
รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถ้อืหุน้  บรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์พริน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

ความเหน็              

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์พริน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และเฉพำะกจิกำร
ของ บรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์พริน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม และงบแสดงฐำนะกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2560 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวม และงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพำะกจิกำร และงบกระแส
เงนิสดรวม และงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ รวมถงึหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์ พริน้ท ์ จ ำกดั (มหำชน) และ 
บรษิทัย่อยและเฉพำะกจิกำรของบรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์พริน้ท ์ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 และผลกำร
ด ำเนินงำนรวมและเฉพำะกจิกำร และกระแสเงนิสดรวมและเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ี ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้  ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระ
จำกกลุ่มบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัช ี ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ 
ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำงๆ ทีม่นียัส ำคญัทีส่ดุตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั  ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิทของกำร
ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  ทัง้นี้ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดง
ควำมเหน็แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้ 
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เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ  ซึ่งได้รวมควำมรบัผดิชอบที่เกี่ยวกบัเรื่องเหล่ำนี้ด้วย   
กำรปฏบิตัิงำนของขำ้พเจำ้ได้รวมถึงวธิกีำรตรวจสอบทีอ่อกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดง
ขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   ผลของวิธกีำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้  ซึง่ไดร้วมวธิกีำรตรวจสอบส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี้ดว้ยไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิ
รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม 

ขำ้พเจำ้ไดก้ ำหนดเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ พรอ้มทัง้วธิกีำรตรวจสอบส ำหรบัแต่ละเรื่องดงัต่อไปนี้ 

กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขอ้ 10 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจ ำนวนเงนิ 500.10 ลำ้นบำท ซึง่มี
สดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 58 ของสนิทรพัยร์วมในงบเฉพำะกจิกำร บรษิทัย่อยดงักล่ำวมผีลขำดทุนต่อเนื่อง ปัจจยันี้ท ำใหผู้บ้รหิำร
ประเมนิว่ำมขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 

ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560  ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย โดยพจิำรณำ
ถงึผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยอย่ำงต่อเนื่องและแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคต บรษิทัฯ หำมลูค่ำจำกกำรใชส้นิทรพัยต์ำม
วธิกีำรคดิลดกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคต กำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคตผูบ้รหิำรตอ้งใชข้อ้สมมตฐิำน
ทีส่ ำคญัหลำยขอ้ เช่น อตัรำกำรเตบิโตของรำยได ้ประมำณกำรรำยได ้และค่ำใชจ้่ำย และควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคนืทุนใหแ้ก ่
ผูถ้อืหุน้ โดยผลจำกกำรค ำนวณมคีวำมอ่อนไหวและอำจเป็นผลใหม้ลูค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคตมกีำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส ำคญัเนื่องจำกเรื่องดงักล่ำวเกีย่วขอ้งกบักำรใชดุ้ลยพนิิจ อย่ำงมำก  

ดงันัน้ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัเรื่องนี้ เนื่องจำกกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมคีวำมซบัซอ้นและต้องใช้
ดุลยพนิิจที่เกีย่วกบัสมมตฐิำนทีเ่ป็นผลมำจำกกำรคำดกำรณ์สภำวะตลำดในอนำคต หรอืแนวโน้มสภำพเศรษฐกจิ เพื่อใชใ้น
กำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคต อกีทัง้มูลค่ำเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมจี ำนวนเงนิทีม่นีัยส ำคญัในงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร 

วธิกีำรตรวจสอบทีส่ ำคญัของขำ้พเจำ้คอื  

 กำรประเมนิ สอบถำมฝ่ำยบรหิำร และท ำควำมเขำ้ใจ เกีย่วกบักระบวนกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรระบุกำรดอ้ยค่ำของเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อย  กำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลดและกำรอนุมตัโิดยฝ่ำยบรหิำร 

 กำรประเมนิควำมสมเหตุสมผลของขอ้บ่งชีท้ีแ่สดงว่ำอำจเกดิกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน ของบรษิทัย่อย โดยอำ้งองิถงึ
ภำวกำรณ์ของตลำดในปัจจุบนั สภำพแวดลอ้มกำรด ำเนินงำน และขอ้มลูอื่นทีไ่ดร้บัระหว่ำงกำรตรวจสอบ 

   ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ      ขำ้พเจำ้ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักำรคดิลดกระแสเงนิสดในอนำคตจำกผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย  
      และไดส้อบถำมผูบ้รหิำรและทดสอบควำมถูกตอ้งของกำรค ำนวณ      และพจิำรณำควำมเหมำะสมของขอ้สมมตทิีส่ ำคญั          
      เพื่อประเมนิควำมน่ำเชื่อถอืของประมำณกำรของผูบ้รหิำร    
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   ขำ้พเจำ้ไดส้อบถำมผูบ้รหิำรในเชงิทดสอบ    เกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำว่ำมคีวำมสมเหตุสมผล 
น่ำเชื่อถอืและเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนัหรอืไม่ 

    สอบทำนกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

จำกกำรตรวสอบขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรทดสอบกำรดว้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำน  
และสถำนกำรณ์ทีม่อียู่ 

กำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในงบกำรเงนิรวม 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม ขอ้ 13 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ มลูค่ำตำมบญัชจี ำนวน 838.97 ลำ้นบำท 
ซึง่มสีดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 65 ของสนิทรพัยร์วมในงบกำรเงนิรวม  ผูบ้รหิำรของบรษิทัไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำร 
และอุปกรณ์โดยพจิำรณำถงึผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยอย่ำงต่อเนื่องและแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคต มลูค่ำทีค่ำดว่ำ
จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยถ์ูกก ำหนดโดยวธิมีลูค่ำจำกกำรใชแ้ละมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย แลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำ
เพื่อเปรยีบเทยีบกบัมลูค่ำตำมบญัช ี ในกำรประเมนิมลูค่ำจำกกำรใชน้ัน้ มลูค่ำปัจจุบนัสทุธขิองประมำณกำรกระแสเงนิสดใน
อนำคตค ำนวณจำกสมมตฐิำน เช่น ยอดขำย ตน้ทุน และอตัรำคดิลด โดยผลจำกกำรค ำนวณมคีวำมอ่อนไหว และอำจเป็นผล
ใหม้ลูค่ำปัจจบุนัของประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคตมกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส ำคญั ซึง่ขึน้อยู่กบัสมมตฐิำนจำก     
ดุลยพนิิจของฝ่ำยบรหิำรในกำรประมำณกำร ส ำหรบัมลูค่ำยุตธิรรมนัน้ บรษิทัย่อยไดใ้ชผู้ป้ระเมนิอสิระด ำเนินกำรประเมนิมลูค่ำ   

ดงันัน้ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัเรื่องนี้ เนื่องจำกกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำและกำรค ำนวณมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืเกีย่วขอ้ง
กบักำรใชดุ้ลยพนิิจทีส่ ำคญัของผูบ้รหิำรและอำจสง่ผลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวม  

วธิกีำรตรวจสอบทีส่ ำคญัของขำ้พเจำ้คอื  

 กำรประเมนิ สอบถำมฝ่ำยบรหิำร และท ำควำมเขำ้ใจ เกีย่วกบักระบวนกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรระบุกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ 
อำคำรและอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  กำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลดและกำรอนุมตัโิดยฝ่ำยบรหิำร 

 กำรประเมนิควำมสมเหตุสมผลของขอ้บ่งชีท้ีแ่สดงว่ำอำจเกดิกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ ของบรษิทัย่อย 
โดยอำ้งองิถงึภำวกำรณ์ของตลำดในปัจจุบนั สภำพแวดลอ้มกำรด ำเนินงำน และขอ้มลูอื่นทีไ่ดร้บัระหว่ำงกำรตรวจสอบ 

 ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ ขำ้พเจำ้ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักำรคดิลดกระแสเงนิสดในอนำคตจำกผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยและ
ไดส้อบถำมผูบ้รหิำรและทดสอบควำมถูกตอ้งของกำรค ำนวณและพจิำรณำควำมเหมำะสมของขอ้สมมตทิีส่ ำคญั เพื่อ
ประเมนิควำมน่ำเชื่อถอืของประมำณกำรของผูบ้รหิำรส ำหรบัขอ้มูลของมลูค่ำยุตธิรรม ขำ้พเจำ้ไดร้บัจำกรำยงำนกำร
ประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระของบรษิทัย่อย และไดพ้จิำรณำสมมตฐิำนและวธิกีำรทีผู่ป้ระเมนิรำคำอสิระของบรษิทัย่อยใช้
ในกำรค ำนวณหำมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย ์

    สอบทำนกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
จำกกำรตรวจสอบขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ  อำคำร    และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในงบกำรเงนิรวม 
มคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำน  และสถำนกำรณ์ทีม่อียู่ 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบรษิทั แต่ไม่รวมถงึ
งบกำรเงนิและรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ซึง่คำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัที่
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้ 

ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรดงักล่ำว ไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้
ควำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร คอื กำรอ่ำนและ
พจิำรณำว่ำขอ้มลูอื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรหรอื กบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำก
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรอืไม่ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  

เมื่อขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบรษิทัตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้แลว้ หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะสือ่สำรเรื่องดงักล่ำวใหผู้ม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลทรำบเพื่อใหม้กีำรด ำเนินกำรแกไ้ข
ขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมำะสมต่อไป 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำ และน ำเสนองบกำรเงนิรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้โดยถูกตอ้งตำมทีค่วร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงนิรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะ
เกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ผูบ้รหิำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของบรษิทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบั
กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่ผูบ้รหิำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทัหรอืหยุดด ำเนินงำนหรอืไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่อง  
อกีต่อไปได ้

ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลมหีน้ำทีใ่นกำรสอดส่องดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) -5- 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำร โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลำด  และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึง่รวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย     ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอื
ควำมเชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำ    กำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถ
ตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป    ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลำดและถอืว่ำมสีำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำร หรอืทุก
รำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวม และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจำกกำรใชง้บกำรเงนิ
เหล่ำนี้ 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 

 ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร  ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้  และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของ
ขำ้พเจำ้   ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งที่
เกดิจำกขอ้ผดิพลำดเนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกีย่วกบักำรสมรูร้่วมคดิ  กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน  กำรตัง้ใจละเวน้
กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคมุภำยในของกลุ่มบรษิทั 

 ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีผู่บ้รหิำรใช ้ และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชแีละกำร
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 

 สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง ของผูบ้รหิำรและจำกหลกัฐำนกำร
สอบบญัชทีีไ่ดร้บั  สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิ 
ขอ้สงสยัอย่ำงมนียัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่  ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมคีวำม
ไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั  ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ โดยใหข้อ้สงัเกตถงึกำรเปิดเผย
ขอ้มลูในงบกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้จะเปลีย่นแปลงไป  ขอ้สรุป
ของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้  อย่ำงไรกต็ำม  
เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

 ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผย
ขอ้มลูว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรปูแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มลู
โดยถูกตอ้งตำมทีค่วร 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

 ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอย่ำงเพยีงพอ เกีย่วกบัขอ้มลูทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุ่มบรษิทัหรอื
กจิกรรมทำงธุรกจิภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงควำมเหน็ตำมงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ขำ้พเจำ้
รบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดแูล และกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส้ือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลในเรื่องต่ำงๆ ทีส่ ำคญัซึง่รวมถงึขอบเขต  และช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมทีไ่ดว้ำงแผนไว ้ ประเดน็ทีม่นียัส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ    รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัส ำคญัในระบบกำรควบคมุ
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำม
เป็นอสิระและไดส้ือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลเกีย่วกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมี
เหตุผลทีบุ่คคลภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้ และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 

จำกเรื่องทีส่ ือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำงๆ ทีม่นียัส ำคญัมำกทีส่ดุในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำย
เรื่องเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืใน
สถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำไม่ควรสือ่สำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้ เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ จะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสำธำรณะ
จำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงำนสอบบญัชแีละกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบันี้ คอื นำงสำวพรทพิย ์ อมรชยัเลศิพฒันำ 
 
 
 
 

( นำงสำวพรทพิย ์ อมรชยัเลศิพฒันำ ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 9589 
 
 
บรษิทั ส ำนกังำนปีตเิสว ีจ ำกดั 
8/4 ชัน้ 1, 3   ซอยวภิำวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร  กรงุเทพมหำนคร 
 
วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2561 



หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 45,283,701.95      17,689,718.26      26,099,313.96      13,181,850.83      

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สทุธิ 6 และ 8 160,560,549.92     158,208,356.61     84,406,186.77      89,313,450.30      

สนิคา้คงเหลอื -  สทุธิ 9 196,676,296.64     136,897,763.02     105,845,206.95     80,601,022.00      

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน

สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 11 2,528,688.12        3,705,597.04        1,295,302.01        1,958,493.94        

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 443,197.29          329,601.10          73,170.19            20,583.99            

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 405,492,433.92     316,831,036.03     217,719,179.88     185,075,401.06     

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 -                     -                     500,100,399.40     500,100,399.40     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สทุธิ 11 1,336,273.48        2,358,496.80        564,318.26          1,653,246.49        

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 12 14,298,750.00      14,298,750.00      -                     -                     

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 13 838,969,705.29     876,590,708.82     130,994,905.99     139,999,943.58     

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 14 10,489,486.61      13,034,930.93      3,765,238.37        4,715,933.32        

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 15 5,702,222.59        6,596,562.65        2,346,845.53        1,450,227.25        

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 576,366.65          867,803.07          304,681.27          862,803.07          

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 871,372,804.62     913,747,252.27     638,076,388.82     648,782,553.11     

รวมสินทรพัย์ 1,276,865,238.54  1,230,578,288.30  855,795,568.70     833,857,954.17     

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 1 จาก 51

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

สินทรพัย์

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 16 266,140,702.53     196,374,101.43     95,531,905.99      106,401,546.40     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 6 และ 17 123,439,090.19     81,013,952.40      65,272,627.70      44,511,629.40      

สว่นของหนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 61,466,800.00      46,100,100.00      -                     -                     
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 19 501,464.00          910,475.00          501,464.00          910,475.00          

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 1,396,677.83        1,503,352.21        1,396,677.83        1,503,352.21        

เงนิปันผลคา้งจ่าย 20,534,224.40      20,533,357.43      20,534,224.40      20,533,357.43      

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 1,777,855.26        849,662.79          496,133.09          418,973.69          

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 475,256,814.21     347,285,001.26     183,733,033.01     174,279,334.13     

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 18 322,433,100.00     383,899,900.00     -                     -                     

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์

พนกังาน - สทุธิ 19 32,665,914.00      28,834,973.00      17,023,695.00      14,776,319.00      

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 355,099,014.00     412,734,873.00     17,023,695.00      14,776,319.00      

รวมหน้ีสิน 830,355,828.21     760,019,874.26     200,756,728.01     189,055,653.13     

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 2 จาก 51

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น   (ต่อ)

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     

สว่นเกนิมลูคา่หุน้

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 278,374,901.60     278,374,901.60     278,374,901.60     278,374,901.60     

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย 30,000,000.00      30,000,000.00      30,000,000.00      30,000,000.00      

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  (161,865,491.27)  (137,816,487.56) 46,663,939.09      36,427,399.44      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 446,509,410.33     470,558,414.04     655,038,840.69     644,802,301.04     

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                     -                     -                     -                     

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 446,509,410.33     470,558,414.04     655,038,840.69     644,802,301.04     

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,276,865,238.54  1,230,578,288.30  855,795,568.70     833,857,954.17     

-                     -                     -                     -                     

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 3 จาก 51

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 6 1,015,769,043.60  893,732,082.19     511,143,264.13   467,503,585.55   

รายไดอ้ื่น 6 5,094,032.68       3,536,460.21        3,140,418.00       1,311,441.47      

รวมรายได้ 1,020,863,076.28  897,268,542.40     514,283,682.13   468,815,027.02   

ค่าใช้จา่ย

ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้รกิาร 6 912,460,299.95    811,447,031.82     450,960,253.97   410,822,782.81   

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 36,337,504.76      34,339,203.25       12,344,608.05     13,287,369.49     

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 6 58,894,763.30      60,270,138.23       29,285,246.55     29,742,894.30     

ต้นทุนทางการเงนิ 26,449,935.39      24,686,682.06       2,427,405.66       2,381,956.75      
รวมค่าใช้จ่าย 1,034,142,503.40  930,743,055.36     495,017,514.23   456,235,003.35   

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (13,279,427.12) (33,474,512.96) 19,266,167.90 12,580,023.67

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 15.2 (4,259,398.44) (1,646,021.10) (2,468,440.10) (1,571,419.01)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบัปี (17,538,825.56) (35,120,534.06) 16,797,727.80 11,008,604.66

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนักงานทีก่ าหนดไว้ 15.2 (810,178.00) 2,627,675.52        (861,188.00) (239,330.40)
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี (18,349,003.56) (32,492,858.54) 15,936,539.80     10,769,274.26     

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  (17,538,825.56)  (35,120,534.06)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                    -                     
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบัปี  (17,538,825.56)  (35,120,534.06)

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  (18,349,003.56)  (32,492,858.54)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                    -                     
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  (18,349,003.56)  (32,492,858.54)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 23 (0.06) (0.12) 0.06 0.04 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 4 จาก 51

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2560

ทุนทีอ่อกและ สว่นเกนิมลูค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมสว่นของ

หมายเหตุ เรยีกช าระแลว้ ส ารองตามกฏหมาย ผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00        (101,723,629.22)   506,651,272.38    

เงนิปันผลจ่าย 20.2 -                  -                  -                      (3,599,999.80)      (3,599,999.80)      

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบัปี -                  -                  -                      (35,120,534.06)    (35,120,534.06)    

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 15.2 -                  -                  -                      2,627,675.52       2,627,675.52       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00        (137,816,487.56)   470,558,414.04    

เงนิปันผลจ่าย 20.1 -                  -                  -                      (5,700,000.15)      (5,700,000.15)      

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบัปี -                  -                  -                      (17,538,825.56)    (17,538,825.56)    

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 15.2 -                  -                  -                      (810,178.00)        (810,178.00)        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00        (161,865,491.27)   446,509,410.33    

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 5 จาก 51

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2560

ทุนทีอ่อกและ สว่นเกนิมลูค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมสว่นของ

หมายเหตุ เรยีกช าระแลว้ ส ารองตามกฏหมาย ผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2559 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00       29,258,124.98     637,633,026.58    

เงนิปันผลจ่าย 20.2 -                  -                  -                     (3,599,999.80)      (3,599,999.80)      

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบัปี -                  -                  -                     11,008,604.66     11,008,604.66     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 15.2 -                  -                  -                     (239,330.40)        (239,330.40)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00       36,427,399.44     644,802,301.04    

เงนิปันผลจ่าย 20.1 -                  -                  -                     (5,700,000.15)      (5,700,000.15)      

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบัปี -                  -                  -                     16,797,727.80     16,797,727.80     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 15.2 -                  -                  -                     (861,188.00)        (861,188.00)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00       46,663,939.09     655,038,840.69    
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (13,279,427.12)   (33,474,512.96)   19,266,167.90     12,580,023.67     

รายการปรบักระทบก าไร(ขาดทุน)สทุธเิป็น

เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนนิงาน

คา่เสือ่มราคา 13 57,444,347.82    64,368,959.84    15,294,219.42     15,687,805.13     

คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 14 3,093,444.32      2,987,576.07      1,190,694.95       1,084,826.68       

หนี้สญู 8 93,259.00          (32,451.60)         93,259.00           (32,451.60)          

หนี้สงสยัจะสญู 8 67,549.73          -                   -                    -                    

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 8 -                   (20,000.00)         -                    (20,000.00)          

คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ 9 457,480.59        976,757.58        -                    -                    

คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ (โอนกลบั) 9 (2,861,060.80)     (3,407,230.01)     -                    -                    

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิ (90,442.50)         97,930.82          (94,300.38)          (3,117.50)            

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ -                   209,793.99        (568,279.09)        116,615.19         

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 19 3,620,048.00      3,911,176.00      1,985,473.00       1,854,334.00       

รายไดด้อกเบีย้ (335,981.42)       (504,666.08)       (235,260.17)        (296,205.30)        

คา่ใชจ่้ายดอกเบีย้ 26,449,935.39    24,686,682.06    2,427,405.66       2,381,956.75       

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน 74,659,153.01    59,800,015.71    39,359,380.29     33,353,787.02     

สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึน้) :-

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ (3,554,362.04)     1,029,898.71      4,814,004.53       (3,782,073.24)      

สนิคา้คงเหลอื (57,374,953.41)   (23,040,771.23)   (25,244,184.95)    (20,670,138.17)    

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (113,596.19)       608,236.76        (52,586.20)          610,630.94         

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 291,436.42        (316,440.05)       558,121.80         (316,440.05)        

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :-

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 39,108,667.07    15,631,582.49    19,503,788.84     16,699,079.89     

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 928,192.47        16,917.40          (75,564.60)          (50,030.40)          

ผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายจรงิ 19 (1,008,296.00)     (878,017.00)       (1,008,296.00)      (170,731.00)        

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 52,936,241.33    52,851,422.79    37,854,663.71     25,674,084.99     

จ่ายดอกเบีย้ (26,661,652.88)   (24,298,867.19)   (2,429,160.41)      (2,404,363.48)      

จ่ายภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล (3,471,732.76)     (2,032,194.69)     (3,471,732.76)      (2,032,194.69)      

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 22,802,855.69    26,520,360.91    31,953,770.54     21,237,526.82     
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บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560



หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั (เพิม่ขึน้)ลดลง -                   25,170.82          -                    -                    

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 11 (1,457,550.00)     (3,566,800.00)     (293,550.00)        (2,821,800.00)      

รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 11 3,656,682.24      4,296,335.49      2,045,670.16       2,454,423.32       

ดอกเบีย้รบั 335,981.42        504,666.08        235,260.17         296,205.30         

จ่ายช าระเจา้หนี้คา่ทรพัยส์นิ -                   (3,763,467.00)     -                    (2,930,409.00)      

ซือ้ทรพัยส์นิถาวร 13 (15,391,292.43)   (26,346,409.66)   (4,948,223.89)      (1,857,387.29)      
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 14 (548,000.00)       (1,650,860.00)     (240,000.00)        (942,860.00)        

รบัเงนิสดจากการขายทรพัยส์นิถาวร 227,938.85        283,121.50        165,030.65         3,121.50             

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (13,176,239.92)   (30,218,242.77)   (3,035,812.91)      (5,798,706.17)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก

สถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้(ลดลง) 69,766,601.10    (6,415,561.42)     (10,301,361.32)    (28,475,091.96)    

จ่ายช าระเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 (46,100,100.00)   -                   -                    -                    

เงนิปันผลจ่าย 20 (5,699,133.18)     (3,599,242.79)     (5,699,133.18)      (3,599,242.79)      

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 17,967,367.92    (10,014,804.21)   (16,000,494.50)    (32,074,334.75)    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 27,593,983.69    (13,712,686.07)   12,917,463.13     (16,635,514.10)    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 17,689,718.26    31,401,784.33    13,181,850.83     29,817,364.93     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 45,283,701.95    17,689,098.26    26,099,313.96     13,181,850.83     

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

    - บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี้ 13 3,528,188.21      18,950.00          1,411,688.21       18,950.00           

    - โอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัยถ์าวร 1,041,360.00      -                   -                    -                    

2. จ านวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามา

    ใชเ้พือ่กจิกรรมด าเนนิงานในอนาคต (หน่วย : ลา้นบาท) 1,202               1,184 834                   784                   
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 8 จาก 51

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไป 

  บรษิทัฯ  ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั   ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
กบักระทรวงพาณิชย ์ เมื่อวนัที ่ 20 เมษายน 2537  บรษิทัฯ มสี านกังานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที ่ 119  ถนนกาญจนวนชิ 
ต าบลท่าขา้ม  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา และมสีาขา 1 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมสนิสาคร เลขที ่30/32 หมู่ที ่1  
ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร  

  บรษิทัย่อย  ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสนิสาคร  เลขที ่ 30/32 หมู่ที ่1 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร  

 บรษิทัฯ  เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โอจ ิ โฮลดิง้ส ์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  ซึง่จดทะเบยีนในประเทศญีปุ่่ น โดยถอืหุน้ใน
บรษิทัฯ รอ้ยละ 75.72 ของทุนจดทะเบยีน 

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพช์นิดต่างๆ ดว้ยระบบออฟเซท็  และผลติบรรจุภณัฑจ์าก
กระดาษลกูฟูก กระดาษแขง็ 

 
2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนินี ้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้ เพื่อความสะดวกของ
ผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย ภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช ้ โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์
และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงนิ ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2559) 
เรื่อง "การน าเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง "ก าหนดรายการย่อ
ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2559"  

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอย่างอื่น 
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2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม 

บรษิทัย่อย หมายถงึ บรษิทัทีบ่รษิทัใหญ่ในกลุ่มบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงทัง้ทางตรงและทางออ้มมากกว่ากึง่หนึ่งของสทิธ ิ
ในการลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และทีค่าดว่าจะเป็นไปไดใ้นปัจจุบนัทีจ่ะใชส้ทิธแิปลงสภาพทีจ่ะใชส้ทิธอิอก
เสยีงดงักล่าว  หรอืมอี านาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการด าเนินงานของบรษิทัย่อย 

งบการเงนิรวมนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอืบรษิทั สหกจิบรรจภุณัฑ ์ จ ากดั  
ซึง่ประกอบ ธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพต่์างๆ และผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษลกูฟูก และกระดาษแขง็ โดยมอีตัราสว่น
การถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 

งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงนิ โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจควบคุมดงักล่าว
จนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 

การควบคุม หมายถงึ อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงนิและการด าเนินงานของกจิการ  เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ประโยชน์จากกจิกรรมของกจิการนัน้  ในการพจิารณาอ านาจในการควบคุม บรษิทัฯ ตอ้งน าสทิธใินการออกเสยีงที่
เกดิขึน้มารวมในการพจิารณา วนัทีซ่ือ้กจิการคอืวนัทีอ่ านาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัที่
ซือ้กจิการและการระบุเกีย่วกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอกีฝ่ายหนึ่งตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

งบการเงนิของบรษิทัย่อย จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ และใชน้โยบายการบญัชทีีส่ าคญั
เช่นเดยีวกนั ส าหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระส าคญั เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
ไดต้ดัออกจากงบการเงนิรวมนี้แลว้ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
 
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรุง 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2560 มาถอืปฏบิตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการ
ปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่
เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและแนวปฏบิตัิ
ทางบญัชฉีบบัใหม่ดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (ต่อ) 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้ก าหนดทางเลอืกเพิม่เตมิส าหรบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในกจิการ
ร่วมคา้ และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ  โดยเลอืกบนัทกึตามวธิสีว่นไดเ้สยีได ้ตามทีอ่ธบิายไว้
ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2559)  เรื่อง  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ทัง้นี้  กจิการต้องใช้
วธิกีารบนัทกึบญัชเีดยีวกนัส าหรบัเงนิลงทุนแต่ละประเภทและหากกจิการเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิสีว่นได้
เสยีในงบการเงนิเฉพาะกจิการ   กจิการตอ้งปรบัปรุงรายการดงักล่าวโดยวธิปีรบัยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เนื่องจากฝ่ายบรหิารไดพ้จิารณาแลว้
ว่าจะเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่วตามวธิรีาคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการตามเดมิ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีไ่ดป้ระกาศในราชกจิจานุเษกษาแลว้ แต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บั
การปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่น
ใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2560)   การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2560)  สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2560)   งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2560)   นโยบายการบญัช ี  การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2560)   ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)   รายได ้
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2560)   ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560)  การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความ 

ช่วยเหลอืจากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2560)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2560)   ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2560)   การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีไ่ดป้ระกาศในราชกจิจานุเษกษาแลว้ แต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 

มาตรฐานการบญัช ี 

ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2560)  การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560)  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2560)   เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560)   การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2560)   ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2560)   การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2560)  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2560)  ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2560)  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2560)  เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2560)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2560)  การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6 (ปรบัปรุง 2560)  การส ารวจและประเมนิคา่แหล่งทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2560)  สว่นงานด าเนินงาน 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560)  การร่วมการงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  การวดัมลูค่ายุตธิรรม  

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  ความช่วยเหลอืจากรฐับาล – กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั 
กจิกรรมด าเนินงาน 

ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ชา่ 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2560)  ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2560)  การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560)  รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2560)  สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีไ่ดป้ระกาศในราชกจิจานุเษกษาแลว้ แต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ                               
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2560) การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน  การบรูณะและหนี้สนิทีม่ี

ลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2560)  การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2560) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน  การบรูณะและการปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2560)  การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2560)  

เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2560)  การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2560) ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้ต ่าและ

ปฏสิมัพนัธข์องรายการเหล่านี้  ส าหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19  
  (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560)  สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2560)  การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560)  การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2560)  ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2560)  เงนิทีน่ าสง่รฐั 
 
ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  การตคีวามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง  และแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิเมื่อ
น ามาถอืปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2560)  

มาตรฐานฉบบันี้  ไดม้กีารปรบัปรุงการเปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในหนี้สนิของกจิการทีเ่กดิขึน้
จากกจิกรรมจดัหาเงนิทัง้ทีเ่ป็นรายการทีเ่ป็นเงนิสดและรายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
เชื่อว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2560)  

มาตรฐานฉบบันี้  ไดป้รบัปรุงค าอธบิายใหช้ดัเจนในเรื่องวธิกีารบญัชสี าหรบัภาษเีงนิไดร้อตดับญัชกีรณีมสีนิทรพัยท์ี่
วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมทีม่จี านวนต ่ากว่ามลูค่าฐานภาษขีองสนิทรพัย ์  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
เชื่อว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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4. กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

4.1 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื 

ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดเ้ปลีย่นแปลงวธิกีารตรีาคาของสนิคา้คงเหลอืประเภทวตัถุดบิ วสัดุสิน้เปลอืงและ
อะไหล่ จากเดมิทีเ่คยใชว้ธิเีขา้ก่อน-ออกก่อน มาเป็นวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั เน่ืองจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย เหน็ว่านโยบายดงักล่าวสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิในปัจจบุนัมากกว่า 

ทัง้นี้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไมไ่ดป้รบัปรุงยอ้นหลงังบการเงนิงวดก่อน เน่ืองจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้เป็นจ านวนเงนิที่
ไม่มสีาระส าคญั 

4.2 การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชเีกีย่วกบัอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

ในปี 2560 บรษิทัย่อยไดเ้ปลีย่นแปลงประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง จากเดมิ 20 ปี เป็น 
30 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคต  

บรษิทัย่อยใชว้ธิเีปลีย่นทนัท ี โดยรบัรูผ้ลกระทบจากการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชใีนงวดปัจจุบนัและในงวด
อนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลง มผีลท าใหค้่าเสือ่มราคาของอาคารและสิง่ปลกูสรา้งในงบการเงนิส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 มจี านวนลดลง 5.63 ลา้นบาท และบรษิทัย่อยไดใ้ชอ้ายุการใหป้ระโยชน์ทีป่ระมาณใหม่ 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
 

5. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดั
มลูค่าขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้  ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

5.1 การรบัรูร้ายได ้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายได ้ เมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการบญัชี
จะเขา้สูก่จิการและสามารถวดัมลูค่าของจ านวนรายได ้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ รบัรูเ้มื่อมกีารสง่มอบสนิคา้ โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส าคญัของความเป็นเจา้ของ
ในสนิคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้แลว้ บรษิทัฯ จะไม่รบัรูร้ายไดถ้า้ฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคมุหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่ายไปแลว้นัน้ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้ 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย์ 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

เงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู 
ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ มกี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้าและไม่มภีาระผกูพนัใดๆ 
และไมม่ขีอ้จ ากดั ในการเบกิใช ้

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชแ้ยกแสดงเป็น  "เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั"  แสดงภายใตส้นิทรพัย์
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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5. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

5.3 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น แสดงตามจ านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั ซึง่สทุธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนี้
ไม่ได ้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้ การวเิคราะหอ์ายหุนี้และสถานะทางการเงนิปัจจุบนัของ
ลกูหนี้ 

5.4 สนิคา้คงเหลอืและค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง 

สนิคา้คงเหลอื แสดงมลูค่าตามราคาทุนถวัเฉลีย่หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

ราคาทุนประกอบดว้ย ตน้ทุนในการซือ้สนิคา้และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิคา้ เช่น ค่าอาการขาเขา้ 
ค่าขนสง่ หกัดว้ยสว่นลดและเงนิทีไ่ดร้บัคนืจากการซือ้ ราคาทุนของสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท าประกอบดว้ย    
ค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายทางตรงและค่าโสหุย้ในการผลติ ซึง่ปันสว่นตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกต ิ

มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาทีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็น เพื่อท าใหส้นิคา้
พรอ้มขายและค่าใชจ้่ายในการขาย 

ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจบุนั
ของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั 

5.5 เงนิลงทุนในหุน้ 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
(ถา้ม)ี 

5.6 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก ่ อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรอืจากมลูค่าที่
เพิม่ขึน้หรอืทัง้สองอย่าง ทัง้นี้ไม่ไดม้ไีวเ้พื่อขายตามปกตธิุรกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้น
การบรหิารงาน รวมถงึอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งหรอืพฒันาเพื่อเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนวดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่รวมถงึตน้ทุนในการท ารายการและวดัมลูค่าภายหลงั
การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกดว้ยราคามลูค่ายุตธิรรมหกัผลขาดทุนจาการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ ทีด่นิ ซึง่ยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต 

5.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 ทีด่นิ แสดงมลูค่าตามราคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนสทุธจิากค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

ราคาทุน รวมถงึตน้ทุนทางตรง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การจดัหาสนิทรพัย ์ เพื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรือ้ถอน การ
ขนยา้ย การบรูณะสถาน ทีต่ัง้ของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 
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5. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

5.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไมเ่ท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัย์ถาวรเพิม่หรอืทดแทนและรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรให้ดขีึน้ถอืเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุน สว่นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

ในกรณีทีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัคนืทนัท ี

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชเีมื่อจ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ได้
รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่าย
สนิทรพัย ์  (ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะ
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณค่าเสือ่มราคาจากราคาทุนหลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย ์ โดยใชว้ธิเีสน้ตรง
ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้.- 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 
 

5 ปี 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 
 

5 - 30 ปี 

ระบบไฟฟ้า 
 

10 ปี 

ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 

5 - 10 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

 
5 - 20 ปี 

เครื่องมอืเครื่องใชโ้รงงาน 
 

5 - 10 ปี 

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 
 

5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 

 
5 ปี 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 

5.8 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มื  ทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัย ์  ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขาย ไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะ
ใชไ้ดต้ามประสงค ์ ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ย ดอกเบีย้
และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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5.9 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีบ่รษิทัฯ ซือ้มาและมอีายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมลูค่าทีจ่่ายเริม่แรกสทุธจิากค่าตดั
จ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัตดัจ าหน่ายอยา่งมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้นบัจากวนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน และจะประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์งักล่าว
เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจ าหน่าย ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปนี้ 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ตดัจ าหน่ายในระยะเวลา 5 ปี 

5.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

5.10.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  ซึง่ประกอบดว้ย  เงนิเดอืน  ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุน  
ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพีและสวสัดกิารอื่น  วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่าย
เมื่อพนกังานท างานให ้

5.10.2 โครงการสมทบเงนิ 

บรษิทัฯ บรษิทัย่อยและพนกังานไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี  ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและ
เงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดอืน สนิทรพัยข์องกองทุนส ารองเลีย้งชพีไดแ้ยกออกจากสนิทรพัย์
ของบรษิทัฯ เงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเ่กดิรายการ 

5.10.3 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมือ่เกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ 
วนัทีร่ายงาน  และตน้ทุนบรกิารในอดตี  ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุถูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติอิสิระ
โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ (Projected  Unit  Credit  Method)   มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายคุ านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคต โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตาม
พนัธบตัรรฐับาลทีใ่ชส้กุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที่
ตอ้งจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ  ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ และการเปลีย่น
สมมตฐิานทางสถติถิูกบนัทกึเขา้งบก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

หนี้สนิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  ประกอบดว้ย   มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตาม
โครงการ ผลประโยชน์ หกัดว้ยตน้ทุนบรกิารในอดตีทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้ และผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้
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5.11 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อบรษิัทฯ  และบรษิทัย่อย มภีาระผูกพนัตามกฎหมายที่
เกดิขึน้ในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะสญูเสยี
ทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่าง
น่าเชื่อถอื 

5.12 การจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในงวดทีม่กีาร
อนุมตัโิดยคณะกรรมการของบรษิทั ส าหรบัเงนิปันผลระหว่างกาล และเมื่อมกีารอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัส าหรบั
เงนิปันผลประจ าปี 

5.13 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน  
โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ  
ณ วนัทีร่ายงานแปลงค่าเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่ายงาน ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงค่าได้
บนัทกึเป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

5.14 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ภาษเีงนิได้
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ใน
กรณีนี้ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนับนัทกึตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็
ภาษขีองรฐั  โดยค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้ตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ  เมือ่เกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้นี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวทีต่อ้งเสยีภาษทีุกรายการ  แต่รบัรู้
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ี   รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช้
ในจ านวนเทา่ทีม่คีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี จะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิไดข้องงวด
ปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี และหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิได้ที่
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษีเดยีวกนัหรอืหน่วยภาษีต่างกนั
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธิ 
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5.14 ภาษเีงนิได ้(ต่อ) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
และจะท าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่มี
ก าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้ง
กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

5.15 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ในระหว่างปี 

5.16 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ   หรอืถูกบรษิทัฯ
ควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้มหรอือยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ  

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม ซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่ี
อ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว
ซึง่มอี านาจชกัจงูหรอือาจชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคมุหรอืมอีทิธพิล
อย่างเป็นสาระส าคญัไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ของบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย   ค านึงถึงเนื้อหาของ
ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

5.17 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท าการประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์อง 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดอ้ยคา่ลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าหรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยค่าของ
สนิทรพัยเ์ป็นรายปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท าการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึ มลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยห์กั
ตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์  ประมาณการกระแสเงนิสด
ทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั     โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พือ่ใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอ่าจ
ประเมนิไดใ้นตลาดปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ 
กระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิ
เงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะรบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 
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5.17 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ต่อ) 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชค่่าความนยิมทีบ่รษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่
หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว  บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ตอ้งประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้  และกลบั
รายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย รบัรูใ้นงวดก่อน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ   เพยีงเพื่อใหม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชภีายหลงั 
หกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

5.18 สญัญาเช่าด าเนินงาน   

สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูเ้ช่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่า
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเชา่ด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลา
ทีเ่ช่า 

5.19 ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่ง   
และผลตอบแทนของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของส่วนธุรกจิอื่น   ส่วนงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑ์หรอื
ใหบ้รกิารในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่ง
และผลตอบแทนของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

5.20 เครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหนี้การคา้
และลกูหนี้อื่น หนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น และเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ นโยบายการบญัชเีฉพาะส าหรบั
รายการ แต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.21 การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจา่ยเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้่วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาด
ทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพ
คล่องได ้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ทีเ่หมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ให้
มากทีส่ดุ 
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5.21 การวดัมลูค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุธิรรม ดงันี้ 

ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้
ของมลูค่ายตุธิรรมส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมแบบ
เกดิขึน้ประจ า 

5.22 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั 

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สนิทรพัย ์
หนี้สนิ รายได ้ และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิาร 
มคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้  ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้อาจแตกต่างไปจากมลูค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

5.22.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ 
และบรษิัทย่อยได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์และหนี้สนิดงักล่าวแล้วหรือไม่  โดยใช ้
ดุลยพนิิจบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.22.2 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนี้ โดยค านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิที่
เป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นตน้ 

5.22.3 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื  เป็นการปรบัมูลค่าของสนิค้าคงเหลือด้วยมูลค่าที่คาดว่า อาจเกดิความ
เสยีหาย   เนื่องจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื   ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อ
สนิคา้ลา้สมยั และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื  โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้
คงเหลอื 
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5.22 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

5.22.4 อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอื  
เมื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายุการใชป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่ หากมกีาร
เปลีย่นแปลง 

5.22.5 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการบนัทกึและวดัมลูค่าเริม่แรกและการพจิารณาการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้ จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิารในการประมาณมลูคา่ของสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตโดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่
ประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของ
รายได ้โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.22.6 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบรษิทัควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณา
ถงึจ านวนก าไรทางภาษทีีค่าดวา่จะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.22.7 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นแต่ละช่วงเวลา และบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่า หาก
คาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจที่
เกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเนื่องกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

5.22.8 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นจะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประมาณการถงึความน่าจะเป็นทีพ่นกังานจะท างานจนครบเกษยีณอายุ โดยค านงึถงึขอ้มลูในอดตี ซึง่จะทบทวนทุกปี 
สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณจะค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนกังาน ซึง่จะถูก
ค านวณขึน้ทุกปี 

5.22.9 สญัญาเช่า 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ช ้
ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดโ้อนหรอืรบัโอน
ความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 
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6.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย  สว่นหนึ่งของ
บรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว  บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้และ/หรอื
การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้.- 

 ลกัษณะ     
 ความสมัพนัธ ์     
 และนโยบาย ด าเนินกจิการ อตัราสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ก าหนดราคา ประเภทธรุกจิ ประเทศ ปี 2560 ปี 2559 
บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั 

1 ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 
  จากกระดาษทุกประเภท 

ญี่ปุ่ น 
 

- 
 

 
 

บรษิทั สหกจิบรรจภุณัฑ ์จ ากดั 2 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ ไทย 100 100 
บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อนิเตอร ์ 
  เนชัน่แนล จ ากดั 

3 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ ไทย - - 

GS Paper & Packaging Sdn Bhd. 3 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ มาเลเซยี - - 
GS Paperboard Sdn Bhd. 3 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ มาเลเซยี - - 
บรษิทั ยเูน่ียน แอนด ์โอจ ิ 
  อนิเตอรแ์พค็ จ ากดั 

3 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ ไทย - 
 

- 
 

Ojitex Haiphong Co., Ltd. 3 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ เวยีดนาม - - 
Oji Industrial Materials 
Management Co., Ltd. 

3 บรหิารจดัการ ญี่ปุ่ น - - 

Oji Asia Packaging Sdn Bhd. 3 บรหิารจดัการ มาเลเซยี - - 
Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd. 3 ผลติกระดาษและจ าหน่าย 

  บรรจภุณัฑ ์
นิวซแีลนด ์ - - 

Trio Paper Mills Sdn Bhd. 3 ผลติกระดาษและจ าหน่าย  
  บรรจภุณัฑ ์

มาเลเซยี - - 

Kyokuyo Pulp & Paper Co., Ltd. 3 ซือ้มาขายไป ญี่ปุ่ น - - 
Oji Myanmar Packaging Co., Ltd. 3 ผลติกระดาษและจ าหน่าย 

  บรรจภุณัฑ ์
พมา่ - - 

 

ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละนโยบายการก าหนดราคา กบับรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้.- 

1. เป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทัฯ คดิค่าธรรมเนียมค ้าประกนัสนิเชื่อใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในอตัรารอ้ยละ 0.20 
ต่อปี ของจ านวนเงนิกูค้งเหลอืในแต่ละไตรมาส (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 และขอ้ 18 ประกอบ) 

2. เป็นบรษิทัย่อย  บรษิทัฯ ก าหนดราคาซือ้ขายวตัถุดบิและเครื่องจกัร โดยใชต้น้ทุนบวกอตัราผลตอบแทนทีต่กลง
ร่วมกนั ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 10 ถงึ 15  

3. เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัใหญ่ บรษิทัฯ และ บรษิทัย่อย ในกลุ่มเดยีวกนั  ซือ้และขายสนิคา้ส าเรจ็รปูและวตัถุดบิ 
ในราคาตลาด ส าหรบัค่าบรหิารจดัการและค่าทีป่รกึษา เรยีกเกบ็ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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6.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

บริษทัใหญ่     
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 1,313,091.99 1,288,513.92 197,797.20 237,039.11 

บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากขายและบรกิาร - - 643,201.40 10,988.95 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู - - 4,635,796.81 5,285,774.30 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     

รายไดจ้ากขายและบรกิาร 764,218.00 471,715.00 - - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 137,874,223.13 19,584,204.16 75,699,685.78 11,869,851.61 
ค่าบรหิารจดัการ 592,702.63 1,734,664.86 592,702.63 1,381,642.42 
 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้า่ยส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบีย้ประชุม เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารอง
เลีย้งชพี สวสัดกิารอื่น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร โดยสรุปไดด้งันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 19,914,672.12 22,733,910.07 12,709,203.28 14,588,904.07 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 6,957,529.00 7,161,953.00 3,248,284.00 3,688,572.00 

รวม 26,872,201.12 29,895,863.07 15,957,487.28 18,277,476.07 
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6.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
ลกูหนี้การคา้     
บรษิทัย่อย - - 459,539.86 11,758.18 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 57,780.00 60,074.08 - - 

รวมลกูหนี้การคา้ 57,780.00 60,074.08 459,539.86 11,758.18 
เงนิทดรองจ่าย     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 988.00 - - - 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 58,768.00 60,074.08 459,539.86 11,758.18 

 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
เจา้หนี้การคา้     
บรษิทัย่อย - - 265,816.03 1,024,433.03 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - ในประเทศ 1,048,283.28 1,201,824.00 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - ต่างประเทศ 39,361,536.49 4,448,503.46 24,372,692.69 4,448,503.46 

รวมเจา้หนี้การคา้  40,409,819.77 5,650,327.46 24,638,508.72 5,472,936.49 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     
บรษิทัใหญ่ 320,127.01 309,746.12 49,057.52 50,915.05 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 375,161.95 876,068.67 375,161.95 876,068.67 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 41,105,108.73 6,836,142.25 25,062,728.19 6,399,920.21 

 
เรือ่งอ่ืนๆ 

1. บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุค ้าประกนัสนิเชื่อใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นวงเงนิจ านวน 200 ลา้นบาท และ 700 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

2.  ในปี 2559 บรษิทัฯ ค ้าประกนัสนิเชื่อใหก้บับรษิัทย่อย เป็นวงเงนิ 222 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามใน ปี 2560 บรษิทัฯ 
ไดย้กเลกิการค ้าประกนัแลว้ทัง้จ านวน 

3. ในปี 2559 บรษิทัย่อยค ้าประกนัสนิเชื่อใหก้บับรษิทัฯ เป็นวงเงนิ 511.50 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามใน ปี 2560 
บรษิทัย่อย ไดย้กเลกิการค ้าประกนัแลว้ทัง้จ านวน 
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7.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

เงนิสด 130,000.00 130,000.00 80,000.00 80,000.00 
เชค็ทีถ่งึก าหนดช าระ - สทุธ ิ - 976,355.85 - - 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์ 15,125,875.96 6,893,026.69 14,820,151.31 6,680,530.53 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวนั 30,027,825.99 9,690,335.72 11,199,162.65 6,421,320.30 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 45,283,701.95 17,689,718.26 26,099,313.96 13,181,850.83 
 
8.  ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั     

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัย่อย - - 459,539.86 11,758.18 
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 57,780.00 60,074.08 - - 
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น - ในประเทศ 157,395,005.53 153,812,257.68 83,804,028.91 88,259,948.61 

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น - ต่างประเทศ 210,255.00 - - - 
ตัว๋เงนิรบั 1,999,951.02 980,951.39 - - 

รวม 159,662,991.55 154,853,283.15 84,263,568.77 88,271,706.79 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (4,998,607.85) (4,931,058.12) (3,321,911.87) (3,321,911.87) 

รวมลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ 154,664,383.70 149,922,225.03 80,941,656.90 84,949,794.92 

ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น     

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 3,264,345.48 5,842,190.60 1,644,003.18 2,704,497.49 
ลกูหนี้กรมสรรพากร 248,905.00 454,817.72 248,905.00 77,965.00 

ลกูหนี้อื่น 1,486,817.69 828,269.89 1,045,367.69 828,269.89 
เงนิทดรองจ่าย - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 988.00 - - - 
เงนิทดรองจ่าย - บรษิทัทีอ่ื่น 895,110.05 1,160,853.37 526,254.00 752,923.00 

รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 5,896,166.22 8,286,131.58 3,464,529.87 4,363,655.38 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้ 
    หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิ 160,560,549.92 158,208,356.61 84,406,186.77 89,313,450.30 
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8.  ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 
ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั ซึง่มยีอดคงเหลอื แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี  2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 120,507,067.96 138,022,190.50 79,257,701.33 73,581,825.89 

ลกูหนี้ทีค่า้งช าระ 
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 34,157,315.74 11,740,747.45 1,683,955.57 11,213,237.45 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน  - - - - 

มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - 18,682.20 - 18,682.20 
มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 4,998,607.85 5,071,663.00 3,321,911.87 3,457,961.25 

รวม 159,662,991.55 154,853,283.15 84,263,568.77 88,271,706.79 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (4,998,607.85) (4,931,058.12) (3,321,911,87) (3,321,911.87) 

ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ 154,664,383.70 149,922,225.03 80,941,656.90 84,949,794.92 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 4,931,058.12 4,983,509.72 3,321,911.87 3,374,363.47 
บวก ตัง้เพิม่ในระหว่างงวด/ปี 67,549.73 - - - 
หกั   หนี้สงสยัจะสญูไดร้บัคนื - (20,000.00) - (20,000.00) 
       หนี้สญู - (32,451.60) - (32,451.60) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 4,998,607.85 4,931,058.12 3,321,911.87 3,321,911.87 
 

9. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 13,042,779.27 10,896,793.18 5,009,035.99 3,947,795.49 
งานระหว่างท า 14,495,664.49 16,590,743.72 3,197,556.11 2,859,844.06 
วตัถุดบิ 148,204,296.36 91,377,620.57 77,697,428.78 53,445,675.16 
วสัดุสิน้เปลอืงและวสัดุหบีห่อ 4,072,627.27 4,429,602.17 2,340,244.20 2,942,046.38 
อะไหล ่ 8,144,118.26 6,222,086.63 7,541,421.19 5,840,889.83 
สนิคา้ระหว่างทาง 11,036,234.14 12,103,920.11 10,059,520.68 11,564,771.08 
รวม 198,995,719.79 141,620,766.38 105,845,206.95 80,601,022.00 
หกั  ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ (2,319,423.15) (4,723,003.36) - - 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 196,676,296.64 136,897,763.02 105,845,206.95 80,601,022.00 
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9. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 4,723,003.36 7,153,475.79 - - 
บวก ตัง้เพิม่ระหว่างงวด/ปี 457,480.59 976,757.58 - - 
หกั   โอนกลบัระหว่างงวด/ปี (2,861,060.80) (3,407,230.01) - - 

คงเหลอืปลายงวด/ปี 2,319,423.15 4,723,003.36 - - 

 
10.   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 
เงนิลงทุน 

เงนิปันผลรบั 
ระหว่างงวด/ปี 

ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน(รอ้ยละ) 
ของเงนิลงทุน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วธิรีาคาทุน 

บรษิทั ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
บรษิทัย่อย         
บรษิทั สหกจิ 
  บรรจุภณัฑ ์จ ากดั 600 600 100 100 500,100,399.40 500,100,399.40 - - 

 
11.  เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน - สุทธิ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี 6,064,093.84 6,793,629.33 3,611,740.43 3,244,363.75 
บวก ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด/ปี 1,457,550.00 3,566,800.00 293,550.00 2,821,800.00 
หกั   รบัคนืระหว่างงวด/ปี (3,656,682.24) (4,296,335.49) (2,045,670.16) (2,454,423.32) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 3,864,961.60 6,064,093.84 1,859,620.27 3,611,740.43 
หกั   สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       (2,528,688.12) (3,705,597.04) (1,295,302.01) (1,958,493.94) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี - สทุธ ิ 1,336,273.48 2,358,496.80 564,318.26 1,653,246.49 
 
เงนิใหกู้ย้มืขา้งตน้ ใหกู้โ้ดยการท าสญัญากูย้มืเงนิ คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR+1.5 ต่อปี ค ้าประกนัโดยพนกังาน
ทีเ่ป็นหวัหน้างาน 
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12.  อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ - สุทธิ 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย.-  

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - ทีด่นิ  
ราคาทุน 17,475,660.00 17,475,660.00 - - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ (3,176,910.00) (3,176,910.00) - - 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 

มลูค่ายุตธิรรม 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 
 

13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ – สุทธิ 

 ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิ 30 - 33 

13.1 ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจ่ายซือ้เป็นเงนิสดในราคาทุนจ านวนเงนิ 4.95 
ลา้นบาท และ 10.44 ลา้นบาท ตามล าดบั 

13.2 ในปี 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดน้ าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นินัน้ และเครื่องจกัรบางสว่นไปจด
จ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 16 โดยมี
ราคาทุนจ านวนเงนิ 653.65 ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัช ีจ านวนเงนิ 509.67 ลา้นบาท และ 525.76 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุนจ านวนเงนิ 133.43  ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัช ีจ านวนเงนิ 84.34 
ลา้นบาท และ 89.61 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สุทธิ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ทีด่นิและส่วน อาคารและ ระบบไฟฟ้า ระบบบ าบดั เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
 ปรบัปรงุทีด่นิ ส่วนปรบัปรงุอาคาร  น ้าเสยี และอปุกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน อปุกรณ์ส านกังาน  ตดิตัง้/ก่อสรา้ง  

ราคาทนุ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 216,928,472.35 424,562,931.57 63,616,037.09 6,185,880.43 727,761,195.40 17,642,316.16 64,753,275.89 1,003,096.45 2,583,206.14 1,525,036,411.48 
ซือ้ระหว่างปี - 1,137,918.60 - - 6,754,585.24 518,912.62 475,320.95 - 17,478,622.25 26,365,359.66 
โอนเขา้/(โอนออก) - 78,000.00 - - 2,505,206.14 - - - (2,583,206.14) - 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (1,687,999.92) - (49,532.71) - - (1,737,532.63) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 216,928,472.35 425,778,850.17 63,616,037.09 6,185,880.43 735,332,986.86 18,161,228.78 65,179,064.13 1,003,096.45 17,478,622.25 1,549,664,238.51 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 412,608.40 170,230,150.08 23,866,483.40 2,890,137.24 365,879,993.97 15,188,704.46 30,589,880.16 1,003,092.45 - 610,061,050.16 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 17,620,003.85 6,497,012.78 864,291.86 31,816,927.62 1,214,555.09 6,356,168.64 - - 64,368,959.84 
ค่าเสื่อมราคา - ตดัจา่ย - - - - (1,306,951.60) - (49,529.71) - - (1,356,481.31) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 412,608.40 187,850,153.93 30,363,496.18 3,754,429.10 396,389,969.99 16,403,259.55 36,896,519.09 1,003,092.45 - 673,073,529.69 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 216,515,863.95 254,332,781.49 39,749,553.69 3,295,743.19 361,881,201.43 2,453,611.70 34,163,395.73 4.00 2,583,206.14 914,975,361.32 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 216,515,863.95 237,928,696.24 33,252,540.91 2,431,451.33 338,943,016.87 1,757,969.23 28,282,545.04 4.00 17,478,622.25 876,590,708.82 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ทีด่นิและส่วน อาคารและ ระบบไฟฟ้า ระบบบ าบดั เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
 ปรบัปรงุทีด่นิ ส่วนปรบัปรงุอาคาร  น ้าเสยี และอปุกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน อปุกรณ์ส านกังาน  ตดิตัง้/ก่อสรา้ง  

ราคาทนุ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 216,928,472.35 425,778,850.17 63,616,037.09 6,185,880.43 735,332,986.86 18,161,228.78 65,179,064.13 1,003,096.45 17,478,622.25 1,549,664,238.51 
ซือ้ระหว่างปี - 3,829,221.41 - - 4,587,469.00 814,940.84 803,949.74 - 8,883,899.66 18,919,480.65 
โอนเขา้/(โอนออก) - - - - - - - - 1,041,360.00 1,041,360.00 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (1,523,145.84) (8,700.00) (75,487.35) - - (1,607,333.19) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 216,928,472.35 429,608,071.58 63,616,037.09 6,185,880.43 738,397,310.02 18,967,469.62 65,907,526.52 1,003,096.45 27,403,881.91 1,568,017,745.97 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 412,608.40 187,850,153.93 30,363,496.18 3,754,429.10 396,389,969.99 16,403,259.55 36,896,519.09 1,003,092.45 - 673,073,529.69 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 12,256,182.27 6,304,680.61 762,862.67 31,039,834.06 1,032,868.22 6,047,921.00 - - 57,444,348.83 
ค่าเสื่อมราคา - ตดัจา่ย - - - - (1,388,261.33) (7,972.60) (73,602.91) - - (1,469,836.84) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 412,608.40 200,106,336.20 36,668,176.79 4,517,291.77 426,041,542.72 17,428,155.17 42,870,837.18 1,003,092.45 - 729,048,040.68 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 216,515,863.95 237,928,696.24 33,252,540.91 2,431,451.33 338,943,016.87 1,757,969.23 28,282,545.04 4.00 17,478,622.25 876,590,708.82 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 216,515,863.95 229,501,735.38 26,947,860.30 1,668,588.66 312,355,767.30 1,539,314.45 23,036,689.34 4.00 27,403,881.91 838,969,705.29 

      
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย       

      หน่วย : บาท 

        ปี 2560 ปี 2559 
ตน้ทนุขาย        53,958,144.43 60,032,291.81 
ค่าใชจ้า่ยบรหิาร        3,486,204.40 4,336,668.03 

รวม        57,444,348.83 64,368,959.84 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ทีด่นิและส่วน อาคารและ ระบบไฟฟ้า ระบบบ าบดั เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
 ปรบัปรงุทีด่นิ ส่วนปรบัปรงุอาคาร  น ้าเสยี และอปุกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน อปุกรณ์ส านกังาน  ตดิตัง้/ก่อสรา้ง  

ราคาทนุ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 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 
ซือ้ระหว่างปี -  1,137,918.60  - - 330,000.00 261,673.83 146,744.86 - - 1,876,337.29 
โอนเขา้/(โอนออก) -  78,000.00  - - - - - - (78,000.00) - 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (64,999.92) - (49,532.71) - - (114,532.63) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 30,591,390.40 141,800,147.75 3,601,000.00 3,859,880.43 302,924,765.41 4,892,737.19 6,984,788.36 1,003,096.45 - 495,657,805.99 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 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 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 3,315,145.00 97,809.13 399,091.81 11,137,097.38 227,127.02  511,534.79  - -  15,687,805.13  
ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/โอน - - - - (64,998.92) - (49,529.71) - - (114,528.63) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 412,608.40 128,082,756.08 3,188,036.18 1,828,562.68 210,400,560.27 4,334,759.92 6,407,486.43 1,003,092.45 - 355,657,862.41 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 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 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 30,178,782.00 13,717,391.67 412,963.82 2,031,317.75 92,524,205.14 557,977.27 577,301.93 4.00 - 139,999,943.58 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ทีด่นิและส่วน อาคารและ ระบบไฟฟ้า ระบบบ าบดั เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
 ปรบัปรงุทีด่นิ ส่วนปรบัปรงุอาคาร  น ้าเสยี และอปุกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน อปุกรณ์ส านกังาน  ตดิตัง้/ก่อสรา้ง  

ราคาทนุ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 30,591,390.40 141,800,147.75 3,601,000.00 3,859,880.43 302,924,765.41 4,892,737.19 6,984,788.36 1,003,096.45 - 495,657,805.99 
ซือ้ระหว่างปี - 3,829,221.41 - - 2,097,469.00 102,333.84 330,887.85 - - 6,359,912.10 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (1,117,486.84) (8,700.00) (13,177.07) - - (1,139,363.91) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 30,591,390.40 145,629,369.16 3,601,000.00 3,859,880.43 303,904,747.57 4,986,371.03 7,302,499.14 1,003,096.45 - 500,878,354.18 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 412,608.40 128,082,756.08 3,188,036.18 1,828,562.68 210,400,560.27 4,334,759.92 6,407,486.43 1,003,092.45 - 355,657,862.41 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 3,582,517.84 97,809.20 394,352.98 10,659,328.96 226,350.31 333,860.13 - - 15,294,219.42 
ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/โอน - - - - (1,047,484.97) (7,972.60) (13,176.07) - - (1,068,633.64) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 412,608.40 131,665,273.92 3,285,845.38 2,222,915.66 220,012,404.26 4,553,137.63 6,728,170.49 1,003,092.45 - 369,883,448.19 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 30,178,782.00 13,717,391.67 412,963.82 2,031,317.75 92,524,205.14 557,977.27 577,301.93 4.00 - 139,999,943.58 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 30,178,782.00 13,964,095.24 315,154.62 1,636,964.77 83,892,343.31 433,233.40 574,328.65 4.00 - 130,994,905.99 

      
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย     หน่วย : บาท 
     ปี 2560 ปี 2559 
ตน้ทนุขาย        14,684,693.67 14,906,035.45 
ค่าใชจ้า่ยบรหิาร        609,525.75 781,769.68 

รวม        15,294,219.42 15,687,805.13 
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14.  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์     
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตน้งวด/ปี - สทุธ ิ 13,034,930.93 14,371,647.00 4,715,933.32 4,857,900.00 
บวก ซือ้ระหว่างงวด/ปี 548,000.00 1,650,860.00 240,000.00 942,860.00 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวด/ปี (3,093,444.32) (2,987,576.07) (1,190,694.95) (1,084,826.68) 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสิน้งวด/ปี - สทุธ ิ 10,489,486.61 13,034,930.93 3,765,238.37 4,715,933.32 

 
15. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5,702,222.59 6,596,562.65 2,346,845.53 1,450,227.25 

 

15.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด/ปี มดีงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2560 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่31 
ธ.ค. 2560  

ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 986,211.62 - - 986,211.62 
สนิคา้คงเหลอื 944,600.66 (480,715.97) - 463,884.69 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,598,351.11 (954,851.83) 861,463.28 6,504,962.56 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 635,381.99 - - 635,381.99 

รวม 9,164,545.38 (1,435,567.80) 861,463.28 8,590,440.86 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,567,982.73) (320,235.54) - (2,888,218.27) 

สทุธ ิ 6,596,562.65 (1,755,803.34) 861,463.28 5,702,222.59 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

15.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด/ปี มดีงันี้.- (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2559 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่31 
ธ.ค. 2559  

ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 986,211.62 - - 986,211.62 
สนิคา้คงเหลอื 1,430,695.15 (486,094.49) - 944,600.66 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,472,910.78 782,359.21 (656,918.88) 6,598,351.11 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 635,381.99 - - 635,381.99 

รวม 9,525,199.54 296,264.72 (656,918.88) 9,164,545.38 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,187,585.77) 619,603.04 - (2,567,982.73) 

สทุธ ิ 6,337,613.77 915,867.76 (656,918.88) 6,596,562.65 

 
 หน่วย : บาท 
 งบเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2560 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่31 
ธ.ค. 2560 

 ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 664,382.37 - - 664,382.37 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,353,827.61 (64,298.87) 154,913.80 3,444,442.54 

รวม 4,018,209.98 (64,298.87) 154,913.80 4,108,824.91 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,567,982.73) 806,003.35 - (1,761,979.38) 

สทุธ ิ 1,450,227.25 741,704.48 154,913.80 2,346,845.53 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

15.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด/ปี มดีงันี้.- (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2559 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่31 
ธ.ค. 2559  

ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 664,382.37 - - 664,382.37 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,923,128.20 370,866.81 59,832.60 3,353,827.61 

รวม 3,587,510.57 370,866.81 59,832.60 4,018,209.98 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,187,585.77) 619,603.04 - (2,567,982.73) 

สทุธ ิ 399,924.80 990,469.85 59,832.60 1,450,227.25 

15.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559  ปี 2560 ปี 2559 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั     
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี (3,365,058.38) (2,561,888.86) (3,365,058.38) (2,561,888.86) 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
การเปลีย่นแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว   894,340.06 915,867.76 896,618.28 990,469.85 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (4,259,398.44) (1,646,021.10) (2,468,440.10) (1,571,419.01) 
 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั: 
ผลประโยชน์พนกังาน 

   

  ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหม่ของ 
    ผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไว ้ (1,671,641.28) (861,463.28) (810,178.00) 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (1,671,641.28) (861,463.28) (810,178.00) 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

15.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งันี้.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั:    
ผลประโยชน์พนกังาน 

   

   ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหมข่อง    
     ผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไว ้ 3,284,594.40 (656,918.88) 2,627,675.52 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 3,284,594.40 (656,918.88) 2,627,675.52 

 
   หน่วย : บาท 
   งบเฉพาะกจิการ 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั: 
ผลประโยชน์พนกังาน 

   

  ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหม่ของ    
    ผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไว ้ (1,016,101.80) 154,913.80 (861,188.00) 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (1,016,101.80) 154,913.80 (861,188.00) 
   

หน่วย : บาท 
   งบเฉพาะกจิการ 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั: 
ผลประโยชน์พนกังาน 

   

   ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหมข่อง 
     ผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไว ้ (299,163.00) 59,832.60 (239,330.40) 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (299,163.00) 59,832.60 (239,330.40) 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

15.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 
 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2560 ปี 2559 
 อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ขาดทุนสทุธกิ่อนภาษเีงนิได ้  (13,279,427.12)  (33,474,512.96) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้ว่นของบรษิทัฯ  19,266,167.90  12,580,023.67 
หกั ก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้  (6,894,780.28)  (4,606,476.12) 

ก าไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  12,371,387.62  7,973,547.55 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20.00% 2,474,277.52 20.00% 1,594,709.51 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ 
น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  1,785,120.92  51,311.59 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 34.43% 4,259,398.44 20.65% 1,646,021.10 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2560 ปี 2559 
 อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  19,266,167.90  12,580,023.67 
หกั ก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้  (6,894,780.28)  (4,606,476.12) 
ก าไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  12,371,387.62  7,973,547.55 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20.00% 2,474,277.52 20.00% 1,594,709.51 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ
น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  (5,837.42)  (23,290.50) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 20.00% 2,468,440.10 19.71% 1,571,419.01 
 
15.4 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณภาษเีงนิได้นิตบิุคคล ในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธติามบญัชสี าหรบัปีภายหลงั
ปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกัได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยั ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์
พนกังาน สญัญาเช่าการเงนิ และค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรก าหนด 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ 
 วนัทีร่ายงาน 
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16. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

 อตัราดอกเบีย้ หน่วย : บาท 

 

รอ้ยละต่อปี งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

เงนิเบกิเกนิบญัช ี MOR MOR - - - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 2.20 2.20  256,460,000.00 181,634,000.00 88,000,000.00 95,000,000.00 
ทรสัตร์ซีที 1.62 - 2.30 0.50 - 0.95 9,680,702.53 14,740,101.43 7,531,905.99 11,401,546.40 
รวม   266,140,702.53 196,374,101.43 95,531,905.99 106,401,546.40 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยห์นึ่งแหง่ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยครบก าหนดเมื่อทวงถาม  

 วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวขา้งตน้ค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง และเครื่องจกัรบางสว่นของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย และค ้าประกนัโดย บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 

 

17. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

เจา้หนี้การคา้และตัว๋เงนิจ่าย     
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัย่อย - - 265,816.03 1,024,433.03 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
              -  ในประเทศ                           1,048,283.28 1,201,824.00 - - 
              -  ต่างประเทศ 39,361,536.49 4,448,503.46 24,372,692.69 4,448,503.46 

รวม 40,409,819.77 5,650,327.46 24,638,508.72 5,472,936.49 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น - ในประเทศ 64,117,928.98 54,619,874.37 32,618,057.13 25,775,413.82 
 -  ต่างประเทศ 659,407.53 5,429,016.65 334,515.88 5,429,016.65 
ตัว๋เงนิจ่าย 49,550.75 49,919.00 - - 

รวม 64,826,887.26 60,098,810.02 32,952,573.01 31,204,430.47 

รวมเจา้หนี้การคา้และตัว๋เงนิจ่าย 105,236,707.03 65,749,137.48 57,591,081.73 36,677,366.96 
เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น     
เจา้หนี้อื่น - บรษิทัอื่น 4,807,033.54 5,388,299.19 2,759,764.99 3,485,746.19 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัใหญ่ 320,127.01 309,746.12 49,057.52 50,915.05 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 375,161.95 876,068.67 375,161.95 876,068.67 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - บรษิทัอื่น 8,298,459.15 8,100,418.23 2,760,184.71 3,010,183.78 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 3,775,161.39 18,950.00 1,510,506.39 18,950.00 
รายไดร้บัล่วงหน้า 626,440.12 571,332.71 226,870.41 392,398.75 

รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 18,202,383.16 15,264,814.92 7,681,545.97 7,834,262.44 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 123,439,090.19 81,013,952.40 65,272,627.70 44,511,629.40 



 

หน้า 40 จาก 51 

18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 430,000,000.00 430,000,000.00 - - 
บวก กูเ้พิม่ระหว่างงวด/ปี - - - - 
หกั   ช าระคนืระหว่างงวด/ปี (46,100,100.00) - - - 
รวม 383,899,900.00 430,000,000.00 - - 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (61,466,800.00) (46,100,100.00) - - 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธ ิ 322,433,100.00 383,899,900.00 - - 

บรษิทัย่อย กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงันี้.- 
 

วงเงนิ วตัถุประสงค ์
อตัรา

ดอกเบีย้ การผอ่นช าระ ครบก าหนด 
หลกัทรพัย ์
ค ้าประกนั 

430 ลา้นบาท จา่ยช าระคนื
เงนิกูย้มื
ระยะสัน้ 

คงทีร่อ้ยละ 
4.77 

จา่ยช าระคนืเงนิตน้เป็นรายไตรมาสๆ 
ละ 15,366,700 บาท เริม่ช าระเงนิตน้
งวดแรกในวนัที ่30 มถิุนายน 2560 
และจา่ยช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาส 
เริม่จา่ยช าระงวดแรกสิน้เดอืนมถิุนายน 
2557 

ภายในวนัที ่29 
มนีาคม 2567 

บรษิทัใหญ่ล าดบั
สงูสดุ 

 

19.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหนจ็  ตามขอ้ก าหนดของ
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541    ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่
พนกังานตามสทิธแิละอายงุาน 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงานส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2560 ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 29,745,448.00 29,996,263.40 15,686,794.00 13,704,028.00 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 2,766,504.00 3,095,534.00 1,536,821.00 1,477,956.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 853,544.00 816,262.00 448,652.00 376,378.00 
ผลประโยชน์พนกังานทีจ่า่ย (1,008,296.00) (878,017.00) (1,008,296.00) (170,731.00) 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง  
   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 810,178.00 (3,284,594.40) 861,188.00 299,163.00 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  33,167,378.00 29,745,448.00 17,525,159.00 15,686,794.00 
หกั ส่วนทีค่รบก าหนดช าระในหน่ึงปี (501,464.00) (910,475.00) (501,464.00) (910,475.00) 

ประมาณการหน้ีสนิส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนักงาน  

 
32,665,914.00 

 
28,834,973.00 

 
17,023,695.00 

 
14,776,319.00 
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19.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

ในระหว่างปี 2560 มกีารปรบัปรงุพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานในเรื่องต่อไปนี้ 

(ก) การเกษยีณอายุเป็นการเลกิจา้งพนกังานตามกฎหมาย ซึง่ก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยการเลกิจา้งใหก้บั
ลกูจา้งทีเ่กษยีณอาย ุ

(ข) อายุเกษยีณก าหนดโดย 

1. นายจา้งเป็นผูก้ าหนดหรอื 

2. ตกลงร่วมกนัระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง 

(ค) หากไม่ไดก้ าหนดอายุเกษยีณหรอืก าหนดอายุเกษยีณไวม้ากกว่า 60 ปี ลกูจา้งทีม่อีายุครบ 60 ปีขึน้ไป สามารถ
แสดงเจตนาเกษยีณต่อนายจา้งไดแ้ละมสีทิธไิดร้บัค่าชดเชยการเลกิจา้ง 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทุน แสดงไดด้งันี้.- 
 หน่วย : บาท 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
   ตน้ทุนในอดตี - - - - 
   ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั 2,766,504.00 3,095,534.00 1,536,821.00 1,477,956.00 
   ตน้ทุนดอกเบีย้ 853,544.00 816,262.00 448,652.00 376,378.00 

   รวม 3,620,048.00 3,911,796.00 1,985,473.00 1,854,334.00 

 ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมเป็นรายการดงัต่อไปนี้.- 

 หน่วย : บาท 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

ก าไรหรอืขาดทุน :     
ตน้ทุนขาย 2,926,254.00 3,017,706.00 1,729,907.00 1,477,956.00 

  ค่าใชจ้่ายในการขาย 254,204.00 305,298.00 102,987.00 94,718.00 
  ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 439,590.00 588,792.00 152,579.00 281,660.00 

  รวม 3,620,048.00 3,911,796.00 1,985,473.00 1,854,334.00 
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19.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

ก าไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 

 หน่วย : บาท 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

สมมตฐิานทางการเงนิ 1,659,584.00 (2,031,074.00) 827,958.00 (167,439.00) 
การปรบัปรุงจากประสบการณ์ (2,103,499.00) (1,857,384.40) (707,523.00) (71,995.00) 

  สมมตฐิานประชากร 1,254,093.00 603,864.00 740,753.00 538,597.00 

  รวม 810,178.00 (3,284,594.40) 861,188.00 299,163.00 
 

ขอ้สมมตฐิานในการวดัมลูค่าใหม่ของประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
อตัราคดิลด (รอ้ยละ)  2.47 - 2.52 2.86 - 2.88 2.52 2.86 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 2.50 - 3.50 2.50 - 3.50 3.50 3.50 
อายุครบเกษยีณ (ปี) 60 60 60 60 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน* (รอ้ยละ) 0 - 21 0 - 21 0 - 21 0 - 21 
อตัรามรณะ** TMO 2017 TMO 2008 TMO 2017 TMO 2008 

*ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างานของพนกังาน  

**อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2560 และ 2551 ประเภทสามญั (TMO2017 (TMO 2008) : Thai Mortality Ordinary Table of 2017 
(2008) ตามล าดบั 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจะเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอืน่ๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที่
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้.- 
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19.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (ต่อ) 
    หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 
ประมาณการหนี้สนิของโครงการ   
   ผลประโยชน์ ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2560     

  

อตัราคดิลด (การเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (3,280,933.00) 3,831,561.00 (1,790,804.00) 2,088,889.00 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต  
  (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 

3,746,753.00 (3,273,283.00) 2,046,177.00 (1,791,138.00) 

อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (3,439,610.00) 1,215,606.00 (1,877,571.00) 653,312.00 
 

 หน่วย : บาท 
    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 
ประมาณการหนี้สนิของโครงการ  
  ผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559     
อตัราคดิลด (การเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (2,958,436.00) 3,451,536.00 (1,587,641.00) 1,851,907.00 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต  
  (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) 3,381,746.00 (2,955,530.00) 1,820,545.00 (1,592,816.00) 
อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1) (3,199,074.00) 1,096,566.00 (1,674,100.00) 585,387.00 

จ านวนเงนิภาระประมาณการหนี้สนิตามโครงการผลประโยชน์ส าหรบัปีปัจจุบนัและสีปี่ยอ้นหลงัมดีงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2560 33,167,378.00 17,525,159.00 
ปี 2559 29,745,448.00 15,686,794.00 
ปี 2558 29,996,263.40 13,704,028.00 
ปี 2557 24,217,323.42 10,786,196.66 
ปี 2556 17,539,397.03 6,491,192.96 

 
20. เงินปันผลจ่ำย 

20.1 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่ 27 เมษายน 2560 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากการ
ด าเนินงานในปี 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.019 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 5.70 ลา้นบาท ซึง่ไดม้ี
การจ่ายเงนิปันผลแลว้ในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2560  

20.2 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่22 เมษายน  2559 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงาน 
ปี 2558 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.012 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 3.60 ลา้นบาท ซึง่ไดม้กีารจ่ายเงนิปัน
ผลแลว้ในวนัที ่19 พฤษภาคม 2559 
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21. ค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้
ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า (50,906.86) (2,640,549.50) (1,398,952.55) 6,075.42 

วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 537,229,396.00 582,238,260.75 244,652,792.75 313,794,135.92 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 155,923,230.96 154,749,472.23 76,757,228.63 74,695,196.07 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 60,537,792.14 67,356,535.91 16,489,914.37 16,772,631.81 
ตน้ทุนทางการเงนิ 26,449,935.39 24,686,682.06 2,427,405.66 2,381,956.75 

 

22. สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รบัส่งเสริมกำรลงทุน 

บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ภายใตพ้ระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุนส าหรบัการผลติกล่องกระดาษ เลขที ่2186(2)/2554 เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2554 บรษิทัฯ เริม่ใชส้ทิธิ

ดงักล่าว ในปี 2557 

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการสง่เสรมิการลงทุนทีส่ าคญั มดีงันี้.- 

1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดร้บัจากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

มกี าหนดเวลา 8 ปี  นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

3. ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดบิ และวสัดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติ

เพื่อสง่ออกเป็นระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิฯ 

4. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25  ของเงนิลงทุนนอกเหนือ

การหกัค่าเสือ่มราคาตามปกต ิ

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน และสว่นที่
ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้.- 
 หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

กจิการทีไ่ดร้บั 
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่ม่ไดร้บั 
การสง่เสรมิ รวม 

รายไดร้วม 122,779 898,084 1,020,863 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (116,376) (891,317) (1,007,693) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (581) (25,869) (26,450) 
ภาษเีงนิได ้ - (4,259) (4,259) 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ 5,822 (23,361) (17,539) 
ก าไรเบด็เสรจ็อื่น - (810) (810) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ 5,822 (24,171) (18,349) 
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22. สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รบัส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
กจิการทีไ่ดร้บั 
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่ม่ไดร้บั 
การสง่เสรมิ รวม 

รายไดร้วม 122,779 391,505 514,284 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (116,376) (376,214) (492,590) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (581) (1,846) (2,427) 
ภาษเีงนิได ้ - (2,468) (2,468) 
ก าไร(ขาดทุน) สทุธ ิ 5,822 10,977 16,799 
ก าไรเบด็เสรจ็อื่น - (861) (861) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ 5,822 10,116 15,938 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงันี้ คอื 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 

2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 

 

23. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบังวด/ปี ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบังวด/ปี ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้
บรษิทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคล 
ภายนอกทีอ่อกในระหว่างงวด/ปี โดยแสดงการค านวณดงันี้ 

 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้    
  ของบรษิทั (ขัน้พืน้ฐาน) (หน่วย : บาท) 

(17,538,825.56) (35,120,534.06) 16,797,727.80 11,008,604.66 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ 
(หน่วย : หุน้) 

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  
  (หน่วย : บาทต่อหุน้) 

(0.06) (0.12) 0.06 0.04 
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24. เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

บรษิทัฯ  บรษิทัย่อย และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุน
ส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืน ในอตัรารอ้ยละ 
3 - 5 ของเงนิเดอืน กองทุนส ารองเลีย้งชพีนี้ บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ
จะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 3.38 ลา้นบาท 
และ 3.37 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
25. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ านาจตัดสนิใจสูงสุดด้าน
การด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและ
ประเมนิผลการด าเนินงานของสว่นงาน ทัง้นี้ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของบรษิทั คอื กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินกจิการในสว่นงานธุรกจิเดยีว คอื ผลติกล่องกระดาษ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีว่นงานธุรกจิเพยีงสว่นงานเดยีว 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธรุกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยมสีว่นงานทางภมูศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้รายได ้ ก าไร และสนิทรพัยท์ัง้หมด ทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัสว่นงานทางธุรกจิและสว่นงานทาง
ภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้

 
26. กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ซึง่อา้งองิตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107  เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ" บรษิทัฯ  
และบรษิทัย่อย มขีอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันี้ 

26.1 นโยบายบญัช ี

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 5.20 

26.2 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ  และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไมม่ี
นโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอืเพือ่การคา้ 
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26. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

26.3 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญา  
ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ไดม้กีารควบคมุการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ และสอบทานฐานะทางการเงนิของลกูหนี้อยา่งสม ่าเสมอ บรษิทัฯ  
และบรษิทัย่อย จงึคาดว่าจะไม่ไดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญูถอืเป็นมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

26.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเนื่องกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิใหกู้ย้มื
แก่พนกังาน เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ 
อย่างไรกต็ามเน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัรา
ตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้คงที ่ ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
เชื่อว่าความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะอยู่ในระดบัต ่า จงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิ
เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลดตาม ดอกเบีย้  รอ้ยละ(ต่อปี) 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด    
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 45,153 130 45,283 0.125 - 0.75 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - สุทธ ิ - - - - 161,286 161,286 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - - - 3,865 - 3,865 MLR+1.5 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก            
สถาบนัการเงนิ - - - 266,141 - 266,141 1.75 - 2.20 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 119,664 119,664 - 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ - - - - 3,775 3,775 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  
    

- - 383,900 - - 383,900 Fixed 4.77 
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26. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

26.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลดตาม ดอกเบีย้  รอ้ยละ(ต่อปี) 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด    
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 6,893 10,797 17,690 0.125 - 0.75 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - สุทธ ิ - - - - 158,208 158,208 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - - - 6,064 - 6,064 MLR+1.5 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก            
สถาบนัการเงนิ 

- - - 196,374 - 196,374 0.50 - 2.20 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 80,995 80,995 - 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ - - - - 19 19 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - - 430,000 - - 430,000 Fixed 4.77 

 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลงตาม ดอกเบีย้  รอ้ยละ(ต่อปี) 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด    
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 26,019 80 26,099 0.125 - 0.50 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่  
    - สุทธ ิ - - - - 84,406 84,406 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกพ่นกังาน - - - 1,860 - 1,860 MLR+1.5 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก 
สถาบนัการเงนิ 

- - - 95,532 - 95,532 1.75 - 1.87 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 63,762 63,762 - 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ - - - - 1,511 1,511 - 
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26. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

26.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลงตาม ดอกเบีย้  รอ้ยละ(ต่อปี) 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด    
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 13,102 80 13,182 0.125 - 0.75 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่  
    - สุทธ ิ - - - - 89,313 89,313 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกพ่นกังาน - - - 3,612 - 3,612 MLR+1.5 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก 
สถาบนัการเงนิ - - - 106,402 - 106,402 0.50 - 2.20 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น     - - - - 44,493 44,493 - 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ - - - - 19 19 - 

 

26.5  ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ   ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาเพือ่เป็นการป้องกนัความ
เสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
เชื่อว่าจะไมม่ผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ซึง่ไมไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
ดงันี้.- 

 
สกุลเงนิต่างประเทศ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

หน้ีสิน     
ดอลล่ารส์หรฐั 294,658.11 409,418.83 229,301.31 316,687.63 

 

26.6 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง คอื ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัไดเ้มื่อ 
ครบก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดห้รอืไม่สามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายได ้   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่ง 
ดา้นสภาพคล่องทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อทีค่าดว่าเพยีงพอในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ซึง่วงเงนิดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 
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26. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

26.7 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มื 
มอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

27.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

27.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ามสญัญา เป็น
จ านวนเงนิ 0.24 ลา้นบาท 

27.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยคา่อะไหล่และเครือ่งจกัร เป็นจ านวนเงนิ 
23,310 เหรยีญสหรฐั และ 31,500 เหรยีญสหรฐั ตามล าดบั 

27.3  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัอยู่กบัธนาคาร ดงันี้.- 

 ปี 2560 ปี 2559 
บาท เหรยีญสหรฐั บาท เหรยีญสหรฐั 

เลตเตอรอ์อฟเครดติ   
บรษิทัใหญ่ - 21,262.85 - 409,319.20 
บรษิทัย่อย - 41,893.20 - 92,731.20 
ภาระผกูพนัตามหนงัสอืค ้าประกนัต่างๆ  
บรษิทัใหญ่ 6,728,400.00 - 6,728,400.00 - 
บรษิทัย่อย 7,186,024.00 - 7,813,224.00 - 
 

27.4 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดท้ าสญัญาเช่ารถยนตแ์ละเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมรีะยะเวลาการเช่า 3 - 4 ปี นบัจากวนัทีใ่น
สญัญารายจ่ายค่าเช่าทีบ่รษิทัฯ ตอ้งจ่ายในอนาคตมดีงัต่อไปนี้ 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ไม่เกนิ 1 ปี 2,246,673.83 921,996.00 1,052,880.00 - 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,439,271.33 1,080,687.17 1,509,128.00 - 
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28.  กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 1.86 : 1 และ 1.62 : 1  
ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.31 : 1 และ 0.29 : 1 ตามล าดบั 
 

29. เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 1/2561 เมื่อวนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์ 2561 มมีตเิสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2561 เพื่ออนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลจากการด าเนินงานปี 2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา  หุน้ละ 0.028 บาท 
รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 8.40 ลา้นบาท 

 
30.   กำรอนุมติังบกำรเงิน 

งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2561  
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