่
เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรพัยนั้น 

5.20.8 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

ในการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ฝายบริหารจําเปนจะตองใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการถึงความนาจะเปนที่พนักงานจะทํางานจนครบเกษียณอายุ โดยคํานึงถึงขอมูลในอดีต ซึ่งจะทบทวนทุกป 
สมมติฐานที่ใชในการคํานวณจะคํานึงถึงตนทุนบริการในอดีต ตลอดจนอายุการใหประโยชนของพนักงาน ซึ่งจะถูก
คํานวณขึ้นทุกป 

5.20.9 สัญญาเชา 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใช 
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา บริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 
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6.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

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

 
 

บริษัทที่เกีย่วของกัน 
 

ลักษณะความ 
สัมพันธและ
นโยบาย

กําหนดราคา 

ดําเนินกิจการ อัตราสวนการถือหุนรอยละ 
 

ประเภทธุรกจิ 
 

 
ประเทศ 

 

 
ป 2558 

 

 
ป 2557 

 
บริษัท โอจิ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จาํกัด 1 ผลิตและจําหนาย    

  ผลิตภัณฑจากกระดาษ  
  ทุกประเภท 

ญี่ปุน 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

บริษัท  สหกิจบรรจุภณัฑ จํากัด 2 โรงพิมพ ผลิตและ 
  จําหนายบรรจภุัณฑ 

ไทย 
 

100 
 

100 
 

บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอร  
  เนชั่นแนล จํากัด 

3 ผลิตกระดาษและ 
  จําหนายบรรจภุัณฑ 

ไทย - - 

GS Paper & Packaging Sdn Bhd 3 ผลิตกระดาษและ 
  จําหนายบรรจภุัณฑ 

มาเลเซยี 
 

- 
 

- 
 

บริษัท ยูเนี่ยน แอนด โอจิ  
  อินเตอรแพ็ค จาํกัด 

3 ผลิตกระดาษและ 
  จําหนายบรรจภุัณฑ 

ไทย - 
 

- 
 

Ojitex Haiphong Co., Ltd. 3 ผลิตกระดาษ เวียดนาม - - 
Oji Industrial Materials 
Management Co., Ltd. 

3 บริหารจัดการ ญี่ปุน - - 

Oji Asia Packaging Sdn Bhd 3 บริหารจัดการ มาเลเซยี - - 
 

ลักษณะความสัมพันธและนโยบายการกําหนดราคา กับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้.- 

1. เปนบริษัทใหญของบริษัทฯ คิดคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ในอัตรารอยละ 0.2 
ตอป ของจํานวนเงินกูคงเหลือในแตละไตรมาส (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 และขอ 18 ประกอบ) 

2. เปนบริษัทยอย  บริษัทฯ กําหนดราคาซื้อขายวัตถุดิบและเครื่องจักร โดยใชตนทุนบวกอัตราผลตอบแทนที่ตกลง
รวมกัน ซึ่งเทากับรอยละ 10 ถึง 15  

3. เปนบริษัทยอยของบริษัทใหญ  
บริษัทฯ และ บริษัทยอย ในกลุมเดียวกัน  ซื้อและขายสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ ในราคาตลาด 
บริษัทยอย เรียกเก็บคาใชจาย ตามที่เกิดขึ้นจริง 
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6.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางกันมีรายละเอียด ดังนี้.- 
 หนวย : บาท 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

บริษัทใหญ     
คาใชจายอื่นๆ 1,339,657.48 1,641,476.94 302,076.98 333,755.12 
บริษัทยอย     
รายไดจากขายและบริการ - - 21,729.02 47,765.74 
รายไดอ่ืน - - 250,080.69 333,139.30 
ซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป - - 7,796,523.12 11,037,604.00 
คาใชจายอื่น - - 29,700.00 520.00 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
รายไดจากขายและบริการ 4,041,434.10 10,721,547.20 - - 
ซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 15,227,017.66 18,220,959.87 13,084,657.01 16,622,634.51 
คาที่ปรึกษา 1,067,735.12 - - - 

คาตอบแทนผูบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชมุ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ใหแกกรรมการและผูบริหาร โดยสรุปไดดังนี้.- 
 หนวย : บาท 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

ผลประโยชนระยะส้ัน 25,534,062.83 18,511,092.44 17,203,827.44 8,987,519.50 
ผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน 1,416,737.64 1,552,678.64 818,349.64 807,496.64 
รวม 26,950,800.47 20,063,771.08 18,022,177.08 9,795,016.14 

ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางกัน มีรายละเอียดดังนี้ 
 หนวย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหนี้การคา     
บริษัทยอย - - - 116,422.34 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 25,680.00 3,356,577.17 - - 
รวมลูกหนี้การคา 25,680.00 3,356,577.17 - 116,422.34 
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6.  รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 หนวย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

เงินทดรองจาย     
บริษัทยอย - - 107,609.00 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 157,356.00 644,724.28 - - 
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 183,036.00 4,001,301.45 107,609.00 116,422.34 
 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน     
เจาหนี้การคา     
บริษัทยอย - - 708,545.66 824,039.75 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,125,622.38 2,464,758.71 1,897,126.55 1,395,223.03 
รวมเจาหนี้การคา 2,125,622.38 2,464,758.71 2,605,672.21 2,219,262.78 
เงินทดรองจาย     
บริษัทใหญ 1,076,091.71 - 1,076,091.71 - 
เจาหนี้อ่ืน     
บริษัทใหญ 327,768.18 347,839.44 74,687.13 44,517.76 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 3,529,482.27 2,812,598.15 3,756,451.05 2,263,780.54 

เร่ืองอ่ืนๆ 

1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทใหญลําดับสูงสุด ค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทฯ และบริษัทยอย
เปนวงเงินจํานวน 900 ลานบาท 

2.  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ ค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทยอย จํานวนเงิน 222 ลานบาท  
3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทยอยค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทใหญ จํานวนเงิน 511.50  

ลานบาท และ 536 ลานบาท ตามลําดับ 
 

7.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

เงินสด 130,000.00 130,000.00 80,000.00 80,000.00 
เช็คที่ถึงกําหนดชําระ - สุทธิ 594,471.68 14,856.95 - - 
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 22,685,169.75 11,270,576.24 22,473,002.86 8,087,980.38 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 7,992,142.90 17,593,532.77 7,264,362.07 6,719,272.46 
รวม 31,401,784.33 29,008,965.96 29,817,364.93 14,887,252.84 
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8.  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ประกอบดวย.- 
 หนวย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

ต๋ัวเงินรับ 1,924,915.65 1,762,325.31 - - 
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น 155,455,414.70 175,004,774.59 85,760,074.35 98,620,388.28 
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 25,680.00 3,356,577.17 - 116,422.34 
รวม 157,406,010.35 180,123,677.07 85,760.074.35 98,736,810.62 
หัก  คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (4,983,509.72) (3,321,911.87) (3,374,363.47) (3,321,911.87) 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 152,422,500.63 176,801,765.20 82,385,710.88 95,414,898.75 
คาใชจายจายลวงหนา 3,568,520.46 2,919,373.02 2,100,371.22 1,880,485.27 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 136,999.15 6,901,575.30 136,999.15 1,376,825.39 
ลูกหนี้อ่ืน 2,107,186.87 1,737,167.35 549,479.21 670,648.15 
เงินทดรองจาย 950,596.61 1,859,013.67 306,365.00 759,397.34 
รวมท้ังส้ิน 159,185,803.72 190,218,894.54 85,478,925.46 100,102,254.90 

ลูกหนี้การคา ซึ่งมียอดคงเหลือ แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 138,430,489.64 146,978,407.04 70,654,961.44 69,926,694.38 

ลูกหนี้ที่คางชําระ 
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 11,975,280.84 15,565,065.08 11,637,490.44 14,371,480.08 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน  31,381.00 2,614,305.05 31,381.00 2,360,180.05 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 61,878.00 9,829,211.12 61,878.00 8,704,092.64 
มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป 4,982,065.22 3,374,363.47 3,374,363.47 3,374,363.47 
รวม 155,481,094.70 178,361,351.76 85,760,074.35 98,736,810.62 
หัก  คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (4,983,509.72) (3,321,911.87) (3,374,363.47) (3,321,911.87) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 150,497,584.98 175,039,439.89 82,385,710.88 95,414,898.75 
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8.  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ตอ) 

รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

ยอดคงเหลือตนป 3,321,911.87 3,595,220.01 3,321,911.87 3,595,220.01 
บวก เพ่ิมในระหวางป 3,006,185.14 - 1,397,038.89 - 
รวม 6,328,097.01 3,595,220.01 4,718,950.76 3,595,220.01 
หัก  หนี้สงสัยจะสูญไดรับคืน (1,344,587.29) (273,308.14) (1,344,587.29) (273,308.14) 
ยอดคงเหลือปลายป 4,983,509.72 3,321,911.87 3,374,363.47 3,321,911.87 

 
9. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

สินคาคงเหลือ ประกอบดวย.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

สินคาสําเร็จรูป 9,816,241.12 16,079,978.19 3,997,412.75 7,965,436.47 
งานระหวางทํา 15,030,746.28 20,018,910.10 2,816,302.22 1,845,981.16 
วัตถุดิบ 76,155,427.54 96,009,255.20 38,866,631.38 41,076,993.22 
วัสดุส้ินเปลืองและวัสดุหีบหอ 4,150,690.11 4,802,969.04 2,680,279.47 3,317,053.64 
อะไหล 5,952,672.64 5,228,996.89 5,434,706.18 4,856,212.43 
สินคาระหวางทาง 7,474,217.46 7,702,884.73 6,135,551.83 6,577,906.32 
หัก  คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพ (7,153,475.79) (13,999,262.28) - (314,477.16) 
รวม 111,426,519.36 135,843,731.87 59,930,883.83 65,325,106.08 

รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

ยอดคงเหลือตนป 13,999,262.28 9,576,448.82 314,477.16 - 
บวก ต้ังเพ่ิมระหวางป 918,390.03 10,610,151.68 - 314,477.16 
หัก   โอนกลับระหวางป (7,764,176.52) (6,187,338.22) (314,477.16) - 
คงเหลือปลายป 7,153,475.79 13,999,262.28 - 314,477.16 
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10.   เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้.- 
  หนวย : บาท 

เงินลงทุน 
เงินปนผลรับ 
ระหวางป 

ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนรอยละ 
ของเงินลงทุน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
วิธีราคาทุน 

บริษัท ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 
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 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

ยอดคงเหลือตนป 5,767,754.01 5,040,076.70 2,555,371.34 1,839,116.35 
บวก ใหกูเพ่ิมระหวางป 5,061,260.00 4,246,000.00 2,527,260.00 2,271,000.00 
รวม 10,829,014.01 9,286,076.70 5,082,631.34 4,110,116.35 
หัก  รับคืนระหวางป (4,035,384.68) (3,518,322.69) (1,838,267.59) (1,554,745.01) 
ยอดคงเหลือปลายป 6,793,629.33 5,767,754.01 3,244,363.75 2,555,371.34 
หัก  เงินใหกูยืมพนักงานที่ถึงกําหนด     
      รับชําระภายในหนึ่งป (4,002,681.24) (3,126,245.04) (1,835,204.98) (1,395,179.77) 
ยอดคงเหลือปลายป - สุทธิ 2,790,948.09 2,641,508.97 1,409,158.77 1,160,191.57 
 
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 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 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ (ตอ) 
 งบการเงินรวม 
 ที่ดินและสวน อาคาร ระบบไฟฟา ระบบบําบัด เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม 
 ปรับปรุงที่ดิน   น้ําเสีย และอุปกรณ เครื่องใชโรงงาน เครื่องตกแตง  ติดตั้ง/กอสราง  

ราคาทุน           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 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 
ซื้อระหวางป - 114,820.00 46,000.00 - 3,964,311.50 450,296.85 1,389,440.88 - 2,583,206.14 8,548,075.37 
โอนเขา/(โอนออก) - - - - - - - - (8,577,360.00) (8,577,360.00) 
จําหนายระหวางป - - - - (1,761,452.52) - (22,616.82) (67,235.00) - (1,851,304.34) 
ตัดจําหนายระหวางป - - - - (152,850.00) - - - - (152,850.00) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 216,928,472.35 424,562,931.57 63,616,037.09 6,185,880.43 728,247,055.09 17,642,316.16 64,753,275.89 517,236.76 2,583,206.14 1,525,036,411.48 
คาเสื่อมราคาสะสม           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 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 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 17,567,610.63 6,493,685.68 864,291.71 34,279,466.66 1,212,882.28 6,473,935.44 - - 66,891,872.40 
คาเสื่อมราคา - จําหนาย/โอน - - - - (1,753,483.92) - (22,613.82) (67,231.00) - (1,843,328.74) 

คาเสื่อมราคา - ตัดจาย - - - - (152,850.00) - - - - (152,850.00) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 412,608.40 170,230,150.08 23,866,483.40 2,890,137.24 366,365,854.66 15,188,704.46 30,589,880.16 517,231.76 - 610,061,050.16 
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - - - - (20,973.24) - - - - (20,973.24) 
ขาดทุนจากการดอยคา - - - - - - - - - - 
จําหนายระหวางป - - - - 20,973.24 - - - - 20,973.24 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - - - - - - - - - - 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 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 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 216,515,863.95 254,332,781.49 39,749,553.69 3,295,743.19 361,881,200.43 2,453,611.70 34,163,395.73 5.00 2,583,206.14 914,975,361.32 
      

คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย        หนวย : บาท 
        ป 2558 ป 2557 
ตนทุนขาย        62,443,908.37 63,788,284.46 
คาใชจายบริหาร        4,447,964.03 9,233,422.93 

รวม        66,891,872.40 73,021,707.39 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ (ตอ) 
 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 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ (ตอ) 

 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 2558 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 
ซื้อระหวางป - - 46,000.00 - 2,850,000.00 159,581.99 522,423.06 - 78,000.00 3,656,005.05 
โอนเขา/(โอนออก) - - - - - - - - (1,963,910.00) (1,963,910.00) 
จําหนายระหวางป - - - - (1,739,365.52) - (22,616.82) - - (1,761,982.34) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 30,591,390.40 140,584,229.15 3,601,000.00 3,859,880.43 302,659,765.33 4,631,063.36 6,887,576.21 1,003,096.45 78,000.00 493,896,001.33 
คาเสื่อมราคาสะสม           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 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 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 3,267,674.93 94,482.03 399,091.79 13,641,628.70 213,366.87 656,996.98 - - 18,273,241.30 
คาเสื่อมราคา - จําหนาย/โอน - - - - (1,739,365.52) - (22,613.82) - - (1,761,977.34) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 412,608.40 124,767,611.08 3,090,227.05 1,429,470.87 199,328,461.81 4,107,632.90 5,945,481.35 1,003,092.45 - 340,084,585.91 
มูลคาตามบัญชีสุทธิ           
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 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 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 30,178,782.00 15,816,618.07 510,772.95 2,430,409.56 103,331,303.52 523,430.46 942,094.86 4.00 78,000.00 153,811,415.42 
      
คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย     หนวย : บาท 
     ป 2558 ป 2557 
ตนทุนขาย        17,348,109.55 18,733,743.45 
คาใชจายบริหาร        925,131.75 931,240.85 

รวม        18,273,241.30 19,664,984.30 
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ (ตอ) 

12.1 ในป 2558 และป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยจายซื้อเปนเงินสดในราคาทุน
จํานวนเงิน 4.78 ลานบาท และ 12.26 ลานบาท ตามลําดับ 

12.2 ในป 2558 และ ป 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมอาคารที่ปลูกสรางบนที่ดินนั้น โดยมีราคาทุน 
จํานวนเงิน 623.36 ลานบาท และมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 517.68 ลานบาท  และ 539.79 ลานบาท 
ตามลําดับ สําหรับงบการเงินรวม (ราคาทุนจํานวนเงิน 103.25  ลานบาท และมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 64.98 
ลานบาท และ 70.52 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) ไปจดจํานองเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
กับธนาคารพาณิชยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16  

12.3 ในป 2557 บริษัทยอย ไดดําเนินการขาย ที่ดินและสิ่งปลูกสรางโรงงานเดิม ซึ่งมีมลูคาสุทธิ จํานวนเงิน 132.53  
ลานบาท ใหกับบุคคลภายนอกทานหนึ่ง ในราคา 130 ลานบาท มีผลขาดทุนจากการขายสินทรัพยจํานวนเงิน 2.53 
ลานบาท ซึ่งบริษัทยอยแสดงรวมอยูใน “คาใชจายในการบริหาร” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
13.  สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

ราคาทุนของสินทรัพย     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - - - - 

  ซื้อสินทรัพยระหวางป 5,857,397.00 - 2,957,100.00 - 
  รับโอนสินทรัพยระหวางป 8,514,250.00 - 1,900,800.00 - 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 14,371,647.00 - 4,857,900.00 - 

 
14.  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 

 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - ที่ดิน ประกอบดวย.-  
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

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 - - 
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15. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 6,337,613.77 6,425,577.01 399,924.80 71,482.50 
 

15.1 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 

ณ วันที่ 1  
ม.ค. 2558 

บันทึกเปนรายได (รายจาย) 
สําหรับปใน 

ณ วันที่ 31  
ธ.ค. 2558 

 กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 664,382.37 321,829.25 - 986,211.62 
สินคาคงเหลือ 2,799,852.45 (1,369,157.30) - 1,430,695.15 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5,317,122.78 1,362,049.33 (206,261.33) 6,472,910.78 
คาใชจายรอตัดบัญชี 79,815.19 (79,815.19) - - 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 639,576.64 (4,194.65) - 635,381.99 
  รวม 9,500,749.43 230,711.44 (206,261.33) 9,525,199.54 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (3,075,172.42) (112,413.35) - (3,187,585.77) 
สุทธิ 6,425,577.01 118,298.09 (206,261.33) 6,337,613.77 

 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 

ณ วันที่ 1  
ม.ค. 2557 

บันทึกเปนรายได (รายจาย) 
สําหรับปใน 

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 1,559,880.14 (224,294.86) 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) - - 
  รวม 22,100,710.23 (12,375,665.94) (224,294.86) 9,500,749.43 
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15. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 

ณ วันที่ 1  
ม.ค. 2557 

บันทึกเปนรายได (รายจาย) 
สําหรับปใน 

ณ วันที่ 31  
ธ.ค. 2557 

 กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (2,306,379.32) (768,793.10) - (3,075,172.42) 
สุทธิ 19,794,330.91 (13,144,459.04) (224,294.86) 6,425,577.01 
 
ในป 2557 บริษัทยอย บันทึกปรับลด สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช 
เปนจํานวนเงิน 14.66 ลานบาท เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวามีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทยอย จะมีกําไร
ทางภาษีไมเพียงพอที่จะใชประโยชนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีดังกลาว 
 หนวย : บาท 
 งบเฉพาะกิจการ 
 

ณ วันที่ 1  
ม.ค. 2558 

บันทึกเปนรายได (รายจาย)  
สําหรับปใน 

ณ วันที่ 31 
ธ.ค. 2558 

 กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 664,382.37 - - 664,382.37 
สินคาคงเหลือ 62,895.43 (62,895.43) - - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 2,339,561.93 626,075.07 (42,508.80) 2,923,128.20 
คาใชจายรอตัดบัญชี 79,815.19 (79,815.19) - - 
  รวม 3,146,654.92 483,364.45 (42,508.80) 3,587,510.57 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (3,075,172.42) (112,413.35) - (3,187,585.77) 
สุทธิ 71,482.50 370,951.10 (42,508.80) 399,924.80 
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15. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
 หนวย : บาท 
 งบเฉพาะกิจการ 
 

ณ วันที่ 1  
ม.ค. 2557 

บันทึกเปนรายได (รายจาย)  
สําหรับปใน 

ณ วันที่ 31  
ธ.ค. 2557 

 กําไรหรือ 
ขาดทุน 

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 719,044.00 (54,661.63) - 664,382.37 
สินคาคงเหลือ - 62,895.43 - 62,895.43 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,480,561.19 659,420.87 199,579.87 2,339,561.93 
คาใชจายรอตัดบัญชี 184,063.38 (104,248.19) - 79,815.19 
  รวม 2,383,668.57 563,406.48 199,579.87 3,146,654.92 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (2,306,379.32) (768,793.10) - (3,075,172.42) 
สุทธิ 77,289.25 (205,386.62) 199,579.87 71,482.50 

15.2 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป สรุปไดดังนี้.- 
 หนวย : บาท 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557  ป 2558 ป 2557 

  (จัดประเภทใหม)  (จัดประเภทใหม) 
ภาษีเงินไดปจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป (2,412,990.00) (1,156,090.43) (2,412,990.00) (1,156,090.43) 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวของกับผลแตกตางชั่วคราวที่รับรูเมื่อ
เริ่มแรกและที่กลับรายการ   118,298.09 1,516,739.91 370,951.10 (205,386.62) 

หัก ปรับลดผลขาดทุนสะสมทางภาษี - (14,661,198.95) - - 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (2,294,691.91) (14,300,549.47) (2,042,038.90) (1,361,477.05) 
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15. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
   หนวย : บาท 
   งบการเงินรวม 
   สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
   จํานวนเงิน 

กอนภาษี 
รายได (คาใชจาย) 

ทางภาษี 
จํานวนเงิน 
สุทธิจากภาษี 

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับ 
   ผลประโยชนพนักงาน 

   

     ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของภาระ  
ผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,031,306.65 (206,261.33) 825,045.32 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,031,306.65 (206,261.33) 825,045.32 
 

   หนวย : บาท 
   งบการเงินรวม 
   สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
   จํานวนเงิน 

กอนภาษี 
รายได (คาใชจาย) 

ทางภาษี 
จํานวนเงิน 
สุทธิจากภาษี 

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับ 
   ผลประโยชนพนักงาน 

     

      ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของภาระ
ผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,121,474.28 (224,294.86) 897,179.42 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,121,474.28 (224,294.86) 897,179.42 
 

   หนวย : บาท 
   งบเฉพาะกิจการ 
   สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
   จํานวนเงิน 

กอนภาษี 
รายได (คาใชจาย) 

ทางภาษี 
จํานวนเงิน 
สุทธิจากภาษี 

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับ 
   ผลประโยชนพนักงาน 

   

     ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของภาระ
ผูกพันผลประโยชนพนักงาน 212,544.00 (42,508.80) 170,035.20 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 212,544.00 (42,508.80) 170,035.20 
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15. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
   หนวย : บาท 
   งบเฉพาะกิจการ 
   สําหรับปเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
   จํานวนเงิน 

กอนภาษี 
รายได (คาใชจาย) 

ทางภาษี 
จํานวนเงิน 
สุทธิจากภาษี 

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับ 
   ผลประโยชนพนักงาน 

   

     ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน (997,899.35) 199,579.87 (798,319.48) 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (997,899.35) 199,579.87 (798,319.48) 
 
15.3 อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 ป 2558 ป 2557 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
จํานวนเงินภาษี 

(บาท) 
อัตราภาษี 
(รอยละ) 

จํานวนเงินภาษี 
(บาท) 

ขาดทุนสุทธิกอนภาษีเงินได  (33,785,933.27)  (75,930,890.39) 
กําไรกอนภาษีเงินไดสวนของบริษัทฯ  18,838,246.21  10,400,594.41 
หัก กําไรที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได  (8,555,671.23)  (3,655,337.03) 
กําไรที่ตองเสียภาษี  10,282,574.98  6,745,257.38 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษี 20% 2,056,515.00 20% 1,349,051.47 
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถ
นํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษี  238,176.91  12,951,498.00 
ภาษีเงินได (อัตราที่แทจริง) 22% 2,294,691.91 212% 14,300,549.47 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 ป 2558 ป 2557 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
จํานวนเงินภาษี 

(บาท) 
อัตราภาษี 
(รอยละ) 

จํานวนเงินภาษี 
(บาท) 

กําไรกอนภาษีเงินได  18,838,246.21  10,400,594.41 
หัก กําไรที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได  (8,555,671.23)  (3,655,337.03) 
กําไรที่ตองเสียภาษี  10,282,574.98  6,745,257.38 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษี 20% 2,056,515.00 20% 1,349,051.47 
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถ
นํามาหกัในการคํานวณกําไรทางภาษี  (14,476.10)  12,425.58 

ภาษีเงินได (อัตราที่แทจริง) 20% 2,042,038.90 20% 1,361,477.05 
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15. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ) 
15.4 อัตราภาษี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล จากกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับป ภายหลังปรับปรุงดวยรายการ
ที่ไมถือเปนรายไดและคาใชจายตามประมวลรัษฎากร 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554  
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ไดแก ป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 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 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติอนุมัติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากอัตรารอยละ 30 เปนอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2559 เปนตนไป 

รายการปรับปรุงหลัก  ไดแก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาเผื่อผลขาดทุนจากสินคาเสื่อมสภาพ การดอยคาของสินทรัพย  
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและคาใชจายที่ไมเปนไปตามเกณฑที่ประมวลรัษฎากรกําหนด 
 

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย.- 
 หนวย : บาท 
 อัตราดอกเบีย้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รอยละตอป ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 
เงินเบิกเกินบัญชี MOR - 14,419.79 - 14,419.79 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 2.2 - 2.7 และ      
 Money market rate 181,500,000.00 238,500,000.00 115,000,000.00 139,500,000.00 
ทรัสตรีซที 0.75 - 1 และ     
 Money market rate 21,103,716.56 26,028,630.88 19,783,870.87 20,166,852.74 
รวม  202,603,716.56 264,543,050.67 134,783,870.87 159,681,272.53 

16.1 บริษัทฯ มีเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยหนึ่งแหงในป 2558 และสองแหงในป 2557 ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน โดยครบ
กําหนดเมื่อทวงถาม  

บริษัทยอย มีเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน โดยครบกําหนดเมื่อทวงถาม 

16.2 วงเงินสินเชื่อดังกลาวขางตนค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรของบริษัทฯ ค้ําประกันระหวางกัน 
และค้ําประกนัโดย บริษัท โอจิ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัดซึ่งเปนบริษัทใหญลําดับสูงสุด 
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17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน ประกอบดวย.- 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

เจาหนี้การคาบริษัทอื่น     
   -  ในประเทศ 40,309,764.81 52,831,161.86 13,524,361.78 23,090,492.89 
   -  ตางประเทศ 4,310,408.97 1,984,474.07 4,049,734.72 11,920.75 
รวมเจาหนี้การคาบริษัทอื่น 44,620,173.78 54,815,635.93 17,574,096.50 23,102,413.64 
เจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
   -  ในประเทศ 228,495.83 18,832.00 708,545.66 824,039.75 
   -  ตางประเทศ 1,897,126.55 2,445,926.71 1,897,126.55 1,395,223.03 
รวมเจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,125,622.38 2,464,758.71 2,605,672.21 2,219,262.78 
รวมเจาหนี้การคา 46,745,796.16 57,280,394.64 20,179,768.71 25,321,676.42 
เงินทดรองจาย-บริษัทใหญ 1,076,091.71 - 1,076,091.71 - 
เจาหนี้อ่ืน 6,802,684.78 5,291,579.71 3,601,833.03 3,725,279.08 
คาใชจายคางจาย 9,939,622.12 10,638,530.25 2,729,895.24 2,225,809.39 
รายไดรับลวงหนา 387,562.57 127,671.99 204,569.85 124,115.31 
รวม 64,951,757.34 73,338,176.59 27,792,158.54 31,396,880.20 

 
18. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย.- 
 หนวย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 430,000,000.00 - - - 
บวก กูเพ่ิมระหวางป - 430,000,000.00 - - 
หัก   ชําระคืนระหวางป - - - - 
เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ 430,000,000.00 430,000,000.00 - - 
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18. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ตอ) 

บริษัทยอย กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกูยืม  ดังนี้.- 
 

วงเงิน วัตถุประสงค อัตราดอกเบี้ย การผอนชําระ ครบกําหนด 
หลักทรัพย 
ค้ําประกัน 

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

งวดแรกสิ้นเดือนมิถุนายน 2557 
  

 
19.  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 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

ภาระผูกพันในชวงเปล่ียนแปลงทีย่ังไมรับรู     
     ณ วันที่ 1 มกราคม 3,996,479.61 7,992,959.26 1,515,732.35 3,031,464.70 
รับรูผานกําไรหรอืขาดทุนระหวางป (3,996,479.61) (3,996,479.65) (1,515,732.35) (1,515,732.35) 
ภาระผูกพันในชวงเปล่ียนแปลงทีย่ังไมรับรู     
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม - 3,996,479.61 - 1,515,732.35 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ประกอบดวย.- 
 หนวย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 24,217,323.42 17,539,397.03 10,786,196.66 6,491,192.96 
ตนทุนบริการในปจจุบัน 2,900,219.00 2,805,082.02 1,414,680.00 1,343,428.00 
ตนทุนดอกเบี้ย 719,352.02 997,839.00 330,084.00 437,944.00 
คาใชจายผลประโยชนพนักงานสาํหรับป (805,804.00) - (130,121.00) - 
ตนทุนในอดีต 3,996,479.61 3,996,479.65 1,515,732.34 1,515,732.35 
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมของ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (1,031,306.65) (1,121,474.28) (212,544.00) 997,899.35 
มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม  29,996,263.40 24,217,323.42 13,704,028.00 10,786,196.66 
หัก สวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป (164,606.00) - - - 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 29,831,657.40 24,217,323.42 13,704,028.00 10,786,196.66 
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19.  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน แสดงไดดังนี้.- 
 หนวย : บาท 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 
   ตนทุนในอดีต 3,996,479.61 3,996,479.65 1,515,732.34 1,515,732.35 
   ตนทุนบริการในปจจุบัน 2,900,219.00 2,805,082.02 1,414,680.00 1,343,428.00 
   ตนทุนดอกเบี้ย 719,352.02 997,839.00 330,084.00 437,944.00 
     รวม 7,616,050.63 7,797,400.67 3,260,496.34 3,297,104.35 
     
คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตน แสดงรวมในรายการดังตอไปนี้.- 
 หนวย : บาท 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 
กําไรหรือขาดทุน :     
   ตนทุนขาย 5,535,258.94 5,642,979.97 2,357,028.00 2,356,936.01 
   คาใชจายในการขาย 799,410.55 681,411.25 210,980.70 93,561.40 
   คาใชจายในการบริหาร 1,281,381.14 1,475,009.45 692,487.64 846,606.94 
     รวม 7,616,050.63 7,799,400.67 3,260,496.34 3,297,104.35 
     
กําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :     
   ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคา     
   ใหมของภาระผูกพันผลประโยชน     
   พนักงาน - 997,899.35 - 997,899.35 
     
กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน แสดง
ไดดังนี้ 

 หนวย : บาท 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 
รวมในกําไรสะสม     
   ณ วันที่ 1 มกราคม 997,899.35 - 997,899.35 - 
   รับรูระหวางป - 997,899.35 - 997,899.35 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 997,899.35 997,899.35 997,899.35 997,899.35 
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19.  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 

กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
เกิดขึ้นจาก 
 หนวย : บาท 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สมมติฐานทางการเงิน   
   การปรับปรุงจากประสบการณ (218,880.65) (61,576.00) 
   สมมติฐานประชากร (812,426.00) (150,968.00) 
     รวม (1,031,306.65) (212,544.00) 
 
ขอสมมติฐานในการวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่รายงาน ประกอบดวย.- 
 งบการเงินรวม 

 ป 2558 ป 2557 
อัตราคิดลด (รอยละ)  2.70 - 2.76 4.0493 - 4.1626 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (รอยละ) 3.50 5 
อายุครบเกษียณ (ป) 60 60 
*อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (รอยละ) 0 - 22 0 - 25 
**อัตรามรณะ TMO 2008 TMO 2008 
*ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 
**อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 
อัตราคิดลด (รอยละ)  2.76 4.1626 
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (รอยละ) 3.50 5 
อายุครบเกษียณ (ป) 60 60 
*อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (รอยละ) 0 - 22 0 - 23 
**อัตรามรณะ TMO 2008 TMO 2008 
*ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 
**อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 
 

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสี่ปยอนหลังมีดังนี้.- 
 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ป 2558 29,996,263.40 13,704,028.00 
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 
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20. เงินปนผลจาย 

ป 2558 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่  3/2558   เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2558 มีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 ในอัตราหุนละ 0.016 บาท รวมเปนเงินปนผล
จายทั้งส้ิน 4.80 ลานบาท ซึ่งไดมีการจายเงินปนผลแลวในวันที่ 11 กันยายน 2558 

ที่ประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที ่24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงาน 
ในป 2557 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.014 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน 4.20 ลานบาท ซึ่งไดมีการจาย 
เงินปนผลแลวในวันที่ 22 พฤษภาคม  2558 

ป 2557 

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 

 
21. คาใชจายจําแนกตามลักษณะ 

คาใชจายจําแนกตามลักษณะที่สําคัญ ประกอบดวย.- 
 หนวย : บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

การเปล่ียนแปลงในสินคา
สําเร็จรูปและงานระหวางทํา 11,251,900.89 3,282,695.59 2,997,702.66 (437.72) 

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 604,732,277.86 648,749,619.43 326,900,476.68 352,584,792.64 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 157,577,208.96 153,612,279.68 72,738,437.32 70,015,976.52 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 66,891,872.40 73,021,707.39 18,273,241.30 19,664,984.30 
คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพ - สุทธิ (6,845,786.46) 4,422,813.46 (314,477.16) 314,477.16 
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22. กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสําหรับป คาํนวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป ที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหวาง
ป โดยแสดงการคํานวณดังนี้ 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท     
   (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) (36,080,625.18) (90,231,439.86) 16,796,207.30 9,039,117.35 
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว (หุน) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) (0.12) (0.30) 0.06 0.03 
 

23. สิทธิประโยชนจากการไดรับสงเสริมการลงทุน 

บริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตกลองกระดาษ เลขที่ 2186(2)/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 บริษัทฯ เริ่มใชสิทธิ
ดังกลาว ในป 2557 
สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุนที่สําคัญ มีดังนี้.- 

1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

มีกําหนดเวลา 8 ป  นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 
3. ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ เพ่ือใชในการผลิต

เพ่ือสงออกเปนระยะเวลาที่กําหนดไวในบัตรสงเสริมฯ 
4. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกรอยละ 25  ของเงินลงทุนนอกเหนือ

การหักคาเส่ือมราคาตามปกติ 
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23. สิทธิประโยชนจากการไดรับสงเสริมการลงทุน (ตอ) 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จําแนกเปนสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และสวนที่
ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ดังตอไปนี้.- 
 หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม 
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

กิจการที่ไดรับ 
การสงเสริม 

กิจการที่ไมไดรับ 
การสงเสริม รวม 

รายไดรวม 126,578 817,311 943,889 
ตนทุนและคาใชจาย (117,790) (833,880) (951,670) 
ตนทุนทางการเงิน (887) (25,118) (26,005) 
ภาษีเงินได - (2,295) (2,295) 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 7,901 (28,180) (36,081) 
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - 825 825 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ 7,901 (27,355) (35,256) 

 
 หนวย : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

กิจการที่ไดรับ 
การสงเสริม 

กิจการที่ไมไดรับ 
การสงเสริม รวม 

รายไดรวม 126,578 370,882 497,460 
ตนทุนและคาใชจาย (117,790) (357,353) (475,143) 
ตนทุนทางการเงิน (887) (2,591) (3,478) 
ภาษีเงินได - (2,042) (2,042) 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 7,901 8,896 16,797 
กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - 170 170 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ 7,901 9,066 16,967 

การจัดสรรผลการดําเนินงานดังกลาวขางตนจัดสรรตามหลักเกณฑ 2 ประการดังนี้ คือ 

1. รายไดและคาใชจายที่สามารถระบุไดวาเปนของสวนใดก็จะจัดสรรไปยังสวนนั้นโดยตรง 
2. รายการที่ไมสามารถระบุไดวาเปนของสวนใดก็จะจัดสรรตามสัดสวนของรายไดแตละสวน 
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24. 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 2558 และ 2557  บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายเงิน สมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 3.19 
ลานบาท และ 3.12 ลานบาท ตามลําดับ 
 

25. ขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน 
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นาํเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดาน
การดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ทั้งนี้ ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัท คือ กรรมการ
ผูจัดการ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตกลองกระดาษ ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณาวา
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น ฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทฯ และบริษัท
ยอยมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมด ที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทาง
ภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
 

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

26.1 นโยบายบัญชี 
นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5.19 

26.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ  และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมี
นโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา 

26.3 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่ออันเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา  
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ และบริษัทยอย เพ่ือปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อดังกลาว บริษัทฯ และ
บริษัทยอย ไดมีการควบคุมการใหสินเชื่อแกลูกคา และสอบทานฐานะทางการเงินของลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ บริษัทฯ  
และบริษัทยอย จึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 
สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 
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26. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 

26.4 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯ  และบริษัทยอย  มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรบัขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ย
คงที่  ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน  ดังนั้น  ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย เชื่อวาความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะอยูในระดับต่ํา จึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพ่ือปองกันความเสี่ยง
ดังกลาว 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ จัดประเภทตามอัตราดอกเบ้ีย ไดดังนี้.- 
 หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตรา รวม อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกวา มากกวา ปรับข้ึนลดตาม ดอกเบี้ย  รอยละ(ตอป) 
 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ราคาตลาด    
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 22,685 8,717 31,402 0.125-0.75 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ - - - - 159,186 159,186 - 
เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค้ําประกัน - - - 25 - 25 0.5 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน - - - 6,794 - 6,794 MLR+1.5 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก        
สถาบันการเงิน 

- - - 202,604 - 202,604 0.75-2.7, MOR, 
Money market rate 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น - - - - 64,952 64,952 - 
เจาหนี้คาทรัพยสิน - - - - 3,763 3,763 - 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 430,000 - - 430,000 Fixed 4.77 

 
 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 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น - - - - 73,338 73,338 - 
เจาหนี้คาทรัพยสิน - - - - 1,052 1,052 - 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 430,000 - - 430,000 Fixed 4.77 
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26. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
 หนวย : พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตรา รวม อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกวา มากกวา ปรับข้ึนลงตาม ดอกเบี้ย รวม รอยละ(ตอป) 
 1 ป 1 - 5 ป 5 ป ราคาตลาด    
สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 22,473 7,344 29,817 0.125 - 0.75 
ลูกหน้ีการคาและลกูหน้ีอื่น - สุทธิ - - - - 85,479 85,479 - 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน - - - 3,244 - 3,244 MLR+1.5 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก 
สถาบันการเงิน 

- - - 134,784 - 134,784 0.75-2.7, MOR, 
Money market rate 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น - - - - 27,792 27,792 - 
เจาหนี้คาทรัพยสิน - - - - 2,930 2,930 - 

 
 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 - 
เจาหนี้คาทรัพยสิน - - - - 231 231 - 

 
26.5  ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ   ซึ่งไมไดทําสัญญาเพ่ือเปนการปองกันความ
เส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย  
เชื่อวาจะไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
ดังนี้.- 

 
สกุลเงินตางประเทศ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ป 2558 ป 2557 ป 2558 ป 2557 

หน้ีสิน     
ดอลลารสหรัฐ 582,110.47 877,350.66 545,704.75 609,027.60 
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26. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 

26.6 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

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

26.7 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม  หมายถึง  จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกัน  ในขณะที่ทั้งสองฝาย
มีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ ในลักษณะที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน 

วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่มีการ 
ซื้อขายในตลาดมูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด แตหากไมสามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมไดมูลคา
ยุติธรรม ของเครื่องมือทางการเงินจะกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษทัยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืม 
มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
27.  ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันที่จะตองจายโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ตามสัญญา เปนจํานวนเงิน 0.31 ลานบาท และ 5.57 ลานบาท ตามลําดับ 

27.2  เมื่อส้ินงวดบัญชี บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันอยูกับธนาคารดังนี้.- 
 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

Baht US$ Baht US$ 
เลตเตอรออฟเครดิต   
บริษัทใหญ - 283,931.78 - 192,540.25 
บริษัทยอย - 183,950.00 - 77,106.85 
ภาระผูกพันตามหนังสือค้ําประกันตางๆ  
บริษัทใหญ 6,778,400.00 - 6,728,400.00 - 
บริษัทยอย 8,162,470.82 - 10,965,255.86 - 
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28.  การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงคในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ในงบการเงินรวม แสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.49 : 1 และ 1.48 : 1  
ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเปน 0.32 : 1 และ 0.36 : 1 ตามลําดับ 

 
29. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2559 ใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 ใหแกผูถือหุนในอัตรา  
หุนละ 0.012 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 3.6 ลานบาท 

 
30.   การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559  


