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2556 2555 เพิ่ม/(ลด) %
รายการ 2013 2012

(Restate)
สินทรัพยรวม 1,553.69        1,645.40        (91.71)            (5.6%)
Total Assets
หนี้สินรวม 912.55           948.65           (36.10)            (3.8%)
Total Liabilities
สวนของผูถือหุน 641.14           696.76           (55.62)            (8.0%)
Total Equity
รายไดจากการขายและบริการ 940.45           1,224.95        (284.50)          (23.2%)
Sales/Service Income
คาใชจายดําเนินการ 955.02           1,163.55        (208.53)          (17.9%)
Operating Expenses
ภาษีเงินได (9.59)              10.67             (20.26)            (189.9%)
Income Tax
กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (48.42)            35.59             (84.01)            (236.0%)
Net Profit from Normal Operation
กําไรสุทธิ (48.42)            35.59             (84.01)            (236.0%)
Net Profit
กําไรสุทธิตอหุน (0.160)            0.120             (0.280)            (233.3%)
Earning Per Share (Baht)
ปนผลตอหุน (บาท)          0.027             0.170             (0.143)            (84.1%)
Dividend Per Share (Baht)
มูลคาหุน (บาท) 2.14               2.32               (0.18)              (7.8%)
Book Value (Baht)

 
 

ขอมูลสําคัญทางการเงิน 
Financial Highlights 2013

หนวย : ลานบาท/Unit : Million Baht
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อัตราสวนทางเงินท่ีสําคัญของบริษัท
หนวย 2556 2555 2554

(Restate)
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เทา 0.38         1.16         0.96         
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) เทา 0.21         0.75         0.53         
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (Account Receivable Turnover ) ครั้ง 5.93         6.81         5.25         
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) วัน 61            53            69            
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) ครั้ง 6              6              5              
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (Inventory Turnover) วัน 64            68            71            
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (Account Payable Turnover) ครั้ง 15            17            11            
ระยะเวลาชําระหนี้  (Payable Conversion Period) วัน 24            21            31            
Cash Cycle วัน 101          100          107          

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin) % 8.68         14.60       14.63       
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) % (0.06)       7.43         10.01       
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) % (5.15)       2.91         6.70         
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity) % (7.55)       5.11         10.03       

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินการ (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Assets) % (3.12)       2.16         6.14         
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (Return on Non-Current Assets) % (4.00)       3.26         9.34         
อัตราการหมุนของสินทรัพย (Assets Turnover) ครั้ง 0.61         0.75         0.93         

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) เทา 1.42         1.36         0.63         
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของสินทรัพยรวม (Debt to Total Assets) เทา 0.59         0.58         0.39         
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เทา (173.61)   2.91         17.97       
อัตราการจายเงินปนผล (Dividend Payout)  % 50.53       97.91       99.65       

รายการ
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2556 (%) 2555 (%)
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 20.18      24.68    
ถุงมือยาง 32.63      25.65    
ส่ือส่ิงพิมพ -          8.96      
อาหารและเครื่องดื่ม 20.71      18.59    
อาหารแชแข็งและอาหารกระปอง 11.17      12.14    
ผูผลิตรายยอย 1.69        1.11      
อ่ืนๆ 13.62      8.87      
รวม 100.00    100.00  

ยอดขายแบงตามประเภทสินคา
SPACK
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ขอมูลท่ัวไป 
 
 
ชื่อบริษัท  :  บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) 
ชื่อยอ   :  SPACK 
เลขทะเบียนบริษัท :  0107537001161 
ประเภทธุรกิจ  :  ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกลองบรรจุภัณฑจากกระดาษ และรับจางพิมพ 
สถานที่ตัง้  :  119 หมู 1 ถนนกาญจนวนชิ ต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
      โทรศัพท 0-7444-7131-3, 0-7438-0391-3 โทรสาร  0-7444-7128, 0-7433-3991 
       E-mail : spackhy2@yahoo.com  
สํานักงานกรุงเทพ :  30/32 หมู 1 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร  

   จ.สมุทรสาคร 74000   
      โทรศัพท  0-3445-2136-8 โทรสาร 0-3445-2306 
      E-mail : sahakij_02@hotmail.com 
 

เว็บไซด      www.spack.co.th 
 

จํานวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย  (ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2556) 
   :  บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) 239 คน 
   :  บริษัท สหกจิบรรจุภัณฑ จาํกัด   297 คน 
 

ทุนจดทะเบียน  :  หุนสามัญ 300 ลานหุน มลูคาหุนละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท 
ทุนชําระแลว  :  หุนสามัญ 300 ลานหุน มลูคาหุนละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท 
 

บุคคลอางอิง 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย :  บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
   :  ช้ัน 4 , 7  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

     เลขที่ 62  ถนนรัชดาภเิษก    แขวงคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
        โทรศัพท  0-2229-2800    โทรสาร  0-2359-1259 เว็บไซด www.tsd.co.th 
 

ผูสอบบัญช ี  :  สํานักงานปติเสว ี
        8/4  ช้ัน 1 , 3  ซอยวิภาวด ี44  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว 
        เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
        โทรศัพท  0-2941-3584-6   โทรสาร  0-2941-0658 เว็บไซด www.pitisevi.com 
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Company Profile 

 
 
Name     :  S. Pack & Print Public Company Limited 
 
Initial     :  SPACK 
 
Public Company Registration :  0107537001161 
 
Business    :  Type of Business Manufacturer of Paper Boxes, 
        Cartons and Commercial Printing. 
 
Head Office    :  119 Moo 1 Karnjanavanich Road , 
        T.Takarm, A. Hatyai, Songkhla 90110, Thailand. 
        Tel  : 0-7444-7131-4, 0-7438-0391-3   

   Fax : 0-7444-7128 , 0-7433-3991 
        E-mail : spackhy2@yahoo.com             
 
Center  Office    :  30/32 Moo 1 Tambon Kokkam, Amphur Muang  
        Samutsakorn, Samutsakorn,Thailand. 
        Tel  : 0-3445-2136-8   Fax : 0-3445-2306 
        E-mail : sakakij_02@hotmail.com 
 
Website       www.spack.co.th 
 
Total member of staffs (including Subsidiary Company) As of December 31, 2013 
     :  S. Pack & Print Public Co., Ltd. = 239 
     :  Sahakij Packaging Co., Ltd.  = 297 
 
Registered Capital   :  Baht 300,000,000.00 
 
Paid-up share capital  :  Baht 300,000,000.00  
 
 References 
 
Securities Register   :  Thailand Securities Depository Company Limited 
        62 The Stock Exchange of Thailand Building, 
        4th , 7th Floor, Rachadapisek Road, Klongtoey, 
        Bangkok  10110  Thailand. 
        Tel  : 0-2229-2800   Fax : 0-2359-1259 
Website       www.tsd.co.th 
 
Auditor    :  Pitisevi & Company 
        8/4  1st , 3th Floor, Viphawadee Soi 44, 
        Viphawadee-Rangsit Road, Jatuchak,  

   Bangkok 10900, Thailand. 
        Tel  : 0-2941-3584-6   Fax : 0-2941-0658 
Website       www.pitisevi.com 



รายงานประจําป 2556     Annual Report 2013 

 

 6 

สารจากคณะกรรมการบริษัท 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 

ในป ค.ศ. 2012 บริษัท เอส.แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) และบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากดั 
ไดเขาเปนสวนหนึ่งของ OJI Group และประมาณปเดียวกันนั้นเองที ่OJI Group ไดปรับเปลี่ยนมาใช
สโลแกนใหม คือ “Beyond Boundaries” หรือ “การไรพรมแดน” โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจของโลกในยุคโลกาภิวัฒนที่เปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว แสดงใหเห็นวาสภาพเศรษฐกิจ
การเมืองที่เกิดขึ้นและสงผลในประเทศหนึง่ยอมสงผลกระทบที่สําคัญตอประเทศอื่นๆ โดยไมตอง
สงสัย ดวยเพราะเหตนุี้ พวกเราจึงตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนนิงาน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริงของการดําเนนิชีวิตของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 
 

หลังจากที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเปนประธานกรรมการบริหาร ผมไดนําปรัชญา “การเห็นคุณคาของ
ความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยเพื่อชีวิตและอนาคตที่รุงเรือง” มาใชในการทํางานภายใตแนวทางหลัก
ใน 3 ประการ คือ 
 

1.  การมุงเนนนวตักรรม (การเปลี่ยนแปลง หรือความทาทาย)  
2.  การแสดงความเคารพหรือการใหเกยีรติกนั และ  
3.  การรวมแรงรวมใจหรือการทํางานเปนทีม  
 

             ดวยการทุมเทแรงกายและแรงใจเพือ่พัฒนาบริษัทของเรา 
 

และในอนาคตขางหนา เรามุงมั่นในการเปนกลุมบริษทัที่ไดรับความไววางใจจากสังคม ภายใต
พื้นฐานการดําเนินงานทีเ่กิดจากความรวมมือรวมใจ เพื่อประโยชนของผูเกีย่วของและสังคมโดย
สวนรวม ซ่ึงผมหวังวาบรษิทัของเราจะยังคงไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากผูมีอุปการคณุ 
ผูถือหุน และหุนสวนทางธุรกิจอยางตอเนื่องและตลอดไป 
 
                                                                                                                   

                  (นายยทูากะ อิโตะ) 
                      ประธานกรรมการ 
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Message form the Board of Directors 
To : Shareholders 
 
In 2012, S.Pack & Print Public Company Limited and Sahakij Packaging Limited was became 
member of OJI Group. Around the same time, OJI created an all new branding slogan “Beyond 
the Boundaries”. The rapid globalization of the world’s economies means that economic or 
political issues affecting one country will undoubtedly have significant impacts on others. In this 
regard, we need to change our operations in order to adapt to this fact of life in the 21st Century. 
 

After I became Chairman of the Board, I set up philosophical construct “Value Relationship with 
People and Create an affluent life and prosperous future”. With the key words  
 

1. Innovation. (Change, Challenge) 
2. Respect. 
3.  Team Work. 

We devote additional effort to develop our company. 
 

Looking into the future, we are committed to being a corporate group that has earned the trust of 
society based on its through approach to compliance and contributions made to its stakeholders 
and society as a whole. I look forward to the continued support and patronage of our customers, 
shareholders and business partners. 

 
                                                                                        
             

        (Mr. Yutaka Ito)  
                     Chairman of the Board of Director  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2556 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 3 ทาน ซึ่งทุกทานเปนกรรมการ
อิสระ เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณที่เพยีงพอ ในการสอบทานความนาเชื่อถอืของงบการเงินโดยมี นายสุมิตร กาญจนัมพะ เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ พลตํารวจตรีอัมพร  ภัยลี้ และ รศ.ดร. สัณหชัย  กลิ่นพิกุล เปนกรรมการตรวจสอบ  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดกําหนดไว ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

1. ในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 คร้ัง โดยในการประชุม ไดเชิญฝายบรหิารเขาประชุมดวยตามความเหมาะสม และมี
การประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารจํานวน 1 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี ้

                                              รายช่ือกรรมการตรวจสอบ  การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) การเขารวมประชุม (คร้ัง) 
 

1. นายสุมิตร       กาญจนัมพะ              5    5 
2. พลตํารวจตรีอัมพร  ภัยลี ้                            5                                                   4 
3. รศ.ดร.สัณหชัย        กลิ่นพิกุล                             5                                                         5 

 

2. สอบทานและใหความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําปของบรษิัทและบริษัทยอย ซึ่งงบการเงินของบริษัทมีความถูกตอง
ครบถวน เปนทีเ่ชือ่ถือ และปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีความถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางพอเพียง  
 

3. พิจารณา เสนอแนะและตรวจสอบแผนงานและผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาสและประจําป ติดตามแกไขขอบกพรองตางๆ รวมถึงการ
ชี้แนะใหการกํากับดูแลและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงการกํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทและบริษัทยอย ใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เพียงพอ 

 

4. สอบทานรายการระหวางกันหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งการกํากับใหมีการเปดเผยขอมูลที่สาํคัญอยาง
เพียงพอ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจ
โดยปกติและมีเงื่อนไขการคาทั่วไป 
 

5. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอในหลายมิติทั้งดานการบริหาร การผลิต เทคโนโลยี 
และความเสีย่งจากภัยตางๆ  รวมถึงเสนอใหมีการจัดทําแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณตางๆ 

 

6. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

 

7. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอสิระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทน 

ของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง 
ประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ  

 

8. จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบวา คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการ 

ตรวจสอบกําหนดไดอยางครบถวน  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลที่ดี และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม รายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ มีความนาเชื่อถือ เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปดเผยขอมูล และรายงานที่เกี่ยวโยงกันมีความชัดเจนเพียงพอ ฝาย
บริหารไดรับฟง และปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน เพือ่ใหการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกําหนด และกฎหมาย
อยางเครงครัด รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจการ 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              นายสุมิตร  กาญจนัมพะ 

  (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)  
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Audit Committee’s Report 
 

The Audit Committee of S. Pack & Print Public Company Limited “the Company” consists of three members of the 
Board of Directors, each of whom possesses sufficient knowledge and experience to review the integrity of the Financial 
Statements. Every member of the Committee is an independent director,  namely Mr.Sumitr Kanjanampa (Chairman), 
Pol.Maj.Gen Amporn Pailee and Associate Prof. Dr. Sunchai Klinpikul. 

  
 The Audit Committee members performed their duties under the delegation of authority set out by the Board of 
Directors and stipulated under the Charter of the Audit Committee, which can be summarized as follows: 
 

1. In 2013, a total of five Audit Committee meetings were held, with the joint attendance of management as 
deemed necessary, and there was one meeting with the Auditor without management present. The meeting 
attendance of each committee member was as follows: 
 

Name of Audit Committee  Number of meeting  Attended 
 

1. Mr. Sumitr   Kanjanampa  5        5 
2. Pol.Maj.Gen Amporn  Pailee   5        4 
3. Associate Prof.Dr.Sunchai  Klinpikul  5        5 

 
2. Intensively and carefully reviewed the quarterly and yearly financial statement of the Company and subsidiary 

company to ensure their accuracy, completeness, reliability and compliance with generally accepted 
accounting standards prior to approving the statements. The Audit Committee opinion for the financial 
statements are presented fairly in accordance with generally accepted accounting principles and sufficiently 
disclosed. 

 
3. Reviews and monitored the quarterly compliance and internal audit reports and the annual corporate 

compliance and internal audit plan, followed up on and corrected any issues found by internal audit. Moreover, 
the committee has worked to improve compliance and provided reasonable assurance that the internal control 
system was sufficient and appropriate, and encouraged the independence of the Compliance and Internal 
Audit.  

 
4. Reviews related-party transactions and transactions that could potentially involve conflicts of interest, ensured 

that any relevant information was disclosed properly and followed the principles of good corporate governance 
and that the related-party transaction that occurred were reasonable and in keeping with normal business 
practice and set according to standard commercial terms. 
 

5. Reviews the adequacy and effectiveness of the management production technology and other business risks 
and also recommend the company to prepared contingency plan reserve for every situation. 
 

6. Reviews the company’s compliance with laws requirement of The Securities Exchange Commission(SEC) and 
The Stock Exchange of Thailand (SET) or policy, rules, regulation  and the other laws applicable to the 
Company’s business 

 
7. Selects and recommends the appointment of independent auditors and set their fees giving  

consideration to reliability and adequacy of resources, and amount of audit work by such  
independent auditors, including experiences of personnel assigned to audit. 

 
8. The Audit Committee performed an assessment in accordance with the requirements laid out in the Charter of 

the Audit Committee. 
 
The Audit Committee finds that the Company’s has good corporate governance and competent internal control 

systems. The company’s financial reports are reliable and are prepared in accordance with the generally accepted 
accounting principles. Disclosure of information and related matters reveals transparency. The Management has dutifully 
followed the suggestion of the Internal Audit team and has always observed the regulations stipulated by laws and have 
appropriate of business risk management. 

 
 
 

                                                                                                
                                                                                        
            (Mr. Sumitr  Kanjanampa) 
      Chairman of the Audit Committee 



รายงานประจําป 2556    Annual Report 2013 

 

 10   

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

 บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุนรอยละ 100 ในบริษัท สหกิจบรรจุ
ภัณฑ จํากัด (“บริษัทยอย”) โดยทั้งสองบริษัทมีการดําเนินการบริหารจัดการโดยผูบริหารกลุมเดียวกัน เสมือนวา
บริษัทยอยเปนสาขาของบริษัทฯ โดยทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนประโยชนในดานการเขาถึงกลุม
ลูกคาในทําเลที่ตางกันเทานั้นเอง 

บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจ ผลิตบรรจุภัณฑกระดาษประเภทกลองกระดาษ โดยสามารถแยก
ผลิตภัณฑตามสายธุรกิจไดดังนี้ 

 

กลองกระดาษ สามารถแบงกลุมผลิตภัณฑไดเปน 2 กลุม คือ 
 

(1) กลองพิมพพาณิชย  (Commercial Packaging Printing)  หรือกลองพิมพออฟเซ็ท ซึ่งไดแก กลอง
พับแข็งธรรมดา (Folding Carton) หรือ กลองใน (Inner Box) และกลองพับแข็งปะลอน (Offset  
on Corrugated Sheet Board) 

(2) กลองลูกฟูก (Corrugated Box) หรือ กลองนอก (Outer Box) และกระดาษลูกฟูก (Corrugated 
Sheet Board)  

 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑจากกระดาษ โดยบริษัทฯ มีโรงงาน
ต้ังอยูที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ประมาณ 16 ไร  ดําเนินการผลิตกลองพิมพพาณิชย กลองลูกฟูก และ
แผนลูกฟูกเพื่อจําหนายใหแกผูผลิตรายอื่น ฐานลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ ต้ังอยูในเขตภาคใต และมีลูกคาบางสวน
ในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง โดยลูกคาสวนใหญไดแก กลุมผูผลิตถุงมือยาง ผูผลิตอาหารกระปอง ผูผลิตอาหาร
ทะเลแชเข็ง ผูผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน  

ขณะที่ บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของกิจการ มีโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรม
สินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนที่ต้ังของกลุมธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ เนนฐานลูกคาในกรุงเทพฯ และ
ภาคกลาง ดําเนินธุรกิจผลิตกลองใน กลองพับแข็งปะลอน กลองลูกฟูกและกระดาษลูกฟูกลอน E โดยมีลูกคาสวน
ใหญไดแก ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผูผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผูผลิตอาหารกระปอง 
อาหารทะเลแชแข็ง  อาหารพรอมบริโภค เปนตน โดยที่สหกิจ จะไดรับประโยชนจากระบบสาธารณูปโภค การ
ขนสง ระบบบําบัดน้ําเสีย ที่มีประสิทธิภาพ ผานโอกาสในเชิงธุรกิจกับเครือขายตางๆ ในนิคม และไดรับการ
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ทําใหสหกิจ ไดรับประโยชนทางภาษีหลายประการ อาทิ
เชน การไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ไดรับยกเวนดานภาษีเงินไดนิติบุคคล ฯลฯ 
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โครงสรางรายได  
 

โครงสรางรายไดจากการจําหนายบรรจุภัณฑกระดาษของ บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย                

รายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามงบการเงินรวมสามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

- รายไดจากการผลิตและจําหนายกลองพิมพพาณิชยหรือกลองพิมพออฟเซ็ท 

- รายไดจากการผลิตและจําหนายกระดาษลูกฟูกและกลองลูกฟูก 

- รายไดจากการจําหนายวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ   
 

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอย มีผูถือหุนเปนชาวตางดาวเกินกวารอยละ 50 และเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ไมไดประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับจางพิมพ
อีกตอไป ทั้งนี้มีผลต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2555 เปนตนมา 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 

บริษัทฯ มุงเนนการเติบโตอยางมั่นคงในการขยายธุรกิจ ควบคูไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ การบริการที่
ดี และการตรงตอเวลา โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในการเพิ่มยอดขายกลองพิมพออฟเซ็ทซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีอัตรา
กําไรขั้นตนคอนขางสูง และมีคูแขงนอยราย สืบเนื่องจากความตองการบริโภคสินคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ  

โดยสรุป บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนนิธุรกิจ ดังนี้   
 

1. พัฒนาคุณภาพสินคา และประสิทธิภาพในการผลิตอยางตอเนื่อง 
2. รักษาความเปนผูนําตลาดในการผลิตกลองพับแข็งปะลอน โดยเฉพาะกลองขนาดใหญ 
3. เนนการขายสินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง 
4. เนนการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาในการผลิตอยางตอเนื่อง 

ราย ไ ด
มู ลคา % มู ลคา % มู ลคา %

1.  ราย ไ ดข องบริษัทฯ  และบริษัทย อย
     - กลองพิ มพ ออฟ เซ็ท 462.90      49.22 593.81      49.26 563.22      51.18
     - กลองลูกฟู ก 460.00      48.92 483.15      40.08 378.45      34.39
     - วัตถุดิบ 17.50        1.86 22.03        1.83 19.27        1 .75
2. ราย ไ ดข องบริษัทฯ    
     - รับจาง พิ มพ -            0.00 106.46      8.83 139.63      12.69

รวมราย ไ ด 940.40      100.00 1,205.45   100.00 1,100.57   100.00

ป  2554ป  2556 ป  2555
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การตลาดและสภาวะการแขงขัน 

1. กลยุทธทางการตลาด 
               คุณภาพของผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยใหความสําคัญแกการผลิตสินคาที่ไดคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ (Quality Control: QC) ทําหนาที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินคาระหวางการผลิต และสินคา
สําเร็จรูปใหไดคุณภาพ และตรงตามที่กําหนด โดยจะทําการตรวจสอบคุณภาพสินคาใน 3 ดานหลัก คือ การ
ตรวจสอบน้ําหนักของกระดาษวาไดแกรมตามที่กําหนด การตรวจสอบความสามารถในการรับแรงกด ของกลอง 
(Box Compression Test)   ตามที่ลูกคากําหนด และน้ําหนักแรงกดที่กลองจะตองรองรับและการตรวจสอบการรับ
การกระแทกจากของมีคม (Bursting)  

นอกเหนือจากการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคาตลอดกระบวนการผลิตแลว การที่บริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการผลิตในปริมาณมากๆ นั้นยังชวยควบคุมใหสินคามี
คุณภาพเหมือนกันทั้งจํานวนอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยยังไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ISO 9001: 2000 ทําใหลูกคามั่นใจไดวาบริษัทฯ และบริษัทยอยมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพโดยมีระบบการ
ดําเนินงานที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO 

ต้ังแตป 2552 เปนตนมาบริษัทฯ ดําเนินการเรื่องมาตรฐาน ISO 18001 และเรื่อง SGMP/HACCP  
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายในการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO14000 เพื่อรองรับการจัดการของ

โรงงานสีเขียวในโลกของสิ่งพิมพตอไป 
ในปลายป 2555 จนถึงปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายที่เครงครัดในเรื่องมาตรการความ

ปลอดภัย โดยพยายามดําเนินใหมีอุบัติเหตุเปนศูนย (Zero Accident) ใหไดแมวาในป 2556 ที่ผานมาบริษัทฯ และ
บริษัทยอยยังไมสามารถบรรลุเปาหมายในเรื่องอุบัติเหตุเปนศูนย นโยบายนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังคงยึดมั่น
ปฏิบัติตอไปอยางเครงครัด สวนการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดี การกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ และบริษัท
ยอย ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวทุกประการ ควบคูกับนโยบายในเรื่องสารเคมีตาม
มาตรฐานตางๆ ที่กําหนดโดยสากล 

 

                        ความยืดหยุนในการเลือกใชวัตถุดิบตามความตองการของลูกคา 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความยืดหยุนในการเลือกใชวัตถุดิบใหสอดคลองกับลักษณะการใชงานและราคา

ที่ลูกคาตองการดวยการที่บริษัทฯ มีแหลงวัตถุดิบที่หลากหลายทั้งจากในประเทศและตางประเทศ โดยไมไดผูกขาด
การซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตวัตถุดิบกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ทําใหสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน
จากแหลงที่เสนอราคาที่ตํ่ากวา สงผลใหบริษัทมีความยืดหยุนในการผลิต สามารถปรับเปลี่ยนใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ดีกวาคูแขงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งทําใหบริษัทมีความไดเปรียบในการควบคุม
ตนทุนวัตถุดิบโดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีราคาจําหนายที่ใกลเคียงกับราคาตลาด 

 

                       การใหบริการ 
นอกจากการมุงเนนที่คุณภาพสินคาแลว บริษัทฯ และบริษัทยอยยังใหความสําคัญตอการบริการที่ดีตอ

ลูกคา อาทิ การสงมอบสินคาใหตรงเวลา ทั้งนี้การบริหารการผลิตแบบ JIT และ KAMBAN ทําใหบริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีระบบการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถสงสินคาใหถึงมือลูกคาตรงตามเวลาที่กําหนด รวมทั้ง
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การใหบริการหลังการขาย โดยพรอมใหคําปรึกษาทุกแงมุมในเรื่องบรรจุภัณฑ ตลอดจนการรับเอาความคิดเห็นของ
ลูกคาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผลิตภัณฑและการบริการเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาใหไดดี
ที่สุด และการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับรางวัล Supplier ดีเดนจากลูกคา
รายใหญหลายๆ ราย ซึ่งสรางความภูมิใจและใหกําลังใจแกทีมงานทุกคนเปนอยางยิ่ง 

 

                       ลักษณะผลิตภัณฑ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถผลิตบรรจุภัณฑกระดาษไดหลากหลาย ทั้งกลองพิมพพาณิชย กลองพิมพ

ออฟเซ็ทปะลูกฟูก และกลองลูกฟูก ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีศักยภาพในการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษไดครบ
วงจร ซึ่งแตกตางจากผูผลิตรายอื่นๆ ที่มักจะมีความชํานาญในการผลิตเฉพาะบรรจุภัณฑประเภทใดประเภทหนึ่ง
เทานั้น และบริษัทฯ ยังมีความพรอมในดานการผลิต โดยบริษัทยอย เปนหนึ่งในผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษนอยราย
ในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรขนาดใหญที่สามารถพิมพกลองออฟเซ็ทขนาดใหญพิเศษ เชน กลองเครื่องถายเอกสาร 
และกลองโทรทัศนขนาดใหญ รวมถึงมีบุคลากรที่มีทักษะ และเครื่องจักรที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการผลิต
กลองพับแข็งปะลอนขนาดใหญได จึงทําใหมีความคลองตัวมากกวาคูแขงในการผลิตสินคาทุกประเภท นอกจากนี้ 
การที่บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการผลิตที่ครบวงจรในโรงงานของบริษัทฯ ทําใหงายตอการควบคุมคุณภาพ
ทุกขั้นตอนและสามารถใหบริการตรงกําหนดเวลาลดความเสี่ยงใหแกลูกคา 

 

ความไดเปรียบในดานที่ต้ัง 
การที่บริษัทฯ เปนผูผลิตกลองพิมพออฟเซ็ทรายใหญเพียงรายเดียวในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต โดยมีทําเลที่ 

ต้ังอยูใกลกับลูกคา  ทําใหมีความยืดหยุนและความคลองตัวในการผลิตสินคาและการใหบริการ จึงสามารตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดในทันที ทําใหมีความไดเปรียบคูแขงทั้งที่จะตองสงสินคามาจากกรุงเทพฯ หรือจาก
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ การที่ บริษัทฯและบริษัทยอย  สามารถผลิตสินคาไดหลากหลาย ทั้งกลองพิมพออฟเซ็ท 
และกลองลูกฟูก ทําใหในการติดตอลูกคาแตละครั้งจะสามารถเสนอขายสินคาไดทั้งสองประเภท ซึ่งเปนการเพิ่ม
โอกาสในการขายสินคาไดมากยิ่งขึ้น    
 

ลักษณะของกลุมลูกคาและลูกคาเปาหมาย  
 

(ก) กลองกระดาษ 
ลูกคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญเปนผูผลิตสินคาเพื่อการสงออกโดยสามารถแยกตามกลุม 

ธุรกิจไดเปน 5 กลุมหลัก ไดแก 
 

1. ถุงมือยาง 
2. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
3. อาหารพรอมบริโภคและเครื่องดื่ม 
4. อาหารแชแข็ง 
5. อาหารกระปอง 

 

ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่ติดตอซื้อขายกันมาเปนระยะเวลานานและตอเนื่องเปนประจํา เปนลูกคาที่มี
ประวัติการชําระคาสินคาตรงเวลา โดยเปนลูกคาในกลุมตลาดบน (Hi-End) และตลาดกลาง (Mid-End) ที่มีตรา
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สินคา (Brand) ของตนเองและเนนภาพลักษณตราสินคาของตน ซึ่งลูกคาในกลุมตลาดบนมักจะไมเปลี่ยนผูผลิต 
เนื่องจากลูกคาในตลาดบนจะรักษาแบบพิมพของตนเปนความลับเพื่อปองกันการปลอมแปลงบรรจุภัณฑไปใชกับ
สินคาที่เปนของปลอม ลูกคาจึงเลือกผูผลิตที่นาเชื่อถือและติดตอธุรกิจกันในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยมี
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาเหลานี้มาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยยังเนนการขยายฐานการจําหนาย
บรรจุภัณฑไปยังผลิตภัณฑอื่นๆ ของลูกคาปจจุบัน ควบคูไปกับการติดตอลูกคารายใหมๆ ลูกคาโดยสวนใหญของ
บริษัทฯ เปนผูผลิตถุงมือยาง ผูผลิตอาหารแชแข็งและอาหารกระปอง ในบริเวณจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง 
ในขณะที่บริษัทยอย จะมีลูกคาสวนใหญในกลุมผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผูผลิตอาหารแช
แข็ง และผูผลิตอาหารพรอมรับประทานและเครื่องดื่ม อยูในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตภาคกลาง 

 

(ข)  รับจางพิมพ 
ลูกคาจางพิมพของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตําราเรียน และนิตยสาร โดยลูกคาจะอยูในเขต

กรุงเทพฯ และเปนลูกคาที่ติดตอกันมาเปนระยะเวลานาน ดวยขอจํากัดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 ธุรกิจสวนนี้บริษัทฯ ไดโอนฐานลูกคาเดิมไปใหกับบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) (ซึ่งเคยเปนบริษัทรวม) ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2555   

 

(ค)  การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
กลาวโดยรวมยอดขายของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนการจําหนายแกลูกคาในประเทศ โดยลูกคาสวน

ใหญเปนผูผลิตสินคาเพื่อการสงออก ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงเปนธุรกิจสงออกโดยออม (Indirect Export) 
บรรจุภัณฑทุกชนิดจะผลิตตามแบบที่ลูกคากําหนด เชน กลองสําหรับถุงมือยาง เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่มีขายทั่วโลก มีสินคาบางสวนที่บริษัทยอย เปนผูคิดคนออกแบบและนําเสนอใหกับลูกคา ซึ่ง
นับเปนบริการเสริมที่บริษัทใหกับลูกคา  

การที่บริษัทฯ มีโรงงานอยู 2 แหง ทั้งในจังหวัดสงขลา และในกรุงเทพฯ สงผลใหสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาไดอยางทั่วถึง โดยโรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดสงขลานั้นเปนโรงงานผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ 1 ใน 2 ราย
ใหญใน 14 จังหวัดภาคใตของประเทศไทย และยังเปนโรงงานรายใหญแหงแรกในภาคใตที่สามารถผลิตทั้งกลอง
พิมพออฟเซตและกลองพิมพจากกระดาษลูกฟูก แตเนื่องจากปจจุบันเริ่มมีผูผลิตกลองพิมพออฟเซตในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งผูผลิตกลองพิมพลูกฟูกจากประเทศมาเลเซีย แตบริษัทฯ ยังคงไดเปรียบเนื่องจากการสั่งกลองจาก
ตางประเทศ มีคาขนสงเปนปจจัยที่กระทบตอผูบริโภคโดยตรง กระนั้นก็ตามหากมีการสั่งดวยปริมาณมาก คูแขงจะ
ไดเปรียบบริษัทฯ เนื่องจากราคากระดาษในตางประเทศถูกกวาในประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเปนการนําเขาแผนลูกฟูก
ซึ่งไมตองเสียภาษี ผูผลิตในประเทศจะเสียเปรียบคูแขง ทําใหสูญเสียสวนแบงตลาดไปบางสวน อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังไดเปรียบในเรื่องทําเลที่ต้ังของโรงงานที่อยูใกลแหลงผลิตสินคา ประเภทถุงมือยาง อาหารแชแข็งและ
อาหารกระปอง ทําใหมีความไดเปรียบในการเขาถึงลกูคาและการจําหนายสินคา   

2. สภาวะการแขงขัน  
ในชวงหลายปที่ผานมา กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไปทั่วโลก สงผลใหบรรจุ

ภัณฑกระดาษซึ่งผลิตมาจากพืชที่งายตอการยอยสลาย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสามารถนํากระดาษเกากลับมา
ใชไดอีก (Recycle) ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแทนที่บรรจุภัณฑที่ยากตอการยอยสลาย อยางไรก็ตาม ตลาดบรรจุ
ภัณฑกระดาษในประเทศไทยนั้นยงัไมสามารถเติบโตไดดวยตนเอง เพราะผูผลิตยังไมสามารถผลิตบรรจุภัณฑ



รายงานประจําป 2556    Annual Report 2013 

 

 15   

กระดาษแลวนําไปวางจําหนายไดรวมถึงไมมีตราสินคาที่เปนจุดขายของตนเอง เนื่องจากเปนการผลิตบรรจุภัณฑ
ใหกับตราสินคาของลูกคา ทําใหการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑตองอาศัยอุตสาหกรรมอื่นที่มีการใชบรรจุภัณฑ
กระดาษ ดังนั้นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหลานั้นจึงเปนปจจัยสําคัญตอแนวโนมการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑกระดาษดวยเชนกัน 

ทั้งนี้การบริโภคบรรจุภัณฑกระดาษนั้นมีวัตถุประสงคในการใชเพื่อความสะดวกในการขนสง เพื่อเก็บ
รักษาสินคา เพื่อความสวยงามและเพิ่มมูลคาใหกับสินคา เปนตน ซึ่งในปจจุบันผูผลิตสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
สินคาในระดับกลาง (Mid-end) และระดับบน (Hi-end) มุงเนนการใชบรรจุภัณฑที่มีความสวยงามเพื่อเปนการเสริม
ภาพลักษณของสินคาใหดูดี และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาของตนดวย เนื่องจากบรรจุภัณฑที่สวยงามจะชวย
ดึงดูดความสนใจของผูบริโภค และกอใหเกิดความประทับใจ ซึ่งทําใหเกิดความตองการแกผูพบเห็น นอกจากนี้ยังมี
การนําตราสินคา (Branding) มาเปนสื่อโฆษณาถึงสรรพคุณ ขอดีของสินคา บงบอกถึงช่ือเสียงของผูผลิต และ
คุณสมบัติของสินคา ณ จุดขาย ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลใหความตองการในการบริโภคบรรจุภัณฑกระดาษมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น     

ดังที่กลาวมาขางตน ถึงคุณสมบัติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของบรรจุภัณฑกระดาษ ทําใหบรรจุภัณฑ
กระดาษไดรับความนิยม ซึ่งจากรายงานของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ระบุวาสัดสวนการบริโภค
บรรจุภัณฑกระดาษ ซึ่งไดแก กลองกระดาษ และถุงกระดาษ ในประเทศไทยคิดเปนประมาณรอยละ 40 ของปริมาณ
การบริโภคบรรจุภัณฑทั้งหมดในปจจุบัน  

ในระยะหลัง แนวโนมการใชบรรจุภัณฑกระดาษของผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานรูปแบบบรรจุภัณฑและรูปแบบผลิตภัณฑ สําหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ
นั้นเกิดจากการที่สินคาที่มีขนาดใหญ เชน โทรทัศนขนาดใหญ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในสํานักงาน ฯลฯ เริ่มนิยม
ใชกลองพับแข็งปะลอนแทนการใชกลองลูกฟูกมากขึ้น เนื่องจากมีความสวยงามกวากลองลูกฟูก ในขณะที่มีความ
แข็งแรงเชนเดียวกับกลองลูกฟูก ทําใหสามารถใชเปนบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงไดอีกดวย สําหรับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบผลิตภัณฑนั้นเกิดจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของผูผลิตเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน 
การรวมการทํางานของเครื่องถายเอกสาร-พริ้นเตอรและโทรสารไวในเครื่องเดียวกัน (Multi-function) เปนตน ซึ่ง
ทําใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีขนาดใหญขึ้น จึงสงผลใหตองการบรรจุภัณฑที่มีขนาดใหญขึ้น ซึ่งดวยศักยภาพของ 
บริษัทยอย ทําใหมีความไดเปรียบในการรองรับปริมาณการผลิตใหกับลูกคาในกลุมนี้ เนื่องจากบริษัทยอย เปนหนึ่ง
ในผูผลิตเพียงไมก่ีรายในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรที่สามารถผลิตกลองขนาดใหญได ซึ่งจากที่กลาวมาขางตน 
นอกเหนือจากความพรอมทางดานเครื่องจักรแลว การผลิตกลองขนาดใหญจะตองอาศัยทักษะ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณจากบุคลากรในการผลิต เนื่องจากการผลิตกลองขนาดใหญจะไมมีเครื่องจักรที่สามารถรองรับการ
ผลิตไดครบทุกขั้นตอน ซึ่งเปนอุปสรรคตอผูผลิตรายใหมๆ ที่จะเขามาในอุตสาหกรรม   
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพิงลูกคารายใหญ 
 

ในปที่ผานๆ มา บริษัทยอยไดพ่ึงพิงรายไดจากลูกคารายหนึ่ง ซึ่งเปนคนกลางซื้อบรรจุภัณฑจากบริษัทฯ 
เพื่อจําหนายใหกับบริษัทญี่ปุนซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและผลิตเครื่องใชไฟฟา รายใหญ 2 ราย โดยในป 
2556 รายไดจากลูกคารายนี้เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 12.25 ในป 2555 เปนรอยละ 12.64 ในป 2556 ของรายไดรวม 
และบริษัทฯ ก็มกีารพึ่งพิงลูกคารายใหญเชนกัน โดยในป 2556 มียอดซื้อเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 22.11 จากยอดขายรวม 
ขณะที่ป 2555 มียอดซื้อรอยละ 17.42 และในป 2556 ลูกคารายใหญ 5 รายแรก ซึ่งสวนใหญเปนลูกคาประจําของ
บริษัทและบริษัทยอยมียอดการสั่งซื้อรวมกันทั้งสิ้นรอยละ 51.53 ขณะที่ป 2555 อยูที่อัตรารอยละ 47.27 ของยอดการ
จําหนายรวม โดยสวนที่เหลือเปนลูกคารายยอย ทําใหความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญของบริษัทฯ และบรษิัท
ยอยยังคงมีนัยสําคัญ แมวาในปจจุบัน ลูกคาสวนใหญมักจะใชนโยบายการ Share Supplier มาใช เพื่อกันความเสี่ยงใน
การสั่งซื้อ หาก Supplier รายใดไมสามารถสงของใหได ลูกคาจะสามารถหาแหลงที่จะสนองตอบตอความตองการใน
การผลิตได ทําใหสายการผลิตไมสะดุด หรือหยุดชะงัก ลูกคาก็จะสามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาตอไป  
นับวาเปนผลดีกับบริษัทฯ และบริษัทยอยที่จะหายอดขายจากลูกคารายใหม ๆ อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมทุกประเภท
ยังคงตองอาศัยภาวะเศรษฐกิจโลกในการหนุนใหมีการบริโภค เพื่อกระตุนใหธุรกิจเติบโตไดอยางตอเนื่อง 

 

2.      ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีคูแขงรายใหม 
ในปจจุบันยังคงมีผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษจากประเทศมาเลเซียเขามาหาลูกคาภาคใตของประเทศไทย 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ประกอบกับอุตสาหกรรมยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม ประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เนื่องจากตนทุนแรงงานที่ถูกกวา ทําใหผูผลิตบรรจุภัณฑจากตางประเทศมี
กําลังการผลิตเหลืออยู ประกอบกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ มีการบริโภคที่ลดลง เนื่องจากการใชสื่อเทคโนโลยีผานทาง
อินเตอรเน็ต ทําใหโรงพิมพหลายโรงในกรุงเทพฯ เริ่มเปลี่ยนทิศทางธุรกิจมาเปนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑเพิ่มมากขึ้น 
โดยขยายฐานลูกคามายังภาคใตสวนหนึ่ง ทําใหการแขงขันจากผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษจากในประเทศและ
ตางประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น แตนโยบายการปรับลดภาษีของเขตการคาเสรีในประเทศแถบอาเชี่ยนกอใหเกิดผลดี
ตอบริษัทฯ กลาวคือ บริษัทฯ สามารถซื้อวัตถุดิบ ซึ่งไดแกกระดาษ จากประเทศอินโดนีเซียไดดวยตนทุนที่ตํ่าลง ทําให
บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการขนสงกระดาษมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับคูแขง
รายใหมจากมาเลเซีย และคูแขงอื่น ๆ ในประเทศได อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการนําเขากระดาษจากบริษัทในกลุมโอจิ 
ของประเทศมาเลเซีย ทําใหสามารถแขงขันกับคูแขงในประเทศได  
 

3.      ความเสี่ยงจากการยายฐานการผลิตของลูกคาไปยังประเทศอื่น 
 

จากการประกาศใชอัตราคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทของรัฐบาล ทําใหความเสี่ยงจากการยายฐานการผลิต 
ของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เนื่องจากตนทุนการผลิตและคาจางแรงงานของประเทศเหลานั้นคอนขางต่ํา ซึ่งได
สงผลกระทบตอการแขงขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้น  

แนวโนมการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
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นั้น สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑในกลุมตลาดลาง (Low End) ในขณะที่ยังมีแนวโนมการลงทุนผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มุงเนนตลาดบน (High End) และตลาดกลาง (Mid End) ในประเทศไทย เนื่องจากการผลิตใน
ประเทศไทยมุงเนนคุณภาพและมีแรงงานที่มีฝมือมากกวา จึงทําใหมีการทดแทนของผลิตภัณฑในกลุมตลาดบนและ
ตลาดกลางแทนสินคาในตลาดลาง 

 

4.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 
 

ในปที่ผานมาบริษัทฯ และบริษัทยอยซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักรจากตางประเทศ โดยชําระคาสินคาเปน 
US$ และสกุลอื่นๆ  ซึ่งเปนการเปด L/C และ T/R (Trust Receipt) ระยะเวลา 120-180 วัน ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน โดยในครึ่งปแรกคาเงินบาทคอนขางแข็ง เนื่องจากตางประเทศนําเงินมาลงทุนใน
ประเทศเปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน แตพอยางเขาครึ่งปหลัง นโยบายการปรับลดควิอี 
ของสหรัฐอเมริกา ประกอบกับสถานการณทางการเมืองที่ไมนิ่งของประเทศกอใหเกิดผลกระทบตอคาเงินบาท 
ตางชาติเริ่มถอนเงินกลับ นโยบายรัฐที่ไมเอื้อตอการลงทุน เงินบาทออนตัวอยางตอเนื่องจนถึงสิ้นป จะเห็นไดวา ใน
ที่สุดแลว บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จากปจจัยดังกลาว แมวา บริษัทจะเลือกชําระเงินในชวงเวลา
ที่เห็นวาอัตราแลกเปลี่ยนเปนอัตราที่เหมาะสม หรือทําการจองอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาในสัดสวนที่สามารถปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได บริษัทมีหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มิไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยง ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนจํานวนเงิน 1.52 ลานเหรียญสหรัฐ ขณะที่ในป 2555 มีจํานวน 3.35 ลานเหรียญสหรัฐ และ 
0.07 ลานยูโร 
 

5. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและเชื้อเพลิง 
เนื่องจากกระดาษ  วัสดุสิ้นเปลืองและเชื้อเพลิง  ซึ่งเปนตนทุนหลัก (รอยละ 63)  ของบริษัทฯ และ 

บริษัทยอย ราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาตลาดโลก มีความผันผวนตามความตองการของผูบริโภค ปจจัยดังกลาว
ไมอยูในความควบคุมของบริษัทฯ จึงอาจสงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดดําเนินการ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยมีนโยบายการบริหารราคาวัตถุดิบผานการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ ควบคูไปกับการ
เสนอขายสินคา เพื่อใหบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถจําหนายสินคา ในราคาที่เมื่อหักตนทุนแลวมีกําไรขั้นตนลดลง
จากปที่ผานๆ มา ประกอบกับในป 2556 การปรับคาแรงขั้นต่ําของรัฐบาลทําใหตนทุนแรงงานเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
ในป 2556 ความตองการบริโภคกระดาษชวงครึ่งปแรกเพิ่มขึ้น ราคากระดาษยังสูงอยู แมวาในครึ่งปหลังราคากระดาษ
จะปรับตัวลดลงมาเล็กนอย แตเมื่อเทียบกับตนทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น ทําใหกําไรของบริษัท และบริษัทยอยลดลง ขณะที่
บริษัทฯ ไมสามารถเพิ่มราคาขายกับลูกคาไดทันกับราคาวัตถุดิบและตนทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น บวกกับผลกระทบ
ทางดานการเงินและเศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรป ทําใหเศรษฐกิจโลกถดถอย ประชาชนบริโภคแตสิ่งที่จําเปน 
ทําใหอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา กระทบอยางรุนแรง ในขณะที่ตนทุนดานพลังงานยังมี
แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

6.  ความเสี่ยงเก่ียวกับสินคาคงเหลือ 

บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสินคาคงเหลือดังนี้ 

  การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 
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• วัตถุดิบ บริษัทมีความจําเปนที่จะตองจัดเก็บวัตถุดิบไว  เนื่องจากวัตถุดิบบางสวนตองการสั่ง 

ซื้อจากตางประเทศ  สงผลใหระยะเวลาการจัดสงหลังจากที่ไดสั่งสินคาไปแลวใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน   เพื่อทําให
บริษัทมั่นใจวาจะมีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตสินคาเพื่อจัดสงใหกับลูกคา  บริษัทฯ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ
จัดเก็บวัตถุดิบในปริมาณหนึ่ง  อยางไรก็ตามบริษัทไดดําเนินการลดระยะเวลาเก็บวัตถุดิบดังกลาวใหเหลือนอยที่สุด  
ดวยมาตรการตาง ๆ เชน การปรับปรุงระบบการควบคุมวัตถุดิบคงเหลือ  การจัดระบบควบคุมภายในสินคาคงเหลือให
มีประสิทธิภาพ 

• งานระหวางทํา  ไดแก  งานที่อยูระหวางกระบวนการผลิต  จะมีการควบคุมและมีมาตรการ 

เขมงวดในดานการผลิต  เพื่อลดความสูญเสียใหนอยที่สุด  ทําใหงานระหวางทําสามารถผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปได
รวดเร็วและมีคุณภาพที่ดี 

• สินคาสําเร็จรูป บริษัทมีระยะเวลาเก็บสินคาสําเร็จรูปใหอยูในชวง 1-2 เดือน  ซึ่งปริมาณสิน 

คาสําเร็จรูปดังกลาวถือไดวาอยูในระดับปกติของธุรกิจประเภทนี้ 
 

7. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

สืบเนื่องจากในป 2555 บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรใหม และบริษัทยอยไดยายสถานประกอบการและโรงงานไป 

ยังนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร โดยที่มีการซื้อที่ดิน กอสรางอาคาร และคาใชจายตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ทําใหตองบริษัท
ฯ และบริษัทยอยใชวงเงินสินเชื่อกับธนาคารซึ่งไดจัดเตรียมไวแลว อยางไรก็ตามภาระดอกเบี้ยจาการใชวงเงิน
คอนขางสูง ในสวนนี้ ทางผูบริหารชาวญี่ปุนไดพิจารณาหาแหลงเงินกูที่มีดอกเบี้ยถูก โดยในป 2556 บริษัทยอยได
กูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินแหงใหม เพื่อจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเดิมทั้งจํานวน เพื่อลด
อัตราดอกเบี้ย ทําใหบริษัทยอย ตองชําระคาธรรมเนียมจายเงินกูยืมกอนกําหนดระยะเวลา 3 ป จํานวนเงิน 13.50 ลาน
บาท ซึ่งคาดวา ตอไปบริษัท และบริษัทยอยสามารถบริหารเรื่องการจายดอกเบี้ยและทําใหมีสภาพคลองที่เพิ่มมากขึ้น 
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โครงสรางการถือหุน 
SPACK Shareholding Structure 

 

ผูถือหุนใหญ 10 อันดับแรก และอื่นๆ ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ 18 มีนาคม 2557 
List of the top 10 shareholders of the SPACK at latest book closing on March 18, 2014 and others 

 

ผูถือหุน 
Name 

จํานวนหุน 
No. of Shares 

รอยละ 
% 

1.      บริษัท โอจิ โฮลดิ้งส คอรปอเรชั่น จํากัด 
  OJI HOLDINGS CORPORATION 

227,156,360 75.72 

2.     บริษัท บิสเนส เซิรฟ จํากัด 
  Business Serve Company Limited    

7,000,000 2.33 

3.      นายไชยวัฒน  ศิวสิริการุณย 
  Mr. Chaiwat  Sivasirikarun 

6,597,480 2.20 

4.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 
        Thai NVDR Company Limited   

3,108,322 1.04 

5.     นายประเสริฐ เนาถาวร 
 Mr. Prasert Nowthavorn  

3,000,000 1.00 

6.    บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด 
        President Holding Co., Ltd. 

2,937,540 0.98 

7.     นายนพินธ วัฒนถาวร 
       Mr.Nipon Watthanathavorn 

2,682,900 0.89 

8.     โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
         Ramkamkeng Hospital Public Company Limited 

2,342,700 0.78 

9.     นายสันต ิเตชอัครกุล 
         Mr. Sunti Tethakarakul 

1,190,500 0.40 

10.   นายเสรี ตั้งปญจพร 
        Mr. Saeree Tangpanjaporn 

1,092,200 0.36 

   รวม 10 ราย 257,108,002 85.70 
 

   ผูถือหุนรายยอยอ่ืนๆ จํานวน 1,165 ราย  42,891,998 14.30 
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โครงสรางการจัดการ 
Management Structure 

 
     โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 
หลักจํานวน  3 ชุด  ไดแก  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ 
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 
      
คณะกรรมการบริษัท         ประกอบดวย 
 
    1.  นายยูทากะ อิโตะ                     ประธานกรรมการบริษัท 
    2.  นายโทชิอากิ มูโรอิ                  กรรมการ 
    3.  รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล       กรรมการ 
    4.  นายสุมิตร  กาญจนัมพะ          กรรมการ 
    5.  พล.ต.ต. อัมพร  ภัยล้ี               กรรมการ 
    6.  นายจุน โทมิตะ                        กรรมการ    
    7.  นายยาซูฮีโร กี                          กรรมการ     
    8.  นายเคนอิจิ คามิโมโต              กรรมการ 
    9.  นายเศวต รมฤทธา                   กรรมการ  
      

คณะกรรมการบริหาร       ประกอบดวย 
 
    1.  นายยูทากะ อิโตะ              ประธานกรรมการบริหาร 
    2.  นายโทชิอากิ มูโรอิ           กรรมการบริหาร 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประกอบดวย 
 

    1.  นายสุมิตร  กาญจนัมพะ      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    2.  พล.ต.ต. อัมพร  ภัยล้ี           กรรมการตรวจสอบ 
    3.  รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล  กรรมการตรวจสอบ 

     The company’s management structure consists of 3 main committees  
including  the  Board of Directors the Board of Executive Directors The 
Audit Committee and Independent Directors  as at December 31’ 2013 
 
 

  Board of Directors 
 
1. Mr. Yutaka Ito                       Chairman of the Board of Director          
2. Mr. Toshiaki Muroi                                  Director      
3. Associate Prof. Dr. Sunchai  Klinpikul    Director   
4. Mr. Sumitr  Kanjanampa                          Director   
5. Pol.Maj.Gen  Umporn  Pailee                   Director   
6. Mr. Jun Tomita                                         Director 
7. Mr. Yasuhiro Kii                                      Director  
8. Mr. Kenichi Kamimoto                            Director 
9. Mr. Savate Romlitta                                 Director 
 

   The Board of Executive Directors 
 

 1. Mr. Yutaka Ito                     Chairman of Executive Board 
 2. Mr. Toshiaki Muroi              Executive Director 
                                       
 
    The Audit Committee, Independent Directors 
 

  1. Mr. Sumitr  Kanjanampa           Chairman of Audit Committee 
  2. Pol.Maj.Gen  Umporn  Pailee    Member of Audit Committee 
  3. Associate Prof. Dr. Sunchai  Klinpikul  Member of Audit   
                                                                      Committee  
 
 

  
 



  

การจัดการ/Management 
 

1) โครงสรางการจัดการ Management structure 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• คณะกรรมการดูแลบริษัทและบริษัทยอย โดยรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร 
• The Board of Director is responsible for the operation of the Company and subsidiary company “Sahakij Packaging Co., Ltd.” 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors 

คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
Audit Committee/ Independent Directors 

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
CEO 

 

คณะกรรมการ 
Board of Directors  

ผูจัดการทั่วไปโรงงาน 
Factory General Manager 

ผูจัดการฝายวางแผนเชิงกลยุทธ/
เลขานุการคณะกรรมการ 

Strategic Planning Mgr./ 
Secretary of Board 

ผูจัดการฝายผลิต 1 
Production Mgr. 1 

ผูจัดการฝายผลิต 2 
Production Mgr. 2 

ผูจัดการฝายการตลาด 
Marketing Mgr. 

บจก. สหกิจบรรจุภัณฑ 
Sahakij Packaging Co., Ltd. 



คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

นายยูทากะ อิโตะ นายโทชิอากิ มูโรอิ
Mr. Yutaka Ito Mr. Toshiaki Muroi

ประธานกรรมการ, กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร
Chairman, Director and Executive Board Director and Executive Board



นายสุมิตร  กาญจนัมพะ รศ.ดร. สัณหชัย  กลิ่นพิกุล
Mr. Sumitr  Karnjanampa Associate Prof.Dr. Sunchai  Klinpikul

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
       Director, Chairman of The Audit Committee and Independent Director Director, Audit Committee and Independent Director

พล.ต.ต. อัมพร  ภัยลี้ นายจุน โทมิตะ
Pol.Maj.Gen Umporn  Pailee Mr. Jun Tomita
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท
Director, Audit Committee and Independent Director Director



นายยาซูฮิโร กี นายเคนอิจิ คามิโมโต
Mr. Yasuhiro Kii Mr. Kenichi Kamimoto
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
Director Director

นายเศวต รมฤทธา  
Mr. Savate Romlitta  

 กรรมการบริษัท  
  Director  



คณะผูบริหาร
MANAGEMENT

นายยูทากะ อิโตะ นายโทชิอากิ มูโรอิ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร
Mr. Yutaka Ito Mr. Toshiaki Muroi

Director and Chairman of  Executive Board Director, Executive Director

นายสุรัช นาวีการ นายธวัชชัย ปานเดช
ผูจัดการทั่วไปโรงงาน ผูจัดการฝายการตลาด
Mr. Surat Navykarn Mr. Thawatchai Pandech

Factory General Manager Marketing Manager

นายสิทธิชัย ทะวาย นายประพจน ปรีดาวรานนท นางวริษฐากาญจน ทองประดับ
ผูจัดการฝายผลิต 1 ผูจัดการฝายผลิต 2 ผูจัดการฝายวางแผนเชิงกลยุทธ/เลขานุการ
Mr. Sittichai Thawai Mr. Prapoj Preedavaranont คณะกรรมการ
Production Manager 1 Production Manager 2 Mrs.Varithakarn Thongpradab

Strategic Planning Manager/

Secretary of Board
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ประวัติคณะกรรมการและผูบริหารของบรษิัท 
 

ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
 
 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 
 

นายยูทากะ  อิโตะ                        (Mr. Yutaka Ito) 
ประธานกรรมการ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 53 ป 
 ญี่ปุน 
89 ซอยทองหลอ 13 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ 

การศึกษา/การอบรม 
 

Rochester Institute of Technology, (NY / USA) 
Packaging Science / BS 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 6 เดือน (ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556) 
 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี 
 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 

1986 – 2013 Oji management office 
  General Manager 
 (Packaging Innovation Center) 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 

การเขารวมประชุมในป 2556 
 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท             2 ครั้ง  เขารวมประชุม 2 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 
 

นายโทชิอากิ มูโรอิ    (Mr. Toshiaki Muroi) 
กรรมการ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
53 ป 
ญี่ปุน 
28 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

การศึกษา/การอบรม 
 

ปริญญาตรี Bachelor of Engineering Image Science 
Chiba University, Japan 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ   2 ป  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2554) 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี 
 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 

พ.ศ.2554-ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร 
                                บมจ.เอส.แพ็คแอนด พริ้นท 
พ.ศ.2554-ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร 
                                บจก. สหกิจบรรจุภัณฑ 
พ.ศ.2542-2554       Manager 
                               Oji Packaging Co., Ltd. 
พ.ศ.2541-2542 (ต.ค.) Fuji Processing Office 
                                    Oji Packaging Co., Ltd. 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 

การเขารวมประชุมในป 2556 ประชุมคณะกรรมการบริษัท             5 ครั้ง  เขารวมประชุม 5 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 

นายยาซูฮีโร กี   (Mr. Yasuhiro Kii) 
กรรมการ 
58 ป 
ญี่ปุน 
A2-6-2 ST Mary Residence, No.1, Jalan Tengah, 50450 
Kuala Lumpur Malaysia 

 
การศึกษา/การอบรม 
 

 
Keio University, Tokyo, JAPAN, Economics, B.D 
 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  4 เดือนครึ่ง (เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556) 
  

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

Vice President of Oji Paper Asia Sdn. Bhd. Malaysia 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี 
 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 

Jun.2013 - : Oji Paper Asia Sdn Bhd / Vice President  
Apr.2011 -May 2013: Oji Container Co., Ltd. / Corporate Officer / Overseas 
Div. 
Jun.2004 -Mar.2011: Oji Paper (Thailand) Ltd. / Managing Director 
 

 
วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

 
ไมมี (เนื่องจากกรรมการที่ไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ไมไดรับคาตอบแทน) 

 
การเขารวมประชุมในป 2556 

 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท             2 ครั้ง  เขารวมประชุม 1 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 

นายเคนอิจิ คามิโมโต (Mr. Kenichi Kamimoto) 
กรรมการ 
42 ป 
ญี่ปุน 
C-5-2 Kiaraville,  Jalan Chang Kat, Dura Kiara, Mont Kiara, 
Kuala Lumpur Malaysia  

การศึกษา/การอบรม 
 

Economics B.D. 
Hitotsubashi University, Japan 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  1 ป 3 เดือน  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2555) 
  

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

General Manager of Oji Paper Asia Sdn. Bhd. Malaysia 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี 
 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 

พ.ศ.2555-ปจจุบัน  กรรมการ 
                                บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2553-ปจจุบัน  General Manager 
                                Oji Paper Asia Sdn. Bhd. 
พ.ศ.2550-2553       General Manager 
                                Oji Paper (Thailand) Ltd. 
พ.ศ.2546-2550        Kushiro Factory 
                                Oji Paper Co., Ltd. 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ไมมี (เนื่องจากกรรมการที่ไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ไมไดรับคาตอบแทน) 

 
การเขารวมประชุมในป 2556 

 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท             5 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
 



รายงานประจําป 2556       Annual Report 2013 

 

30 
 

 
ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 

 
นายจุน โทมิตะ (Mr. Jun Tomita) 
กรรมการ 
38 ป 
ญี่ปุน 
 33 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 
การศึกษา/การอบรม 

 
Bachelor Business Administration Framingham State University, USA 
 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 
 

1 ป 3 เดือน  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2555  
มาประจําการตั้งแตเดือนก.พ. 2556) 
 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

 
ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

พ.ศ.2556-ปจจุบนั   กรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2555-2556        Manager of Oji Management Office Inc. 
พ.ศ.2546-2555       Manager of Deloitte Touche Tohmatsu LLC 
 

 
วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 
 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
 

 
การเขารวมประชุมในป 2556 

 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท             4 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
 



รายงานประจําป 2556       Annual Report 2013 

 

31 
 

ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
 
 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 

นายสุมิตร กาญจนัมพะ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
60 ป 
ไทย 
16/54 ซอยทองหลอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

การศึกษา/การอบรม 
 

ปริญญาตรีนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ป 2547  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 10 ป  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2546) 
การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

 
ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

2546-ปจจุบัน           ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 
                                  กรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
ต.ค.2555-ปจจุบัน    ผูจัดการโครงการเสริมสรางองคกรสุขภาวะ  
                                  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา 
ก.พ.2554-มิ.ย.2555  กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT 
พ.ศ.2548-ม.ค. 2554  ผูจัดการเขตลูกคาธุรกิจ สํานักงานเขต 
                                   ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2522-2548          หัวหนาศูนยธุรกิจ SME ภูมิภาคและหาดใหญ 
                                   บมจ. ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
 

การเขารวมประชุมในป 2556 ประชุมคณะกรรมการบริษัท             5 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 

 
พล.ต.ต. อัมพร ภัยล้ี    
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
73 ป 
ไทย 
26/14 ถนนราษฎรยินดี ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาตรีรัฐประสาสนศาสตร 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ป 2547  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 10 ป  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2546) 
การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

 
ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

ปจจุบัน                  ที่ปรึกษาสมาคมตํารวจ 
ปจจุบัน                  นายกสมาคมเกิดมาตองตอบแทน 
                                บุญคุณแผนดิน 
ปจจุบัน                  ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา 
                                เทศบาลนครหาดใหญ 
พ.ศ.2546-ต.ค.55    ประธานกรรมการ 
พ.ศ.2546-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
                                 กรรมการ 
                                 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
 

การเขารวมประชุมในป 2556 ประชุมคณะกรรมการบริษัท             5 ครั้ง  เขารวมประชุม 3 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

รศ.ดร.สัณหชัย กล่ินพิกุล 
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการ 
65 ป 
ไทย 
4/2 หมู 3 ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 

การศึกษา/การอบรม Doctor of Engineering (Industrial Engineering and Management) Asian  
Institute of Technology Bangkok                 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ป 2547  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 10 ป  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2546) 
การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

 
ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

พ.ศ.2554-ปจจุบัน  ผูเช่ียวชาญดานพลังงานทดแทน 
                                 ผูตรวจการภาคใต มูลนิธิชัยพัฒนา 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน  ผูอํานวยการสํานักงานประสานงาน 
                                โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
                                 สํานักงานวิจัยและพัฒนา             
พ.ศ.2546-ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
                                  กรรมการ 
                                  บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2527-2552         รองศาสตราจารยระดับ 9 ภาควิชา 
                                  อุตสาหกรรม 
                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
 

การเขารวมประชุมในป 2556 ประชุมคณะกรรมการบริษัท             5 ครั้ง  เขารวมประชุม 5 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

นายเศวต รมฤทธา 
กรรมการ 
65 ป 
ไทย 
93/607 หมูที่ 4 ตําบลบางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาโทนิเทศศาสตรสาขาบริหาร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปริญญาตรีเทคโนโลยี่ทางการพิมพ 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ป 2546  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 17 ป  (ดํารงตําแหนงตั้งแตป 2540) เขารับตําแหนงใหมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2556 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด (บริษัทยอย) 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

พ.ศ.2556-ปจจุบัน   กรรมการ 
                                 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2555-ปจจุบัน   กรรมการ 
                                 บจก.สหกิจบรรจุภัณฑ 
พ.ศ.2540-2553        กรรมการ 
                                 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2538-2553        กรรมการบริหาร 
                                 บจก.สหกิจบรรจุภัณฑ     
                             

 
วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
 

การเขารวมประชุมในป 2556 ประชุมคณะกรรมการบริษัท             4 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

นายสุรัช นาวีการ 
ผูจัดการทั่วไปโรงงาน 
53 ป 
ไทย 
162/2 ถนนเพชรเกษม ซอย 2 ตําบลคอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

  พ.ศ.2556-ปจจุบัน  ผูจัดการทั่วไปโรงงาน 
                                บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2538-2555        รองกรรมการผูจัดการ 
                                 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท                           

ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

นางวริษฐากาญจน ทองประดับ 
ผูจัดการฝายวางแผนเชิงกลยุทธ/เลขานุการคณะกรรมการ 
57 ป 
ไทย 
11, 13 ซอย 20/1 ถนนกาญจนวณิชย ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 

การศึกษา/การอบรม -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
-ปริญญาตรีนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (พ.ศ. 2555) 
-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
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การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 

พ.ศ. 2551-ปจจุบัน  เลขานุการคณะกรรมการ 
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน  ผูจัดการฝายวางแผนเชิงกลยุทธ 
พ.ศ.2545-2555        ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 

ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

นายธวัชชัย ปานเดช 
ผูจัดการฝายตลาด 
49 ป 
ไทย 
125/429 หมู 1 ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาตรีรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 

พ.ศ.2549-ปจจุบัน   ผูจัดการฝายตลาด 
พ.ศ.2545-2548         ผูจัดการแผนกขาย 
                                  บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 

ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

นายสิทธิชัย ทะวาย 
ผูจัดการฝายผลิต 1  
51 ป 
ไทย 
125/448 หมู 1 ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

การศึกษา/การอบรม ประโยควิชาชีพช้ันสูง ชางกลโลหะ วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช 
 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
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การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 

พ.ศ.2549-ปจจุบัน ผูจัดการฝายผลิต 1 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2537-2549       ผูจัดการแผนก Finishing 1 
                                บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 

 
ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

 
นายประพจน ปรีดาวรานนท 
ผูจัดการฝายผลิต 2  
50 ป 
ไทย 
147 ซอย 11 (เพชรเกษม) ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 
การศึกษา/การอบรม 
 

 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2556) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

 
ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 

ประสบการณการทํางาน พ.ศ.2549-ปจจุบัน ผูจัดการฝายผลิต 2 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2544-2548       ผูจัดการฝายตลาด 
                                บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ  
 
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือนายยูทากะ อิโตะ และนายโทชิอากิ มูโรอิ ลงลายมือช่ือ

รวมกันรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  
 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม
กํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตใน
เรื่องดังตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เรื่องที่กฎหมาย
กําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอน
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา
เปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธหิรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อและ
ขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2546 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 

 

 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอโดยมีการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก (External Audit) และผูบริหารท่ี
รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งไตรมาส และประจําป 

2. สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
เสนอแนะใหมีการตรวจสอบรายการที่เห็นวาจําเปน และเปนสิ่งสําคัญ พรอมทั้งใหขอเสนอเกี่ยวกับ

ตําแหนง จํานวนคร้ังท่ีรวมประชุม/จํานวน
การประชุมป 2556

1. นายสมุติร กาญจนัมพะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

และกรรมการอสิระ

2. พล.ต.ต.อัมพร ภัยล้ี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 4/5

3. รศ. ดร.สณัหชัย กล่ินพิกุล กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 5/5

ช่ือ-นามสกุล
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การปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทาน
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. สอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือการฝาฝน
กฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้ง บุคคลซึ่งมีความอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของ
บุคคลากร ที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และเขารวมประชุมกับผูสอบ
บัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

7. สอบทานความถูกตอง ประสิทธิผลและการควบคุมภายในของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
รายงานการเงิน  

8. กํากับดูแลใหมีการบริหารดานความเสียงจากการประกอบธุรกิจในทุกดาน ทั้งดานการบริหาร การ
ผลิต เทคโนโลยี และความเสี่ยงจากภัยตางๆ  

9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
10. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงใหคําแนะนําในเรื่องงบประมาณ 

และกําลังพลของแผนการตรวจสอบระบบงานภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของผู
ตรวจสอบภายใน 

11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผย
ไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด 

12. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อ
ช้ีแจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงตั้งผูสอบบัญชี 

13. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
14. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการที่มีความเปนอิสระ ไมไดเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง
ของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กลาวมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบตอบุคคลภายนอก 
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คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 2 คน ประกอบดวย 

 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การ
วาจาง การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัท ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหาร 

3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอ เพื่อกลั่นกรองกอน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

4. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัทฯ ที่กําหนดเอาไวให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับ
ธุรกิจหลักกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใหกูยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ไมเกิน 50 ลาน
บาท รวมถึงการเขาเปนผูค้ําประกันใหแกบริษัทยอย โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดวย 
หากเกินวงเงินที่กําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

7. กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีตอคูคา โดยจัดใหมีการคัดเลือกคูคา การบรรจุคูคาไวในสาระบบของบริษัท 
การประเมินคูคา และมีการ Complain คูคาหากพบวาไดรับสินคาไมถูกตองตามที่กําหนดไว 

8. มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

9. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ โดยเนนใหเกิด
อุบัติเหตุเปนศูนย  

10. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่ดีและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน รวมถึง
การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อันตรายจากสารเคมี และอื่นๆ อยางเครงครัด  

11. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายทุกฉบับ 
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติทางการ
เงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ตําแหนง

1. นายยทูากะ อโิตะ ประธานกรรมการ, กรรมการบรหิาร

2. นายโทชิอากิ มูโรอิ กรรมการบรหิาร

ชื่อ-นามสกลุ
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ผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กําหนดขอบเขตชัดเจน  

ผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 7 คน ประกอบดวย 

 
อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
1. มีอํานาจควบคุมการบรหิารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนด

ไว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร 
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ฝายบริหารจัดทําเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใชจายงบประมาณประจําปของแตละหนวยงาน 
3. พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ 

ไมวาจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 
4. มีอํานาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายหรือ

ผลประโยชนของบริษัทฯ 
5. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาตางๆ ซึ่งเปนผลประโยชนในกิจการ

ของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว โดยใหนําเสนอกรรมการบริหาร
และกรรมการบริษัทเพื่อทราบดวย 

6. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือ
สถาบันการเงิน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

7. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

8. ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามการใหอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งอยูภายใตนโยบายของคณะกรรมการ 

 

ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหประธาน
เจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ตําแหนง

1. นายยูทากะ อิโตะ ประธานเจาหนาที่บริหาร, กรรมการบริหาร

2. นายโทชิอากิ มูโรอิ กรรมการบริหาร

3. นายสุรัช นาวีการ ผูจัดการทั่วไปโรงงาน

4. นางวริษฐากาญจน ทองประดับ ผูจัดการฝายวางแผนเชิงกลยุทธ, เลขานุการคณะกรรมการ

5. นายธวัชชัย ปานเดช ผูจัดการฝายการตลาด

6. นายสิทธิชัย ทะวาย ผูจัดการฝายผลิต 1

7. นายประพจน ปรีดาวรานนท ผูจัดการฝายผลิต 2

ช่ือ-นามสกุล
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ผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขต
ชัดเจน 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร      
 

แมวาบริษัทฯ จะไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ แตบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ จะตองพิจารณาจาก
ปจจัยหลายประการประกอบ เชน ความรูความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เปนตน โดยได
กําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม 
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 
ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผู
ออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

 

3. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
3.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
3.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 

4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขาเปนกรรมการแทน
ตําแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง
เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

 

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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คาตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบริหาร 
 

(1)  คาตอบแทนกรรมการ 
 ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการ แยกเปนดังนี้ 
  (1) คาเบี้ยประชุม 
   1.1  เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย 
    - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 7,300 บาท 

1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
    - เบี้ยประชุม ครั้งละ 6,300 บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) 
  (2) เงินโบนัสกรรมการ จะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท 
  (3) คาตอบแทนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารและพนักงาน โดยจายเงินสะสมในอัตรารอย 
                                     ละ 3-5 ของคาจางทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ ไดจายเงินสบทบในอัตราเทากัน 

 

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2556, 2555 และป 2554 หนวย : บาท

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม 9 631,927.91      9 690,900.00      9 693,900.00      
โบนัสรวม 5 65,700.00        9 94,200.00        9 132,660.00      

รวม 697,627.91      785,100.00      826,560.00      

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนผูบริหาร หนวย : บาท

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
เงินเดือนรวม 8 5,810,340.00   8 6,001,231.67   8 5,844,840.00   
โบนัสรวม 8 697,851.00      8 1,062,603.00   8 966,009.00      

รวม 6,508,191.00   7,063,834.67   6,810,849.00   

 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหาร หนวย : บาท

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 8 290,517.00      8 300,061.58      8 292,242.00      

รวม 290,517.00      300,061.58      292,242.00      

ป 2556 ป 2555

ป 2554

ป 2554

ป 2554คาตอบแทน ป 2556 ป 2555

คาตอบแทน ป 2556 ป 2555

คาตอบแทน
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การกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามขอพึง
ปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสรุปไดดังนี้ 

• นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ กําหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการดังนี้ 
1. ใหความเปนธรรมตอผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
2. จัดโครงสรางคณะกรรมการแบงตามหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัท
แลว อาจมีการแตงตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได นอกจากนี้ ใหมีการกําหนดบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะอยางชัดเจน 

3. ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนและเพียงพอ
ในเวลาที่เหมาะสม 

4. ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเสี่ยง ใหมีการประเมิน วางกล
ยุทธแกไข และติดตามบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ 

5. สรางสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมและถูกตองชอบธรรมใหแกผูบริหารและพนักงาน 
• ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน  
บริษัทฯ ใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ คน อยางเทาเทียมกัน เชน บริษัทจะแจงใหผูถือหุน

ทราบถึงความคืบหนาการดําเนินงานของบริษัท อยางสม่ําเสมอ และในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ เปดโอกาสใหผู
ถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ สําหรับรายงานการประชุมผูถือหุนนั้น ที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน
แลวเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผูถือหุน โดยไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบเพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได  

• สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธขิองผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของดังนี้ 
1. พนักงาน บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม และให

ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดี และพัฒนาใหเปนสถาน
ประกอบการที่พนักงานทํางานแลวมีความสุข ทั้งดานรางกาย (มีการจัดทํา
โครงการยืดเหยียดกลามเนื้อกอนเขาปฏิบัติงาน) และจิตใจ โดยมี 
ประสานงานกับโรงพยาบาลในเรื่องการเฝาระวังมิใหเกิดโรคจากการ
ปฏิบัติงาน มีการตรวจสภาพแวดลอม ตรวจวัดสมรรถภาพทางรางกายของ
พนักงานอยางสม่ําเสมอ และติดตามผลอยางใกลชิด  

2. คูคาและเจาหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม มีการคัดเลือกคูคาซึ่ง
กําหนดไวในมาตรฐาน ISO ของบริษัทฯ และเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 
และ/หรือ ขอตกลงในสัญญาที่ทํารวมกัน 
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3. ลูกคา บริษัทฯ ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของลูกคา โดย
ใหความสําคัญกับการบริการและความตรงตอเวลาควบคูกันไป 

4. คูแขง บริษัทฯ ประพฤติตามกติกาการแขงขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อ
ทําลายคูแขง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ขางตนเปนอยางดี 

 

• การประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯ คํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือหุน โดยไดจัดการประชุมในสถานที่ที่

สะดวกตอการเดินทาง ซึ่งไมขัดตอขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดนําสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอม
ระเบียบวาระการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กําหนดในขอบังคับของ
บริษทัฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระเปนตัวแทน
เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได ภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชน
ทั่วไป เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนรายยอยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอ
ขายหุนตอประชาชนทั่วไปแลว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหคณะกรรมการบริษัทเขารวมการประชุมผูถือหุนโดย
พรอมเพรียงกัน 

• ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการ

ดําเนินธุรกิจ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ 
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตระมัดระวัง ตามหลักการขอพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ 
และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอบริษัทฯ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปนผูพิจารณาการกําหนดและการแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารอยาง
ชัดเจน 

• ความขัดแยงทางผลประโยชน       
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูอนุมัติ

รายการระหวางกัน ดังรายละเอียดในขอ 11 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันที่
เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด 

นอกจากความขัดแยงทางผลประโยชน ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ยังมีการดูแลเรื่องการใช
ขอมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบายใหผูบริหารปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และหามการใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนของตนเอง  

• จริยธรรมธรุกิจ 
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บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code 
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตองทราบถึงบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบวา จะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน
เปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพื่อใหพนักงานทั่วไปยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งในขอบังคับดังกลาวมีการกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับ
ดวย 

• การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 คน เปนกรรมการที่ไมไดเปนลูกจาง
ของบริษัทฯ จํานวน 5 คน โดยเปนกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน หรือคิดเปนกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 

• การรวมหรือแยกตําแหนง 
 ในปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเปนบุคคลเดียวกับประธานคณะกรรมการบริหารและ

ประธานเจาหนาที่บริหาร โดยไมเปนลูกจางของบริษัทฯ และไมไดถือหุนในบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีความเปนอิสระใน
การปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ และการที่นายยุทธ ชินสุภัคกุล ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจาหนาที่บริหารควบคูกันไปนั้น เปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ  อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของทั้ง 2 ตําแหนงดังกลาวแยกไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระจํานวน 3 ทาน ทําหนาที่ในการ
ถวงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกดวย 

• คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ทุกป มีมติอนุมัติใหเริ่มจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมกาตาม

สมควร โดยคาตอบแทนดังกลาว ผูถือหุนพิจารณาแลววามีความเหมาะสมเมื่อคํานึงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
จากคณะกรรมการและอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับของอุตสาหกรรมเดียวกัน 

สําหรับคาตอบแทนของผูบริหารน้ัน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีการพิจารณาคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน เนื่องจากโครงสรางองคกรของบริษัทฯ ไมซับซอน ดังนั้น ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทจึงเปน
ผูกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารโดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารแตละคน  

• การประชุมคณะกรรมการ 
ขอบังคับบริษัทฯ กําหนดให บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนตอครั้ง ซึ่งในป 2556

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยในแตละครั้งมีคณะกรรมการเขา
รวมเกินกวารอยละ 60 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุม
โดยจัดการประชุมที่สํานักงานของบริษัทฯ หรือสถานที่อื่นใด ที่สะดวกตอการเดินทาง และไมขัดตอขอบังคับของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดนําสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพรอมขอมูลประกอบวาระการประชุมตางๆ ให
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คณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กําหนดในขอบังคับบริษัท และหากมีเหตุจําเปนไม
สามารถเขารวมประชุมได กรรมการจะแจงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมประมาณ 1-2 วัน 

 

รายชื่อ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
1. นายยูทากะ  อิโตะ                                                    2/2 

(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556) 
2. นายมาซาฟูมิ 

 
ทาเคดะ                                                    3/3 

(ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556) 
3. นายโทชิอากิ มูโรอิ                                                   5/5 

 
4. นายสุมิตร กาญจนัมพะ                                                   4/5 

 
5. รศ. ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล 5/5 

 
6. พล ต.ต. อัมพร ภัยล้ี 3/5 

 
7. นายยาซูฮิโร  กี 1/2 

(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2556) 
8. นายชิเงโตะ    ซาโนะ 1/2 

(ลาออกจากตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556) 
9. 
 

นายเคนอิจิ  คามิโมโต 4/5 
 

10
 

นายจุน โทมิตะ 4/4 
 

11 นายเศวต รมฤทธา 4/4 
(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2556) 

 

• คณะกรรมการชุดยอย 
 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน  
2. คณะกรรมการบริหาร   ประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวน 2 คน  
โดยไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยขางตนไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 

ยังไมไดมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากโครงสราง
องคกรของบริษัทฯ ไมซับซอน 
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• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดกําหนด
ภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูบริหารและพนักงานเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากที่สุด และยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับระบบการเงิน โดยจัดใหมีรายงานทาง
การเงินเสนอตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
ระบบการเงิน รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดแตงตั้ง
บริษัท สํานักงาน พิชัย แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน (Internal 
Control) โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบมี
ความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ 

สําหรับการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอไมวาจะเปนความ
เสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งจัดขึ้นทุกๆ เดือน ซึ่งนอกจากการ
ประเมินความเสี่ยงแลว คณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดกลยุทธ และมาตรการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมาย
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริหาร 

 

• รายงานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยงบ
การเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความ
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา 
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปบัญชี 2556 เปนตนไป คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระจะเปนผูดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป 

 

• ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 

 ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งแรก บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลตางๆ ทั้งในดานขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลทั่วไปในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) และรางหนังสือช้ี
ชวนตอผูลงทุน อยางถูกตองและครบถวนตามเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแลว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะเปดเผยและปรับปรุงขอมูลดังกลาวตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปตาม
มาตรฐานและเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแมวาบริษัทฯ จะยัง
ไมมีการจัดตั้งหนวยงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ แตไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบใน
การสื่อสารกับผูถือหุน นักวิเคราะห ผูลงทุนและผูที่สนใจทั่วไป  
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• การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้ 

 

1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ และผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับ
วันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. บริษัทฯ จะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับขอมูลภายในที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหาม
เปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ไดวางมาตรการลงโทษสําหรับกรณีที่
ผูบริหารฝาฝนนโยบายการนําขอมูลภายในไปใช โดยบทลงโทษจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของการนํา
ขอมูลภายในไปใช เริ่มจาก การตักเตือนดวยวาจา ดวยลายลักษณอักษร และออกจากงาน ตามลําดับ 

• ทรัพยากรบุคคล 
 

-  บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 และวันที่ 31 ธ.ค. 2555 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) แบงตามสาย 

งานหลักไดดังนี้ 
      
สรุปเปรียบเทียบบุคลากร  

                                      หนวย : คน 

หนวยงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 
ฝายการตลาด 7 9 
ฝายบัญชีและการเงิน 10 10 
ฝายผลิต 214 198 
แผนกบุคคลและธุรการ 8 8 

รวม  239 225 
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สรุปคาตอบแทนแกบุคลากร                  หนวย : บาท 
 

รายการ ป 2556 ป 2555 
เงินเดือนรวม 33,826,088.86 27,555,635.82 
โบนัสรวม 5,116,837.11 5,157,622.90 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,196,103.26 968,482.30 
อื่นๆ (ถามี) 9,486,423.51 10,481,034.11 

รวม 49,625,452.74 44,162,775.13 

           * คาตอบแทนอื่นๆ หมายถึง คาลวงเวลา คาน้ํามัน คายานพาหนะ คาเบี้ยขยัน คาอาหารกะกลางคืน 
 

คาตอบแทนแกบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในป 2556 สวนหนึ่งเกิดจากการปรับตามอัตราคาแรงขั้นต่ําตามกฎหมาย
โดยรวมแลว ทําใหคาตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 จากปกอน และบริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ใหแกพนักงาน โดยพนักงานจะจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3-5 ของคาจางทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจายเงิน
สมทบในอัตราเทากัน คาใชจายในสวนของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นสวนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของพนักงาน และการปรับ
อัตราประจําปของพนักงานประมาณรอยละ 5 

สําหรับในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ 
และไมเคยมีขอพิพาททางดานแรงงาน 

• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
พนักงานถือเปนทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ ดังนั้นบริษัทฯ และ

บริษัทยอยจึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสิทธิภาพในการทํางาน 
โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะ เบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อใหการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษของบริษัทฯ 
และบริษัทยอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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การควบคุมภายใน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไดพิจารณาและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยดูจากรายงานการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
ภายใน “สํานักงานพิชัย แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด” และจากการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร พิจารณาเอกสารที่
ฝายบริหารจัดทําแลว สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวนคือ องคกร
และสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูล และระบบติดตามสําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวา
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว ในสวนของการทําแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan or Business Continuity 
Management/Plan) กรณีเกิดภัยตางๆ เพื่อธุรกิจจะไดดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืนนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอให
เปนแนวทางในการปฏิบัติโดยสังเขป ซึ่งคาดวา บริษัทฯ จะนําไปดําเนินการตอไปเพื่อความตอเนื่องของธุรกิจ หากเกิด
ภาวะฉุกเฉินใดๆ ในอนาคต   

ปจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระครบทั้ง 3 ทาน ซึ่งแตงตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2546 เพื่อดูแลใหระบบการควบคุมภายใน เปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง และ
จัดทํารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ 

  คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีความเห็นเพิ่มเติมวาบริษัทฯ และบริษทัยอยมีระบบการ
ควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และการ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยอันเกิดจากการที่
ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือไมมีอํานาจเพียงพอ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการวาจางผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษัท สํานักงาน พิชัย 
แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด เพื่อตรวจสอบและจัดทําระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในขอบเขต
ดังตอไปนี้ 

 

- สอบทานความเชื่อถือได และความครบถวนของขอมูลทางการเงิน 
- สอบทานระบบงาน ที่มีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานวา ไดมีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน 

ระเบียบปฏิบัติ 
- สอบทานความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลรักษาสินทรัพย 
- ประเมินการใชทรัพยากรวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
- สอบทานการดําเนินการหรือแผนงานวา สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว และมีการ

ปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 
- สอบทานการปฏิบัติงานวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ไมมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสํานักงานพิชัยแมเนจเมนท คอนซัลแทนท  สวนการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554 ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทยอยคือ สํานักงานปติเสวี ซึ่งเปนรายงานที่ไมมีเงื่อนไข แตมีขอสังเกตเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ  
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นโยบายการจายเงินปนผล 
 

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่าหวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได  และหัก
สํารองตามกฎหมาย  โดยจายเงินปนผลปละ 2 ครั้ง  ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ / 
ประชุมผูถือหุน  เวนแตบริษัทมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการขยายกิจการ 
 

- ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติใหมีการ
จายเงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 ในอัตราหุนละ 
0.024 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 7.2 ลานบาท โดยกําหนดใหจายเงินปนผลในวันที่ 12 
กันยายน 2556 

 

- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มีมติ ไมจายเงินปนผลสําหรับผล
ประกอบการของบริษัทฯ ต้ังแตเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 เนื่องจากบริษัทยอยประสบผล
ขาดทุนจากการประกอบการ จํานวน 24.12 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 

 

1. มีการต้ังการดอยคาเครื่องจักรเกาจํานวน 19.15 ลานบาท 
2. มีคาใชจายในการยายสถานประกอบการและโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

จํานวนกวา 6 ลานบาท 
ทําใหบริษัทยอยไมสามารถจายเงินปนผลมาใหกับบริษัทฯ ได 
 

- ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติใหมีการ
จายเงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 ในอัตราหุนละ 
0.17 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 51 ลานบาท โดยกําหนดใหจายเงินปนผลในวันที่ 12 
กันยายน 2555 

 

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2556 

 

ป 2555 
(ปรับปรุงใหม) 

1. กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 16,029,780.11 52,091,228.91 

2. เงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน) 0.027 0.17 

      2.1 เงินปนผลจายระหวางกาล 0.024 0.17 

      2.2 เงินปนผลประจําป    0.003 * 0.00 

3. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 8,100,000 51,000,000 

4. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 50.53 97.90 

* ทั้งนี้การจายเงินปนผลจํานวนหุนละ 0.003 บาท ยังคงตองรอมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2557 นี้ 
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คาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit fee) 
 
 จากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 อนุมัติแตงตั้งนางสาวชวนา 
วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุนเรือน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 
ของสํานักงานปติเสวี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีป 2556 ดวยคาตอบแทนจํานวนไมเกิน 
800,000 บาท โดยมีคาสอบบัญชีและคาใชจายอื่นดังนี้ 
 
สรุปเปรียบเทียบคาสอบบัญชี 
 

รายการ ป 2556 ป 2555 ป 2554 
คาสอบบัญชี 800,000.00 700,000.00 700,000.00 
คาใชจายอื่น ๆ 140,732.43  142,361.95   94,570.07 
     รวม 940,732.43 842,361.95 794,570.07 
 
 ทั้งนี้ สํานักงานปติเสวี และผูสอบบัญชีตามรายชื่อดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
 
คาตอบแทนผูสอบบัญชีภายใน (Internal Audit fee) 
  

จากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 อนุมัติแตงตั้งนายพิชัย ล้ิมรส
เจริญ อดีตเคยเปนผูจัดการอาวุโสดานตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด 
ผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีป 2556 ดวยคาตอบแทนจํานวนไมเกิน 160,000 บาท โดยมีคา
สอบบัญชีและคาใชจายอื่นดังนี้ 
 
สรุปเปรียบเทียบคาสอบบัญชีภายใน 
 

รายการ ป 2556 ป 2555 ป 2554 
คาสอบบัญชีภายใน 160,000.00 120,000.00 120,000.00 
คาใชจายอื่น ๆ     7,850.00     8,010.00      3,334.00 
     รวม 167,850.00 128,010.00 123,334.00 
 
 ทั้งนี้ บริษัท สํานักงานพิชัย แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด และผูตรวจสอบภายใน ไมมี
ความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
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 รายการระหวางกัน 
ในระหวางป 2556 และ ป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้ 
บุคคลที่อาจมีความ 

ขัดแยง 
ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการที่สําคัญ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปน/หมายเหตุ นโยบายการกําหนด

ราคา ป 2556 ป 2555 
1. บริษัท  โรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) (‘EPCO”) 

นายยุทธ ชินสุภัคกุล เปน 
ประธานกรรมการบริหาร 
ของ EPCO ตั้งแตวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2549 

ปริมาณรายการ 
รายไดจากการขาย 
      - ขายและบริการ 
 
 
เงินปนผล 
      - เงินปนผล 
      - รายไดอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.00 
 
 
 

0.00 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

0.26 
 
 
 

0.00 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
บริษัทฯ รวมกันซื้อสินคาเพื่อใหได
สวนลด โดยกระดาษบางประเภท
บริษัทฯ ไมไดใช แต EPCO เปนผู
ซื้อรายใหญ ทําใหสามารถซื้อไดใน
ราคาที่มีสวนลด ในขณะที่สินคา
บางชนิดก็เปนกลุมที่บริษัท ซื้อใน
ปริมาณมาก ทําใหไดรับสวนลด 
(Economic of Scale) ทําใหมี
รายการซื้อขายวัตถุดิบระหวางกัน
ซึ่งเปนรายการคาตามปกติ 

 
 
ราคาตนทุนบวกกําไร
รอยละ 3-10  
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บุคคลที่อาจมีความ 
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการที่สําคัญ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปน/หมายเหตุ นโยบายการกําหนด
ราคา ป 2556 ป 2555 

1. บริษัท  โรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) (‘EPCO”) 
(ตอ) 

นายยุทธ ชินสุภัคกุล เปน 
ประธานกรรมการของ EPCO 
ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 

ตนทุนขาย 
บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบและจาง 
EPCO พิมพหนังสือ 
คาใชจายเกี่ยวกับการพิมพ 
คาใชจายอื่น ๆ 
ปริมาณคงคาง 
ลูกหนี้การคา 
ลูกหนี้อื่น ๆ 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
คาใชจายคางจาย 
 
 

 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

          0.00  
0.00 

 
0.00 

 
95.78 
0.31 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 

 
เปนรายการคาตามปกติ 
 
เปนรายการคาตามปกติ 
เปนรายการคาตามปกติ 
 
เปนรายการจางพิมพที่มีการตัดยอด
กันทุกเดือน 
 

 
ราคาตลาด 
 
เครดิต 60 วัน 
เครดิต 60 วัน 
 
 
เครดิต 60 วัน 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 

เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต 
บริษัทฯ จะเสนอใหแกที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน โดยตองมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายการกําหนดราคา
ที่เหมาะสม โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว 
 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 วันที่ 8 มกราคม 2547 มีมติกําหนดมาตรการอนุมัติรายการระหวาง
กัน โดยพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเปน 2 ประเภท ไดแก รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง 
และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันเปนดังนี้ 

1. รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ 
รายการคาที่เปนปกติธุรกิจ เชน การจางพิมพหนังสือ การขายวัตถุดิบ เปนรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องในอนาคต เนื่องจากเปนรายการคาปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางใน
การปฏิบัติสําหรับรายการดังกลาว โดยระบุเงื่อนไขการทํารายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 
ในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได โดยนําเสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว 
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการตรวจสอบวารายการดังกลาวไดปฏิบัติตามนโยบายที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติไว 

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว 
รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว เชน การขายเครื่องจักร เปนตน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตามเงื่อนไขราคาที่
เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯ 
จะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกลาว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเช่ียวชาญอิสระจะนําไปใชประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการของ
คณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี ตามแตกฎระเบียบที่เกี่ยวของ   

รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเขาทําการตรวจสอบรายการระหวางกันทุกประเภทรายการ รวมถึงตรวจสอบรายการที่
บริษัทฯ ทํากับบริษัทยอย และบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ในปจจุบันบริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ต้ังแตวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงเปดเผยรายการระหวาง
กันที่เกิดขึ้นไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  
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 การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
 งบการเงิน 

(ก.) ผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีของบริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) ไดแก 
 

ป 2553 นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 
 สํานักงาน ปติเสวี  
ป 2554 นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 
 สํานักงาน ปติเสวี  
ป 2555 นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 
 สํานักงาน ปติเสวี  
ป 2556 นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712  
 สํานักงาน ปติเสวี 
 

(ข.) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ในระยะ 
3 ปที่ผานมาสรุปไดดังนี้  

 

- ในป 2554 เปนรายงานแบบไมมีเงื่อนไขแตมีวรรคเนน ในหัวขอ 5.4 ขอมูลและเหตุการณอื่นๆ (วรรค
ที่ 4) โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม ซึ่งออก
โดยสภาวิชาชีพฯ โดยกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ ทั้งนี้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาเปรียบเทียบไดแสดงตาม
รูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินรวมและงบกาเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 

- ในป 2555 เปนรายงานแบบไมมีเงื่อนไขและไมมีวรรคเนน 
- ป 2556 เปนรายงานแบบไมมีเงื่อนไข และมีวรรคเนน โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 และ

ขอ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง
ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ 
 

(ค.) ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท 
         รายได 

- ป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 1,100.57 ลานบาทลดลงจํานวน 
42.42 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.71 สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและเกิดน้ําทวมใหญที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรายไดอื่นๆ จํานวน 21.77 ลานบาท 

- ป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 1,205.44 ลานบาทเพิ่มขึ้นจํานวน 
104.87 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 9.53 เนื่องจากลูกคามีการสต็อกสินคาเพื่อชดเชยกับสินคาที่
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เสียหายจากเหตุการณน้ําทวมในปลายปที่ผานมาและลูกคากลุมถุงมือยาง กลุมอาหารทะเลแชแข็ง
สงออกเพิ่มขึ้น และมีรายไดอื่นๆ จํานวน 28.10 ลานบาท ประกอบดวยกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
บริษัทฯ จํานวน 6.09 ลานบาท และสวนที่เหลือเปนการขายเศษกระดาษและอื่น ๆ 

- ป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 940.45 ลานบาทลดลง 284.50
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 23.23 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และเกิดโรคระบาดในกุงตาย
ดวน (EMS-Early Mortality Syndrome) ทําใหอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งขาดแคลนวัตถุดิบ 
ผูประกอบการตองลดกําลังการผลิต และรอผลผลิตรอบใหม การสงออกกุงลดลงถึงรอยละ 38 
ผูประกอบการจําเปนตองลดกําลังการผลิต บางรายถึงกับตองปลดพนักงานออก จนกระทั่งสิ้นป 
สถานการณยังไมดีขึ้น  

เศรษฐกิจโลกในป 2556 โดยภาพรวมยังคงออนแอ หลายๆ ประเทศขยายตัวลดลงจากป 2555 เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาฟนตัวอยางชาๆ เศรษฐกิจยุโรปเริ่มคลี่คลายแตปญหาหนี้สาธารณะยังคงมีอยู และอัตราการวางงานยังคงอยู
ในระดับสูง เศรษฐกิจประเทศจีนชะลอตัว สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศอื่น และผูสงออกสินคาในกลุมประเทศเกิดใหม  
ชะลอตัวลง ขณะที่ธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศยังมีแนวโนมคงอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับต่ํา เนื่องจากอัตราเงิน
เฟอยังคงอยูในระดับต่ํา และเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจที่ฟนตัวอยางเปราะบาง 
 

         ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 
- ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการจํานวน 939.55 ลานบาทคิดเปน

รอยละ 85.37 เนื่องจากมีการปรับคาแรงตามอัตราคาแรงขั้นต่ําของรัฐบาล และมีการบันทึกภาระ
ผลประโยชนพนักงานจํานวน 5.30 ลานบาท (เริ่มใชป 2554 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19) 

- ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการจํานวน 1,046.12 ลานบาทคิด
เปนรอยละ 86.78 ของรายไดจากการขายและบริการ สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ไมสามารถผลิตแผน
ลูกฟูกชวงที่ยายโรงงาน และตนทุนคาแรงที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราคาแรงขั้นต่ําของรัฐบาล 

- ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการจํานวน 858.83 ลานบาทคิดเปน
รอยละ 91.32 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ โดยสาเหตุที่ตนทุนเพิ่มขึ้นมาจาก ตนทุน
คาแรงที่ปรับตามอัตราคาแรงขั้นต่ํา เพิ่มขึ้นรอยละ 2.71 บริษทัยอยต้ังคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพจํานวน 
9.58 ลานบาท และตนทุนคาเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น 13.55 ลานบาทจากป 2555 เพราะสถานประกอบการ
ใหม รวมถึงเครื่องจักรใหมที่ลงทุนเพิ่ม 
 

         คาใชจายการขายและบริหาร 
- ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 73.02 ลานบาทคิดเปนรอย

ละ 6.63 จากยอดขาย เนื่องจากในป 2554 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3.39 ลานบาท 
- ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 98.27 ลานบาทคิดเปนรอย

ละ 8.15 จากยอดขาย เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินจํานวน 1.06 ลานบาท 
บริษัทยอยมีคาการจัดการในโครงการนิคมอุตสาหกรรมสินสาครจํานวน 6.81 ลานบาท คาเสื่อมราคา
เพิ่มขึ้น 0.53 ลานบาท คาขนสงเพิ่มขึ้น 3.89 ลานบาทเนื่องจากตนทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น 

- ในป 2556 บริษทัและบริษัทยอยมีคาใชจายขายและบริหารเทากับ 95.62 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 
10.17 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.67 ป 2555 โดยมีสาเหตุจากการปรับคาแรงขั้นต่ํา คาขนสงที่เพิ่มขึ้นจาก
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ตนทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น  มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.92 ลานบาทจากคาเงินบาทที่ออนตัว
ลงตั้งแตไตรมาส 2 ของป และคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากจํานวน 2.11 ลานบาทเปน 9.34 ลานบาทในป 
2556 
 

        ตนทุนทางการเงิน 
- ในป 2554 ตนทุนทางการเงินจํานวน 6.13 ลานบาทลดลงเล็กนอยจากป 2553 ซึ่งมีจํานวน 6.31 ลาน

บาท 
- ในป 2555 ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากจํานวน 6.13 ลานบาทในป 2554 เปน 24.18 ลานบาท

เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท และการยายโรงงานจากบางขุนเทียนไปยังนิคม
อุตสาหกรรมสินสาครของบริษัทยอย 

- ในป 2556 ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากจํานวน 24.18 ลานบาทในป 2555 เปน 49.42 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 25.24 ลานบาทจากการใชวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นและมีคาธรรมเนียมการจายเงินกูกอนกําหนด
ระยะเวลา 3 ป จํานวน 13.50 ลานบาท 
 

         กําไรสุทธิ 
- ในป 2554 บรษิัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 73.73 ลานบาท สาเหตุเนื่องมาจากยอดขายที่

ลดลงและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3.39 ลานบาทของบริษัท 
- ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 31.30 ลานบาท แมวาบริษัทและบริษัทยอยจะมี

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักมาจากการยายสถานประกอบการและโรงงานของบริษัทยอยจากเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไปยังนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ดวยขนาดโรงงานที่ใหญขึ้น 
ประกอบกับมีการตั้งการดอยคาเครื่องจักรจํานวน 14 เครื่องดวยมูลคา 19.53 ลานบาท และมีตนทุน
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจํานวน 18.04 ลานบาทจากการใชวงเงินสินเชื่อสําหรับโครงการใหม 

- ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ 48.42 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีกําไรสุทธ ิ
35.59 ลานบาทโดยมีสาเหตุดังกลาวขางตน 

 

ฐานะการเงิน 
 

         สินทรัพย 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 914.92 ลานบาท ลดลงจากป 

2552 จํานวน 198 ลานบาท เนื่องมาจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 218.73 ลานบาทเมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2553 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,201.57 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 
2553 จํานวน 286.65 ลานบาท เนื่องจากบริษัทลงทุนซื้อเครื่องจักรใหมและไดขอสงเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งไดรับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ กันยายน 2554 และบริษัทยอย
ซื้อที่ดินประมาณ 42 ไรเศษเพื่อเตรียมกอสรางโรงงานใหมที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครโดยมีที่ดิน 
อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 249.93 ลานบาท 
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- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,645.40 ลานบาท(ปรับปรุงใหม)  
เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 443.83 ลานบาทเนื่องจากโครงการที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครแลวเสร็จ 
โดยบริษัทยอยไดยายสถานประกอบการและโรงงานไปที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครในไตรมาสที่ 4 
ของป และมีการจัดประเภทสําหรับสินทรัพยที่ไมไดใชงานจํานวน 138.90 ลานบาทออกจากที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมสีินทรัพยรวมจํานวน 1,553.69 ลานบาทลดลงจาก
จํานวน 1,645.40 ลานบาทในป 2555 เนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคาจํานวน 71.50 ลานบาทและการ
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาสินทรัพยจํานวน 19.13 ลานบาท   

 

         หนี้สิน 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจํานวน  466.29 ลานบาทเนื่องจาก

มีการใชวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อใชในโครงการซื้อเครื่องจักรของบริษัท และโครงการที่
นิคมอุตสาหกรรมสินสาครของบริษัทยอย 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจํานวน 948.65 ลานบาทเนื่องจาก
โครงการที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครแลวเสร็จ 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจํานวน 912.55 ลานบาทลดลงจาก
จํานวน 948.65 ลานบาทในป 2555 หรือลดลงจํานวน 36.10 ลานบาทเกิดจากการชําระคืนเงินกูและ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลงจํานวน 1.86 ลานบาท  
 

         สวนของผูถือหุน 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 735.28 ลานบาทลดลงจาก

ป 2553 จํานวน 10.27 ลานบาทเนื่องจากมีกําไรสุทธิที่ลดลง 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 696.76 ลานบาท(ปรับปรุง

ใหม)  ลดลงจากจํานวน 735.28 ลานบาทในป 2554 หรือลดลงจํานวน 38.52 ลานบาทเนื่องจากมีกําไร
สุทธิที่ลดลง 38.53 ลานบาท 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 641.14 ลานบาทลดลงจาก
จํานวน 696.76 ลานบาทหรือลดลงจํานวน 55.62 ลานบาทในป 2555 เนื่องจากกําไรที่ลดลงของบริษัท
และบริษัทยอยขาดทุน  

 

     งบกระแสเงินสด 
- ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 120.65 ลานบาท กระแส

เงินสดจากการลงทุน (286.50) ลานบาท และกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินจํานวน 153.96 ลานบาท 
โดยบริษัทมีการจายเงินปนผลจํานวน 82.23 ลานบาท มีการกูเงินเพิ่มขึ้น 236.19 ลานบาท 

- ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจํานวน 5.70 ลานบาท โดยเปน
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจาํนวน 80.77 ลานบาท เกิดจากกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 46.27 
ลานบาท ลูกหนี้ลดลงจํานวน 7.27 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 13.39 ลานบาท มีการชําระ
หนี้เพิ่มขึ้นทําใหเจาหนี้ลดลงจํานวน 14.89 ลานบาท ชําระดอกเบี้ยจํานวน 23.95 ลานบาทและจาย
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ภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 20.94 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจํานวน 541.81 
ลานบาท ซึ่งเกิดจากลงทุนในสินทรัพยทั้งอาคาร เครื่องจักร จํานวน 506.70 ลานบาท จายชําระเจาหนี้
คาทรัพยสินจํานวน 38.89 ลานบาท แมวาจะมีการจําหนายทรัพยสินไปบางในจํานวน 3.52 ลานบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 460.57 ลานบาทเนื่องจากตองหาแหลงเงินกูจาก
สถาบันการเงินเพื่อลงทุนในกิจกรรมลงทุนดังกลาวขางตน 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีกระแสเงินสดสุทธิจํานวน 8.47 ลานบาท โดยเปน
กระแสนเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 80.75 ลานบาท อันเกิดจากขาดทุนภาษีเงินไดจํานวน 58.00 
ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลงจํานวน 31.62 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลงจํานวน 54.80 
ลานบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลง เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง 6.98 ลานบาท ชําระดอกเบีย้
จํานวน 48.21 ลานบาท จายภาษีเงินไดจํานวน 5.39 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลดลง
จํานวน 37.05 ลานบาท เกิดจากการซื้อทรัพยสินถาวรจํานวน 41.47 ลานบาท แมวาจะมีการจําหนาย
ทรัพยสินไปจํานวน 4.87 ลานบาทก็ตาม กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจํานวน 40.94 ลาน
บาทเกิดจากการจายชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  

 

         สภาพคลอง 
 

  อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ และบริษัทยอย ลดลงจาก 1.16 เทาในป 2555 เปน 0.38 เทาในป 2556 
เนื่องจากในป 2556 บริษัทยอยไดกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินแหงใหม เพื่อชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเดิม ทั้งจํานวน ทั้งนี้บริษัทยอยตองชําระคาธรรมเนียมจายเงินกูกอนกําหนดระยะเวลา 3 ป ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงิน
กูยืมระยะสั้นจะถูกกวาเงินกูยมืระยะยาว ในอนาคตทางบริษัทดําเนินการจัดสรรเงินกูยืมโดยหากเปนการใชเงินสําหรับ
การลงทุนบริษัทจะใชเปนเงินกูยืมระยะยาว ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะสูงกวาเงินกูยืมระยะสั้น สําหรับเงินทุนหมุนเวียนที่
นํามาใชในกิจการจะนําเงินกูยืมระยะสั้นมาใช เพื่อจัดสรรเงินกูยืมใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร 
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 53 วันในป 2555 เปน 61 วันในป 2556 เนื่องจาก
ยอดขายที่ลดลงในป 2556 จํานวน 284.5 ลานบาทขณะที่ยอดลูกหนี้ลดลงเพียง 21.5 ลานบาท ทําใหอัตราการหมุนของ
ลูกหนี้ลดลงจาก 6.81 เทาเปน 5.93 เทา เมื่อหารกับจํานวน 360 วันแลวทําใหมีระยะเวลาการเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลา
ในการขายสินคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยจาก 68 วันในป 2555 เปน 64 วันในป 2556 ลดลง 4 วันเมื่อเทียบกับอัตรา
หมุนของสินคาคงเหลือในป 2556 เทากับป 2555 คือ 6 ครั้ง สวนระยะเวลาในการชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย จาก 21 วันในป 2555 เปน 24 วันในป 2556 ยืดออกไปเล็กนอย  
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 1.36 เทาในป 2555 เปน 1.42 เทาในป 
2556 เพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากในป 2556 มีหนี้สินจํานวน 912.55 ลานบาทสวนของผูถือหุนจํานวน 641.14 ลานบาท
ขณะที่ในป 2555 มีหนี้สินอยูจํานวน 948.65 ลานบาทและสวนของผูถือหุนจํานวน 696.76 ลานบาท อัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของสินทรัพยก็เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 0.58 เทาในป 2555 เปน 0.59 เทาในป 2556 

 

         อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 
 

ในป  2556 อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอย  ปรับตัวลดลงจากรอยละ 14.60 ในป 2555 เปนรอยละ 
8.68 ลดลงรอยละ 5.92 เนื่องจากการอัตราคาแรงขั้นต่ํา การตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพจํานวน 9.58 ลานบาทของบริษัท
ยอย ทําใหอัตรากําไรสุทธิปรับตัวลดลงจากรอยละ 2.91 ในป 2555 เปนรอยละ (5.15) เนื่องจากการคาใชจายที่สูงขึ้น 
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ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.92. ลานบาทของบริษัท เนื่องจากคาเงินบาทที่ออนลงตั้งแตไตรมาส 3 ของป บริษัท
และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นจาก 24.18 ลานบาทในป 2555 เปน 49.42 ลานบาท สวนหนึ่งเกิดจากการ
กูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาลงทุน และบริษัทยอยตองชําระคาธรรมเนียมจายเงินกูกอนกําหนดระยะเวลา 3 ป 
เปนเงิน 13.50 ลานบาท ซึ่งคาใชจายนี้ไดรวมอยูในตนทุนทางการเงินแลว 
 

       อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 

 จากกําไรสุทธิที่ลดลงจนเปนขาดทุนสุทธิในป 2556 ของบร ิษัทฯ และบริษัทยอย เมื่อเทียบกับป 2555 ทําให
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมลดลงตามไปดวย โดยลดลงจากรอยละ 2.16 เปนรอยละ (3.12) รวมถึงอัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนลดลงจากรอยละ 5.11 ในป 2555 เปนรอยละ (7.55) ในป 2556 อัตราการหมุนของ
สินทรัพยปรับตัวลดลงจาก 0.75 ครั้งในป 2555 เปน 0.61 ครั้งในป 2556  
   

 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
  

 ต้ังแตป 2554 จนถึง ป 2555 เปนชวงที่บริษัทฯ และบริษัทยอยขยายกิจการและยายสถานประกอบการ นับเปน
ชวงเวลาของการลงทุน ซึ่งเปนการลงทุนทั้งในที่ดิน อาคาร อุปกรณของบริษัทฯ และบริษัทยอย จึงทําใหตองใชวงเงินจาก
สถาบันการเงินเปนจํานวนมาก และเพื่อเปนการลดภาระอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ในป 2556 บริษัทยอย จําเปนตองกูยืม
เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินแหงใหม เพื่อชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเดิม จนทําใหตองจาย
คาธรรมเนียมไปจํานวนหนึ่ง ดังนั้นอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจึงเพิ่มขึ้นจาก 1.36 เทาในป 2555 เปน 1.42 เทา
ในป 2556 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมก็เชนเดียวกันเพิ่มขึ้นจาก 0.58 เทาในป 2555 เปน 0.59 เทาในป 2556 
เพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนอัตราความสามารถในการชําระดอกเบี้ยลดลงจาก 2.91 เทาในป 2555 เปน (173.61) เทาในป 2556 
เนื่องจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานและดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นจํานวนมาก 
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เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

ข้ำพเจ้ำไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  และของ
เฉพำะบริษัท เอส. แพค็ แอนด์ พริ้นท์ จ ำกัด (มหำชน)   ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ  งบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที ่ 31 ธันวำคม 2556 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะ
กิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกจิกำร และ   
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร  ส ำหรบัปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชี
ที่ส ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบักำรควบคมุภำยในที่ผู้บริหำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็นเพือ่ให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงิน
ที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือขอ้ผิดพลำด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัช ี

ข้ำพเจ้ำเปน็ผู้รับผดิชอบในกำรแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบัตงิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีซึ่งก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผน
และปฏิบัตงิำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเทจ็จรงิ
อันเป็นสำระส ำคญั หรือไม ่
 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพือ่ให้ไดม้ำ ซึง่หลักฐำนกำรสอบบญัชีเกี่ยวกับจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วธิกีำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบญัช ี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียง
จำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคัญของงบกำรเงินไมว่่ำจะเกิดจำกกำรทจุรติหรอืข้อผิดพลำด ในกำร
ประเมินควำมเส่ียงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพจิำรณำกำรควบคมุภำยในที่เกีย่วข้องกับกำรจัดท ำและกำรน ำเสนอ    งบกำรเงนิโดย
ถูกต้องตำมที่ควรของกจิกำร เพือ่ออกแบบวิธกีำรตรวจสอบที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แตไ่มใ่ชเ่พื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นต่อประสิทธผิลของกำรควบคุมภำยในของกจิกำร กำรตรวจสอบรวมถงึ  กำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำร
บัญชทีี่ผู้บรหิำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชทีี่จัดท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนอ
งบกำรเงินโดยรวม 
 

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสม  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
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ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำเห็นวำ่ งบกำรเงินข้ำงตน้นี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบรษิัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และ
บริษัทย่อย และของเฉพำะบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พริ้นท์ จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และผลกำรด ำเนินงำน
รวมและเฉพำะกจิกำร และกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีส้ินสุดวันเดยีวกัน โดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 และ ข้อ 5 เกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตัิ ทั้งนี้ ข้ำพเจำ้มิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมี
เงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่ำงใด 

 

 

 

   (นำงสำวชวนำ  วิวัฒนพ์นชำติ) 
 ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตเลขทะเบยีน 4712 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ส ำนักงำนปีติเสวี จ ำกัด 

8/4  ชั้น 1,3  ซอยวิภำวดรีังสิต 44 
เขตจตุจักร  กรงุเทพมหำนคร 
 
วันที ่28 กุมภำพันธ์ 2557 
 
 



ณ วนัที่ 31 ธ.ค.  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. ณ วนัที่ 1 ม.ค. ณ วนัที่ 31 ธ.ค.  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. ณ วนัที่ 1 ม.ค.

2556 2555 2555 2556 2555 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 8,466,021.24        5,704,875.95         6,175,378.12        4,927,826.31       2,187,093.80         2,499,703.04        

เงินลงทุนชัว่คราว -                     -                      72,177.06            -                    -                      72,177.06            

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 6 และ 8 179,172,934.11     210,353,899.74     217,382,671.78     94,286,204.61     82,183,171.38       122,038,734.57     

สินค้าคงเหลือ 9 151,817,603.67     197,043,130.53     183,652,863.17     62,290,517.99     83,475,753.61       69,167,464.73       

เงินปันผลค้างรับ -                     -                      -                     -                    -                      4,999,992.50        

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน

ที่ถงึก าหนดรับช าระในหนึง่ปี 13 2,560,036.02        2,944,318.79         2,235,500.24        965,115.62         538,481.12           689,752.66           

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 284,932.65           116,522.84           2,263,507.20        180,336.79         33,007.48             2,232,494.64        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถอืไวเ้พื่อขาย 10 -                     138,899,609.71     -                     -                    -                      -                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 342,301,527.69     555,062,357.56     411,782,097.57     162,650,001.32   168,417,507.39     201,700,319.20     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -                     -                      -                     500,100,399.40   300,100,399.40     300,099,999.40     

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 6 และ12 -                     -                      -                     -                    189,950,500.00     210,250,500.00     

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน 13 2,480,040.68        2,072,305.50         2,519,839.60        874,000.73         396,485.17           273,226.09           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 1,174,709,111.80  1,067,278,756.89   772,949,619.63     186,542,278.92   187,969,263.82     188,484,566.11     

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 15 14,298,750.00       14,298,750.00       14,298,750.00       -                    -                      -                     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 4 และ 16 19,794,330.91       6,675,684.49         2,383,369.54        77,289.25           525,713.32           954,530.55           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 103,242.00           16,000.00             16,000.00            97,500.00           11,000.00             11,000.00            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,211,385,475.39  1,090,341,496.88   792,167,578.77     687,691,468.30   678,953,361.71     700,073,822.15     

รวมสินทรัพย์ 1,553,687,003.08  1,645,403,854.44   1,203,949,676.34  850,341,469.62   847,370,869.10     901,774,141.35     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ หน้า 1 จาก 53 หน้า

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พร้ินท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2556 

หนว่ย : บาท

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



ณ วนัที่ 31 ธ.ค.  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. ณ วนัที่ 1 ม.ค. ณ วนัที่ 31 ธ.ค.  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. ณ วนัที่ 1 ม.ค.

2556 2555 2555 2556 2555 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้

จากสถาบันการเงิน 17 823,053,597.80     354,492,399.43     289,629,808.79     166,756,825.61   102,651,173.48     178,061,207.13     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 6 และ 18 50,481,003.66       56,217,888.31       70,882,799.71       33,818,965.39     28,929,067.22       50,328,512.75       

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนของหนีส้ินที่ถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 19 -                     40,020,900.00       -                     -                    32,230,000.00       -                     

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นกังานถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 20 872,567.00           1,238,121.80         452,237.40           -                    -                      -                     

เจ้าหนีค้่าทรัพย์สิน 30,495.00            879,295.55           38,891,661.20       -                    -                      5,387,821.50        

ภาษีเงินได้นติบุิคคลค้างจ่าย 245,002.42           2,099,955.16         8,076,359.30        245,002.42         2,099,955.16         5,737,122.97        

เงินปันผลค้างจ่าย 20,527,213.88       20,538,049.21       18,874,986.56       20,527,213.88     20,538,049.21       18,874,986.56       

เงินปันผลรับรอจ่ายคืนแก่บริษัทย่อย 6 -                     -                      -                     -                    18,799,971.80       -                     

หนีส้ินหมุนเวยีนอืน่ 669,180.61           1,596,267.05         4,182,002.23        176,283.17         274,923.20           2,944,786.17        

รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 895,879,060.37     477,082,876.51     430,989,855.19     221,524,290.47   205,523,140.07     261,334,437.08     

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 19 -                     461,158,642.56     30,000,000.00       -                    24,136,980.00       -                     

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นกังาน 20 16,666,830.03       10,404,457.11       5,295,595.60        6,491,192.96       4,214,543.11         2,534,727.00        

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 16,666,830.03       471,563,099.67     35,295,595.60       6,491,192.96       28,351,523.11       2,534,727.00        

รวมหนี้สิน 912,545,890.40     948,645,976.18     466,285,450.79     228,015,483.43   233,874,663.18     263,869,164.08     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ หน้า 2 จาก 53 หน้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31  ธนัวำคม 2556 

หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พร้ินท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย



ณ วนัที่ 31 ธ.ค.  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. ณ วนัที่ 1 ม.ค. ณ วนัที่ 31 ธ.ค.  ณ วนัที่ 31 ธ.ค. ณ วนัที่ 1 ม.ค.

2556 2555 2555 2556 2555 2555

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00   300,000,000.00     300,000,000.00     

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว

หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00   300,000,000.00     300,000,000.00     

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 278,374,901.60     278,374,901.60     278,374,901.60     278,374,901.60   278,374,901.60     278,374,901.60     

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ส ารองตามกฎหมาย 30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00     30,000,000.00       30,000,000.00       

ยังไม่ได้จัดสรร 32,766,211.08       88,382,976.66       129,289,323.95     13,951,084.59     5,121,304.32         29,530,075.67       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 641,141,112.68     696,757,878.26     737,664,225.55     622,325,986.19   613,496,205.92     637,904,977.27     

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -                     -                      -                     -                    -                      -                     

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 641,141,112.68     696,757,878.26     737,664,225.55     622,325,986.19   613,496,205.92     637,904,977.27     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,553,687,003.08  1,645,403,854.44   1,203,949,676.34  850,341,469.62   847,370,869.10     901,774,141.35     

-                     -                      -                     -                    -                      -                     

-                     -                      -                     -                    -                      -                     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ หน้า 3 จาก 53 หน้า

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พร้ินท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หนว่ย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2556 



ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

รำยได้

รายได้จากการขายและการใหบ้รกิาร 6 940,447,760.39     1,224,950,478.93   479,635,456.37     607,499,856.87     

รายได้อืน่

ดอกเบ้ียรบั 6 453,742.08           443,592.25           5,024,341.63        15,221,846.61       

อืน่ๆ 5,539,424.39         8,595,567.52         2,391,928.19        7,310,394.33         

รวมรำยได้ 946,440,926.86     1,233,989,638.70   487,051,726.19     630,032,097.81     

ค่ำใช้จำ่ย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 6 858,829,062.14     1,046,123,196.75   426,525,738.40     517,086,163.14     

คา่ใชจ่้ายในการขาย 42,207,934.75       48,629,938.98       15,915,771.41      15,950,642.22       

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 6 53,919,858.77       49,641,710.20       17,379,339.82      21,188,357.85       

ขาดทุนจากการด้อยคา่สนิทรพัย์ 64,561.90             19,153,501.48       -                     -                      
รวมค่ำใช้จ่ำย 955,021,417.56     1,163,548,347.41   459,820,849.63     554,225,163.21     

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (8,580,490.70) 70,441,291.29       27,230,876.56      75,806,934.60       

ตน้ทุนทางการเงิน 49,422,965.87       24,175,800.69       7,220,716.79        8,322,735.88         

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ (58,003,456.57) 46,265,490.60       20,010,159.77      67,484,198.72       

รำยได้(ค่ำใช้จำ่ย)ภำษีเงินได้ 4 และ 16 9,586,690.83 (10,671,837.63) (3,980,379.66) (15,392,969.81)

ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธสิ ำหรับปี  (48,416,765.74) 35,593,652.97       16,029,780.11      52,091,228.91       

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -                      -                      -                     -                      
ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  (48,416,765.74) 35,593,652.97       16,029,780.11      52,091,228.91       

กำรแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)

สว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่  (48,416,765.74) 35,593,652.97       

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ -                      -                      

ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธสิ ำหรับปี  (48,416,765.74) 35,593,652.97       

กำรแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)รวมเบ็ดเสร็จ

สว่นที่เป็นของบรษิทัใหญ่  (48,416,765.74) 35,593,652.97       

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ -                      -                      

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  (48,416,765.74) 35,593,652.97       

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน 

ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธส่ิวนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (0.16) 0.12 0.05 0.17 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้ หนา้ 4 จาก 53 หนา้

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พร้ินท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31  ธนัวำคม 2556 

หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้ รวม

ส ารองตาม จัดสรร

หมายเหตุ กฎหมาย

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ก่อนปรับปรุง) 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00        126,905,954.41       735,280,856.01       

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 4 และ 16 -                     -                     -                       2,383,369.54          2,383,369.54          

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หลังปรับปรุง) 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00        129,289,323.95       737,664,225.55       

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                       35,593,652.97        35,593,652.97        

เงินปันผลจ่าย 21 -                     -                     -                       (76,500,000.26)       (76,500,000.26)       
ยอด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2555 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00        88,382,976.66        696,757,878.26       

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (ก่อนปรับปรุง) 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00        81,707,292.17        690,082,193.77       

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 4 และ 16 -                     -                     -                       6,675,684.49          6,675,684.49          

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (หลังปรับปรุง) 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00        88,382,976.66        696,757,878.26       

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                       (48,416,765.74)       (48,416,765.74)       

เงินปันผลจ่าย 21 -                     -                     -                       (7,199,999.84)         (7,199,999.84)         
ยอด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00        32,766,211.08        641,141,112.68       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ หน้า 5 จาก 53 หน้า

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พร้ินท์ จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31  ธันวำคม 2556 

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม



บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พร้ินท์ จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สว่นเกนิมูลคา่หุ้น จัดสรรแลว้ ยงัไม่ได้ รวม

ส ารองตาม จัดสรร

หมายเหตุ กฎหมาย

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (กอ่นปรับปรุง) 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       28,575,545.12       636,950,446.72         

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4 และ 16 -                     -                     -                      954,530.55            954,530.55               

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หลงัปรับปรุง) 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       29,530,075.67       637,904,977.27         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                      52,091,228.91       52,091,228.91           

เงินปันผลจ่าย 21 -                     -                     -                      (76,500,000.26)      (76,500,000.26)          
ยอด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2555 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       5,121,304.32         613,496,205.92         

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (กอ่นปรับปรุง) 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       4,595,591.00         612,970,492.60         

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4 และ 16 -                     -                     -                      525,713.32            525,713.32               

ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (หลงัปรับปรุง) 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       5,121,304.32         613,496,205.92         

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                      16,029,780.11       16,029,780.11           

เงินปันผลจ่าย 21 -                     -                     -                      (7,199,999.84)        (7,199,999.84)           
ยอด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       13,951,084.59       622,325,986.19         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้ หน้า 6 จาก 53 หน้า

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31  ธนัวำคม 2556 

หนว่ย : บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม



หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ (58,003,456.57)     46,265,490.60     20,010,159.77     67,484,198.72     

รายการปรบักระทบก าไรสทุธิเป็น

  เงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนนิงาน

คา่เสือ่มราคา 14 71,497,373.24      50,720,727.41     18,492,908.90     17,229,880.03     

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 8 (441,439.39)         (244,802.00)        (279,070.45)        (244,802.00)        

คา่เผือ่การด้อยคา่ทรพัยส์นิ (โอนกลบั) 14 (19,132,528.24)     19,153,501.48     -                    -                    

คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ 9 (9,576,448.82)       -                   -                    -                    

(ก าไร) ขาดทุนจากการปรบัมูลคา่เงินลงทุนชัว่คราว -                     (2,186.16)           -                    (2,186.16)            

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิ 15,739,258.34      954,599.64         (1,318,715.58)      1,061,278.90       

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกิดขึน้ 1,127,127.37        630,254.56         668,696.08         (195,348.78)        

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 20 6,649,962.68        6,918,081.81      2,402,156.61       2,465,922.36       

รายได้ดอกเบ้ีย (453,742.08)         (443,592.25)        (5,024,341.63)      (15,221,846.61)    

คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 49,422,965.87      24,175,800.69     7,220,716.79       8,322,735.88       

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน 56,829,072.40      148,127,875.78   42,172,510.49     80,899,832.34     

สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึน้) :-

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ 31,622,405.02      7,273,574.04       (11,823,962.78) 40,100,365.19     

สนิคา้คงเหลอื 54,801,975.68      (13,390,267.36)    21,185,235.62     (14,308,288.88)    

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ (168,409.81)         2,146,984.36      (147,329.31)        2,199,487.16       

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (86,500.00)           -                   (86,500.00) -                    

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :-

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ้ืน่ (6,975,053.44)       (14,887,420.74)    4,819,467.80       (21,062,324.24)    

หนีส้นิหมุนเวยีนอืน่ (927,086.44)         (2,585,735.18)     (98,640.03)          (2,669,862.97)      

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (753,144.56)         (1,023,335.90)     (125,506.76)        (786,106.25)        

เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนนิงำน 134,343,258.85     125,661,675.00   55,895,275.03     84,373,102.35     

จ่ายดอกเบ้ีย (48,205,115.68)     (23,953,291.35)    (7,170,605.02)      (8,660,257.17)      

จ่ายภาษเีงินได้นติบุิคคล (5,386,808.42)       (20,940,556.72)    (5,386,908.33)      (18,601,320.39)    

เงินสดสุทธไิด้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนนิงำน 80,751,334.75      80,767,826.93     43,337,761.68     57,111,524.79     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้ หนา้ 7 จาก 53 หนา้

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พร้ินท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวำคม  2556 



หนว่ย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงินใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 12 -                     -                   -                    (21,200,000.00)    

รบัช าระเงินใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 12 -                     -                   189,950,500.00   41,500,000.00     

เงินใหกู้้ยมืระยะยาวแก่พนกังาน 13 (3,060,800.00)       (3,586,000.00)     (2,015,800.00)      (894,000.00)        

รบัช าระคนืเงินใหกู้้ยมืระยะยาวแก่พนกังาน 13 3,037,347.59        3,324,715.55      1,111,649.94       922,012.46         

เงินรบัจากการจ าหนา่ยเงินลงทุนชัว่คราว -                     74,363.22          -                    74,363.22           

เงินปันผลรบั -                     -                   -                    4,999,992.50       

จ่ายคนืเงินปันผลรบัแก่บรษิทัยอ่ย -                     -                   (18,799,971.80)    18,799,971.80     

ดอกเบ้ียรบั 453,742.08          443,592.25         5,024,341.63       15,221,846.61     

จ่ายช าระเจ้าหนีค้า่ทรพัยส์นิ (879,295.55)         (38,891,661.20)    -                    (5,387,821.50)      

ซือ้เงินลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                     -                   (200,000,000.00)  -                    

ซือ้ทรพัยส์นิถาวร (41,473,739.90)     (506,702,891.20)  (17,082,436.40)    (20,280,449.20)    

รบัเงินสดจากการขายทรพัยส์นิถาวร 4,869,386.36        3,524,611.25      1,335,227.98       2,504,592.56       

เงินสดสุทธไิด้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (37,053,359.42)     (541,813,270.13)  (40,476,488.65)    36,260,508.45     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกู้ยมืระยะสัน้จาก

สถาบันการเงินเพิม่ขึน้(ลดลง) 467,453,547.85     64,232,336.08     63,457,274.81     (75,214,684.87)    

รบัเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19 (519,613,901.56)    489,169,542.56   4,773,476.00       74,356,980.00     
ช าระคนืเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19 18,434,359.00      (17,990,000.00)    (61,140,456.00)    (17,990,000.00)    

เงินปันผลจ่าย (7,210,835.33)       (74,836,937.61)    (7,210,834.33)      (74,836,937.61)    

เงินสดสุทธไิด้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (40,936,830.04)     460,574,941.03   (120,539.52)        (93,684,642.48)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 2,761,145.29        (470,502.17)        2,740,733.51       (312,609.24)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 5,704,875.95        6,175,378.12      2,187,093.80       2,499,703.04       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี 8,466,021.24        5,704,875.95      4,927,827.31       2,187,093.80       

กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพ่ิมเติม

เงินสดจ่ายในระหวา่งปี

ดอกเบ้ียจ่ายที่ถอืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ -                     7,040,223.93      -                    -                    

รายการที่ไม่ใชเ่งินสด

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี้ 30,495.00            879,295.55         -                    -                    

จ านวนที่ยงัไม่ได้เบิกใชข้องวงเงินสนิเชือ่ที่อาจจะน ามา

ใชเ้พือ่กิจกรรมด าเนนิงานในอนาคต (หนว่ย : ลา้นบาท) 816 503 485 327

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี้ หนา้ 8 จาก 53 หนา้

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวำคม  2556 

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พร้ินท ์จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ขอมูลทั่วไป
1.1 บริษัทฯ  ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.  2535  

กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 บริษัทฯ มีสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 119 ถนนกาญจนวนิช ตําบลทาขาม

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และมีสาขา 1 แหง ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขที่ 30/32 หมูที่ 1 ตําบลโคกขาม อําเภอ

เมืองสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสาคร 

1.2 บริษัทยอย  ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร  เลขที่  30/32  หมูที่ 1  ตําบลโคกขาม   อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร 

1.3 บริษัทฯ  เปนบริษัทยอยของบริษัท โอจิ โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด  ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศญี่ปุน โดยถือหุนใน

บริษัทฯ รอยละ 75.72 ของทุนจดทะเบียน

1.4 บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพส่ิงพิมพชนิดตางๆ ดวยระบบออฟเซ็ท  และผลิตบรรจุภัณฑจาก

กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินและหลักการจัดทํางบการเงินรวม
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน

งบการเงินน้ี จัดทําขึ้นตามกฎหมายเปนภาษาไทยงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้น เพื่อความสะดวกของ
ผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ      ไดจัดทําขึ้นตามมาตฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ซ่ึงหมายความถึง มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

พ.ศ. 2547  รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภและตาม

ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต

พระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   นําเสนอตามเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีไทย    ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง  "การนําเสนองบการเงิน"  และแสดงรายการตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เร่ือง

"กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554" ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี

พ.ศ. 2543 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทยอย ยกเวนที่จะระบุเปนอยางอ่ืน

หนา 9 จาก 53 หนา

วันที่ 31 ธันวาคม 2556



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

2.2 หลักการจัดทํางบการเงินรวม
บริษัทยอย  หมายถึง  บริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหน่ึง

ของสิทธิ ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน และที่คาดวาจะเปนไปไดในปจจุบันที่จะใชสิทธิแปลงสภาพที่จะใชสิทธิ
ออกเสียงดังกลาว  หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย        

งบการเงินรวมน้ี ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด 
ซ่ึงประกอบ ธุรกิจรับจางพิมพส่ิงพิมพตางๆ และผลิตบรรจุภัณฑจากกระดาษลูกฟูก และกระดาษแข็ง โดยมีอัตราสวนการ
ถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

งบการเงินของบริษัทยอยมีสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555 จํานวน  1,203.45 ลานบาท  และ
1,302.53  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 77 และ 79 ตามลําดับ  ของสินทรัพยรวม  และมีรายไดสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555  จํานวน 462.13 ลานบาท และ 619.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.94  และ 50.17 ตามลําดับ
ของรายไดรวม

งบการเงินของบริษัทยอยไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม
ดังกลาวจนถึงวันที่บริษัทฯ ส้ินสุดการควบคุมในบริษัทยอยน้ัน

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ  เพื่อใหไดมาซ่ึง
ประโยชนจากกิจกรรมของกิจการนั้น  ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม บริษัทฯ ตองนําสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้น
มารวมในการพิจารณาวันที่ซ้ือกิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมน้ันไดถูกโอนไปยังผูซ้ือ การกําหนดวันที่ซ้ือกิจการและ
การระบุเก่ียวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึงตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ

งบการเงินของบริษัทยอย จัดทําขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเชนเดียวกันกับบริษัทฯ และใชนโยบายการบัญชีที่
สําคัญเชนเดียวกัน

รายการบัญชีระหวางบริษัทฯ ที่มีกับบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว
2.3 หลักการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ  ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธี
ราคาทุน
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม
3.1 การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมระหวางป

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวทางปฏิบัติทางบัญชี ที่ปรับปรุงใหมและออกใหม โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังน้ี

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 

    ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
     เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

    ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
     ตางประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
    ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
    ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง

     เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
    ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเส่ือม

     ราคาที่ตีราคาใหม

    ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
     ของผูถือหุน

แนวทางปฎิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   การตีความมาตรฐานการบัญชี   และแนวทางปฎิบัติทางบัญชีที่
ปรับปรุงใหมและออกใหมดังกลาว   ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน  สําหรับปปจจุบันที่เร่ิมนํามาถือปฏิบัติ  
ยกเวน   มาตรฐานการบัญชี   และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บริษัทฯ   และบริษัทยอย    ไดเร่ิมถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2556 ดังตอไปน้ี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานฉบับน้ี กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพย  และหน้ีสิน

ระหวางเกณฑทางบัญชี และภาษีอากร    เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตาม
หลักเกณฑที่กําหนด   ซ่ึงในงวดบัญชีปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอย ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและไดปรับยอนหลัง
งบการเงินของปกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวาบริษัทฯ          และบริษัทยอยรับรูผลกระทบทางภาษีเปน
สินทรัพยหรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติไดแสดง
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี       กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลสวนงานตามเกณฑการเสนอรายงาน

ภายในเพื่อใหผูบริหารใช    โดยจํานวนของสวนงานที่รายงานตลอดจนวิธีการรายงานสวนงานจะเปล่ียนแปลงไป      เพื่อให
สอดคลองกับวิธีการนําเสนอรายงานภายในตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน    ทั้งน้ี  การเปล่ียนแปลงดังกลาว
กระทบเพียงการเปดเผยขอมูลเทาน้ันและไมมีผลกระทบตอสินทรัพย หน้ีสิน หรือกําไรตอหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัทฯ และบริษัทยอย  ไดพิจารณาการรายงานของสวนงานตามธุรกิจหลักของบริษัทฯ  และบริษัทยอย  ซ่ึงไมมี
การเปล่ียนแปลงอยางเปนสาระสําคัญ    โดยเปนขอมูลเชนเดียวกับที่นําเสนอในงวดกอน   ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอที่ 24

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่ปรับปรุงใหมและออกใหม ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวและใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 และ 2559   บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช 
ดังตอไปน้ี 

3.2.1 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได
ฉบบัที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

      ตางประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา
ฉบับที่ 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินที่เกิดจากการรื้อถอน  การบูรณะและ

     หน้ีสิน ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ

     การปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง 

     การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที่มีเงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลแบบยอและการดอยคา
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา

3.2.2 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย
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ฝายบริหารของบริษัทฯ   และบริษัทยอย อยูในระหวางการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงใหมและ
ออกใหมทั้ง 31 ฉบับ ดังกลาวตองบการเงินในปที่เร่ิมนํามาถือปฏิบัติ     ซ่ึงยังไมสามารถสรุปไดในขณะน้ี ยกเวนมาตรฐาน
การบัญชีดังตอไปน้ี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี   มีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นสําหรับลักษณะการแปลงสภาพที่การตัดสินใจเปนของผูถือ

ตราสารไมมีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้สินสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่แปลงสภาพได    นอกจากนี้มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1     ยังไดอธิบายสวนประกอบของสวนของเจาของวากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะหกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จแตละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางใดอยางหน่ึงได     
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ไดมีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนจะตองสงผลใหเกิด

การรับรูสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินเทาน้ัน  จึงสามารถจัดประเภทเปนกิจกรรมลงทุน  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ดังกลาว ไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขอยกเวนของหลักการที่มีอยูสําหรับการวัดมูลคาของสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน    ซ่ึงวัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ฉบับ ที่ใชอยูในปจจุบันกําหนดใหกิจการวัดคาภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียว
ของกับสินทรัพย      โดยขึ้นกับการคาดการณของกิจการเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
จากการใชหรือจากการขาย          การปรับปรุงมาตรฐานฉบับน้ีไดมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติฐานวาราคาตามบัญชีของ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซ่ึงวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมคาดวาจะไดรับคืนโดยการขาย      นอกจากนี้ไดมีการรวมการ
ตีความฉบับที่ 21      เร่ืองภาษีเงินได การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเส่ือมราคาที่ตีราคาใหม    เปนสวนของ
มาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง 2555) การปรบัปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ไดตัดภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 ออกการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

ดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี   ไดมีการตัดขอความในสวนของการปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 19   ที่ใชอยูในปจจุบันออกการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาว   ไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี  ไดมีการยกเลิกการเปดเผยขอมูลสําหรับกิจการที่เก่ียวของกับรัฐบาล โดยยกเลิกการ

เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสําหรับรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลและหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของกัน นอกจากนี้
ไดมีการกําหนดคํานิยามของกิจการที่เก่ียวของกับรัฐบาลใหงายและชัดเจนขึ้น      การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
ไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี   ไดมีการเนนหลักการของการเปดเผยที่มีอยูในปจจุบันสําหรับเหตุการณและรายการ

ที่มีสาระสําคัญ มีการเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลใหครอบคลุมการเปดเผยเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงมูลคา
ยุติธรรม (ถาหากมีสาระสําคัญ)  และตองมีการปรับขอมูลที่เก่ียวของใหเปนปจจุบัน    จากขอมูลลาสุดของรายงานประจําป     
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี ไดมีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยที่กอ

ใหเกิดเงินสด ตามขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8    เร่ือง สวนงานดําเนินงาน กอนการรวมกิจการ 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นวากิจการจะเปดเผยการวัดมูลคาของสินทรัพย

ของแตละสวนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลคาน้ันใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน   การปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี ดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี    กําหนดวาหามกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ

คาความนิยมที่เคยรับรูในงวดระหวางกาลงวดกอน การตีความนี้ไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ และบริษัทยอย
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4. ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางเงินมาใชเปนคร้ังแรก
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556  บริษัทฯ และบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหมและออกใหม

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.1    ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว แสดงเปนรายการแยก
ตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังน้ี
การปรับปรุงงบการเงิน

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 1 ม.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55 1 ม.ค. 55

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพ่ิมขึ้น 22,101      8,213         3,152         2,384       2,063         1,723         

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพ่ิมขึ้น (2,306)       (1,538)        (769)           (2,306)      (1,538)        (769)           
สินทรัพยภาษีเงินได-สุทธิ เพ่ิมขึ้น 19,795      6,675         2,383         78           525            954            

กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร เพ่ิมขึ้น 19,795      6,675         2,383         78           525            954            

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

คาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (13,118)       (4,292)      448            428            
กําไรสุทธิสําหรับป เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 13,118        4,292       (448) (428)           

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 0.04373      0.01431   (0.00149)     (0.00143)     
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม
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5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ในการวัดมูลคา

ขององคประกอบงบการเงิน ยกเวนตามที่กลาวไวในนโยบายการบัญชีแตละขอ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปน้ี  ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงานและมี

นโยบายการบัญชีใหมสําหรับป 2556   เน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ ไดแก ภาษีเงินได 
และการนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน

5.1 การรับรูรายได
บริษัทฯ  และบริษัทยอยรับรูรายได   เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เก่ียวของกับ

รายการบัญชีจะเขาสูกิจการและสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายได ไดอยางนาเชื่อถือ
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อมีการสงมอบโอนความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเปนเจาของในสินคาให

แกผูซ้ือแลว
รายไดจากการใหบริการบันทึกเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว
รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย

5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และงบกระแสเงินสด
เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย  เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพ

คลองสูง ซ่ึงเปนเงินฝากกับสถาบันการเงินตางๆ มีกําหนดไถถอนไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีภาระผูกพันใดๆ 
และไมมีขอจํากัด ในการเบิกใช

5.3 ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืน และคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน แสดงตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ซ่ึงสุทธิจากคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทฯ และ

บริษัทยอย ประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได  ซ่ึง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณในการเก็บหน้ี การวิเคราะหอายุหน้ีและสถานะทางการเงินปจจุบันของลูกหน้ี

5.4 สินคาคงเหลือและคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต แสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะ 

ต่ํากวา
วัตถุดิบ วัสดุส้ินเปลืองและอะไหล แสดงมูลคาตามราคาทุนวิธีเขากอน-ออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต

ราคาใดจะต่ํากวา
มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปน  เพื่อทําให

สินคาพรอมขายและคาใชจายในการขาย
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาเมื่อสินคามีการเคล่ือนไหวชาหรือเส่ือมคุณภาพ    บันทึกบัญชีโดยพิจารณาตามสภาพ

ปจจุบันของสินคาคงเหลือ และสินคาที่ราคาทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ
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5.5 เงินลงทุนในหุน
5.5.1  เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพื่อคา

เงินลงทุนชั่วคราวในตราสารทุนและหนวยลงทุนในความตองการของตลาด ซ่ึงถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา
แสดงตามมูลคายุติธรรม (Fair Value) กําไรและขาดทุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา
บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรหรือขาดทุน 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพย ในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทํา
การสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 ตนทุนของเงินลงทุนที่ขายไปในระหวางปไดคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
5.5.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
5.6 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 

สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซ่ึงประกอบดวยสินทรัพยและหน้ีสิน) ที่คาดวามูลคาตามบัญชี
ที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรพัยน้ันตอไป        จัดเปนประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพย  (หรือสวนประกอบของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)        วัดมูลคาดวยจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย    ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการจาก
การวัดมูลคาในภายหลังรับรูในกําไรหรือขาดทุน  ผลกําไรรับรูไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมที่เคยรับรู

5.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแก อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่

เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอยาง       ทั้งน้ีไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชใน
การบริหารงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอนาคต

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุน        ซ่ึงรวมถึงตนทุนในการทํารายการและวัดมูลคา
ภายหลังการรับรูเมื่อเร่ิมแรกดวยราคามูลคายุติธรรมหักผลขาดทุนจาการดอยคา (ถามี)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทยอย ไดแก ที่ดิน ซ่ึงยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต
5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ที่ดิน แสดงมูลคาตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) 
อาคารและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผื่อผลขาดทุนการดอยคาของสินทรัพย

(ถามี)
ราคาทุน รวมถึงตนทุนทางตรง ที่เก่ียวของกับการไดมาของสินทรัพยและตนทุนทางตรงอื่นๆ  ที่เก่ียวของกับการ

จัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การ
บูรณะสถาน  ที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม
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5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ)
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการ    ที่มีอายุการใชประโยชนไมเทากันตองบันทึก

แตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
รายจายในการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มหรือทดแทน       และรายจายในการปรับปรุงสินทรัพยถาวรใหดีขึ้นถือเปน

รายจายฝายทุน สวนคาซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพยถาวรถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
บริษัทฯ  และบริษัทยอย ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะ

ไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพย  (ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน) จะรับรูใน
กําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยน้ันออกจากบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทยอย   คํานวณคาเส่ือมราคาจากราคาทุนหลังจากหักมูลคาคงเหลือของสินทรัพย   โดยใชวิธี
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังน้ี.-

สวนปรับปรุงที่ดิน 5   ป
อาคารและสิ่งปลูกสราง 5 - 30   ป
ระบบไฟฟาภายในอาคาร 10   ป
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 5 - 10   ป
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 5 - 20   ป
เคร่ืองมือเคร่ืองใชโรงงาน 5 - 10   ป
เคร่ืองใชและเคร่ืองตกแตง 5 - 10   ป
ยานพาหนะ 5   ป

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางติดตั้ง
5.9 ตนทุนการกูยืม

ตนทุนการกูยืมที่เกิดจากเงินกูยืม  ที่นําไปใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพย    ที่ตองใชระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพใหพรอมที่จะใชหรือขาย ไดนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยน้ันจะอยูในสภาพพรอมที่จะใช
ไดตามประสงคตนทุนการกูยืมอ่ืนๆ ถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการตนทุนการกูยืมประกอบดวย ดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืน
ที่เกิดขึ้นจากการกูยืมของบริษัทฯ และบริษทัยอย

5.10 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทยอย  จะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซ่ึงแสดงวาสินทรัพยของ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคาหรือเมื่อตองทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพย
เปนรายป บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
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5.10 การดอยคาของสินทรัพย (ตอ)
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย

หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย   ประมาณการกระแสเงินสดที่จะ
ไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน       โดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินได
ในตลาดปจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จากสินทรัพยอ่ืน ใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยน้ันเกี่ยวของดวย

บริษัทฯ และบริษัทยอย จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ  และบริษัทยอย  จะประเมินวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวารายการขาดทุน

จากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่บริษัทฯ  และบริษัทยอย   ไดรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม
หากมีขอบงชี้ดังกลาว   บริษัทฯ  และบริษัทยอย ตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ัน  และกลับรายการ
บัญชีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่บริษัทฯ และบริษัทยอย รับรูในงวดกอน

ขาดทุนจากการดอยคา    จะถูกกลับรายการเพียงเพื่อใหมูลคาตามบญัชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน

5.11 ผลประโยชนพนักงาน
5.11.1 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน

ภาระผูกพันของผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน   ซ่ึงประกอบดวย   เงินเดือน   คาจาง   โบนัส  และ
เงินสมทบกองทุน  ประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ     วัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและบันทึกเปนคาใชจาย
เมื่อพนักงานทํางานให

5.11.2 โครงการสมทบเงิน
ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ    จะบันทึกเปนคาใชจายในกําไรขาดทุนเมื่อ

เกิดขึ้น
5.11.3 โครงการผลประโยชน

ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณ
อายุ ซ่ึงขึ้นอยูกับอายุและจํานวนปที่ทํางาน

หน้ีสินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรูในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทยอย โดย
คิดจากมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่รายงาน  และตนทุนบริการในอดีต  ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุถูกคํานวณขึ้น
ทุกปโดยผูชํานาญ   ทางสถิติอิสระโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected  Unit  Credit  Method)   มูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคํานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เขามาในอนาคต       โดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใชสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพัน   และมีอายุการครบกําหนดชําระใกลเคียงกับระยะ
เวลาที่ตองจายผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ    กําไรขาดทุนทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ  และการเปล่ียน
สมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเขางบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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5.11.3 โครงการผลประโยชน (ตอ)
หน้ีสินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน  ประกอบดวย   มูลคาปจจุบันของภาระ

ผูกพันตามโครงการ ผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู  และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู

5.12 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อ  มีภาระหน้ีสินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  ซ่ึง

เปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจาย
ไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาวและสามารถประมาณจํานวนภาระหน้ีสินไดอยางนาเชื่อถือ

5.13 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางปที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท  โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ  ณ วันที่รายงานแปลงคาเปนเงินบาท    โดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงคาไดบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชี

5.14 ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวด ประกอบดวย  ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  ภาษี

เงินได จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน   ยกเวน สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ใน
กรณีน้ี ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ตามลําดับ

ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขาง

แนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทฯ    และบริษัทยอยไดดําเนินงาน และเกิดรายได
ทางภาษี  ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ       โดยคํานึงถึงสถานการณที่สามารถนํา
กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติ  ซ่ึงขึ้นอยูกับการตีความและจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีอากร  หากคาดวาจะตองจายชําระ
เจาหนาที่ภาษีอากร

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตั้งเต็มจํานวนตามวิธีหน้ีสิน  เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและ

หน้ีสินและราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย จะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่รับรูเร่ิมแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและ ณ วันที่เกิดรายการนั้นไมมี
ผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน)  ทางบัญชี   และกําไร(ขาดทุน) ทางภาษี       ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี 
(และกฎหมายภาษีอากร)  ที่มีผลบังคับใชอยู  หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เก่ียวของไดรับประโยชนหรือหน้ีสินภาษีเงินได
รอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
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5.14 ภาษีเงินได (ตอ)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทาง

ภาษีเพียงพอที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวน้ันมาใชประโยชน         บริษัทฯ และบริษัทยอยไดตั้งภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดย
พิจารณาจากผลตางชั่วคราว  เวนแตบริษัทฯ  และบริษัทยอยสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อบริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน  มาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
และทั้งสินทรัพย       ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเก่ียวของกับภาษีเงินไดที่ประเมิน โดย
หนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน    โดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน   ซ่ึงตั้งใจจะจาย
หน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ

บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว     หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ  และบริษัทยอยจะไมมี
กําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

บริษัทฯ  และบริษัทยอย    จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้น
เก่ียวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

5.15 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณขึ้นโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถั่วเฉล่ีย

ถวงนํ้าหนักที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางป
5.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุม
โดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
การลงทุนบริษัทยอย  และบริษัทยอยในเครือเดียวกัน  ถือเปนกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัท    บริษัทรวม  และบุคคลที่เปน
เจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ  ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการ
และพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลาน้ัน   กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือ
กิจการที่เก่ียวของกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ยังหมายรวมถึง  บริษัทรวมและบุคคล    ซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระ
สําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ  กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ    ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ

ในการพิจารณาความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน   บริษัทฯ  และบริษัทยอยคํานึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
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5.17 การนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน
สวนงานธุรกิจที่ทําหนาที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการ  โดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความ

เส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการของสวนธุรกิจอ่ืน  สวนงานภูมิศาสตรทําหนาที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการ
ในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง   ซ่ึงมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของการดําเนินงานในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจอ่ืน

5.18 เคร่ืองมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   ลูกหน้ี

การคาและลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกูแกกิจการที่เก่ียวของกันหน้ีสินทางการเงินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน   ประกอบดวย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน  เจาหน้ีการคา  เงินกูจากกิจการที่เก่ียวของกันและเงินกูระยะยาว นโยบายการ
บัญชีเฉพาะสําหรับรายการ แตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ

5.19 สัญญาเชาดําเนินงาน  
สัญญาซ่ึงความเส่ียงและประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพย  ยังคงอยูกับผูใหเชาบันทึกเปนสัญญา

เชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนตามอายุของสัญญาเชา
5.20 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี   ฝายบริหารตองใชดุลพินิจ    การประมาณการและขอ
สมมติฐานหลายประการ       ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ  สินทรัพย  หน้ีสิน 
รายได  และคาใชจาย  การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีตและปจจัยตางๆ   ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมน้ัน      ดังน้ัน  ผลที่เกิดขึ้นจริงตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจ
แตกตางไปจากที่ประมาณและตั้งขอสมมติฐานไว

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ืองการปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ 

5.20.1  การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน 
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน       ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการ

พิจารณาวาบริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาวแลวหรือไม
โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน

5.20.2  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจากการปรับมูลคาของลูกหน้ีจากความเส่ียงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น

ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละรายโดยใชการวิเคราะหสถานะของ
ลูกหน้ีรายตัวประสบการณการเก็บเงินในอดีต    การวิเคราะหอายุลูกหน้ีและการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดังน้ันการปรับปรุง
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต
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5.20.3 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ  เปนการปรับมูลคาของสินคาคงเหลือดวยมูลคาที่คาดวาอาจ

เกิดความเสียหาย        เน่ืองจากสินคาลาสมัยและการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ   ผูบริหารใชดุลยพินิจในการประมาณ
คาเผื่อสินคาลาสมัย   และการลดมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับยอดสินคาคงเหลือ      โดยพิจารณาจากการวิเคราะหอายุของ
สินคาคงเหลือ

5.20.4 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอน

วาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดน้ัน    ในการน้ี ฝาย
บริหารจําเปนตองประมาณการวา       กลุมบริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดย
พิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

5.20.5 อาคาร และอุปกรณ และคาเส่ือมราคา
ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ  ฝายบริหารใชการประมาณอายุการใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือ  เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และไดมีการทบทวนอายุการใชประโยชนและมูลคาคงเหลือใหม หากมี
การเปล่ียนแปลง

5.20.6 การดอยคาของสินทรัพย
ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของสินทรัพยในแตละชวงเวลา     และบันทึกขาดทุนจากการ

ดอยคา หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน       ในการน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใช
ดุลยพินิจที่เก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยน้ัน

5.20.7 ผลประโยชนพนักงาน
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน        หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย   ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตอัตรา
การเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงานและอัตรามรณะ เปนตน

5.20.8 สัญญาเชา 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหาร

ไดใชดุลยพนิิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา    บริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

หนา 24 จาก 53 หนา



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย และบริษัทที่เก่ียวของกัน สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย  สวนหน่ึงของ

บริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบริษัทที่เก่ียวของกันดังกลาว  บริษัทเหลาน้ีเก่ียวของกันโดยการถือหุนและ/หรือการเปน
กรรมการรวมกัน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี.-

ลักษณะความ

สัมพันธและ

นโยบายการ

กําหนดราคา ในประเทศ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

บริษัท โอจิ โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 1 ญี่ปุน - -

บริษัท  สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด 2 ไทย 100 100

บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 3 ไทย - -

GS Paper & Packaging Sdn Bhd 3  มาเลเซีย - -

Ojitex Haiphong Co., Ltd. 3  เวียดนาม - -

บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด(มหาชน) 4 ไทย - -

  

ลักษณะความสัมพันธและนโยบายการกําหนดราคา กับบริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน มีดังน้ี.-
1. เปนบริษัทใหญของบริษัทฯ

คาธรรมเนียมค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทฯ   และบริษัทยอยคิดในอัตรารอยละ 0.2 ตอป   ของจํานวนเงินกู
คงเหลือในแตละไตรมาส (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 ประกอบ)

2. เปนบริษัทยอย  
บริษัทฯ   กําหนดราคาขายวัตถุดิบโดยใชตนทุนบวกอัตราผลตอบแทนที่ตกลงกัน   ซ่ึงเทากับรอยละ  5  ถงึ 10 

ดอกเบี้ยคิดจากบริษัทดังกลาว ตามอัตราตนทุนการกูยืมบวกรอยละ 0.5 อะไหล  และเคร่ืองจักรซ้ือขายระหวางกันกําหนด
ราคาซื้อขาย โดยใชตนทุนบวกอัตราผลตอบแทนที่ตกลงรวมกันในอัตรารอยละ 5 ถึง 10   

3. เปนบริษัทยอยของบริษัทใหญ
บริษัทฯ และ บริษัทยอย ซ้ือและขายสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ ในราคาตลาด

4. มีกรรมการบางทานรวมกัน จนถึงวันที่ 2  ตุลาคม 2555
บริษัทฯ สามารถจางพิมพงานไดในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดประมาณรอยละ 3 ถึง 10
บริษัทยอย สามารถจางพิมพงานไดในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดประมาณรอยละ 1 ถึง 5

หนา 25 จาก 53 หนา

อัตราสวนการถือหุนรอยละ

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจาก

กระดาษทุกประเภท

ดําเนินกิจการ

โรงพิมพ ผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ

ผลิตกระดาษและจําหนายบรรจุภัณฑ

ผลิตกระดาษและจําหนายบรรจุภัณฑ

ผลิตกระดาษ

โรงพิมพ, รับจางพิมพ, 

ขายปลีกกระดาษ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

รายการบัญชีระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวของกันที่มีสาระสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 มีดังตอไปน้ี.-

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

บริษัทใหญ
คาใชจายอ่ืนๆ 810,175.33       -                  111,610.93     -                 

บริษัทยอย
รายไดจากขายและบริการ -                  -                  809,716.65     9,827,264.00    
ดอกเบี้ยรับ -                  -                  4,876,914.05   15,133,845.19  
ซ้ือวัตถุดิบ -                  -                  4,124,627.03   7,357,636.02    
ซ้ือสินทรัพยถาวร -                  -                  22,595.00       40,000.00        
คาใชจายเกี่ยวกับการพิมพ -                  -                  -                1,649,952.88    
คาใชจายอ่ืนๆ -                  -                  -                28,621.13        

บริษัทที่เก่ียวของกัน
รายไดจากขายและบริการ 4,518,417.60     264,601.20       -                -                 
ซ้ือวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 21,990,015.35   4,855,623.05     18,397,748.36 4,855,623.05    
คาใชจายเกี่ยวกับการพิมพ -                  95,779,359.06   -                95,779,359.06  
คาใชจายอ่ืนๆ -                  306,265.00       -                194,505.00      

คาตอบแทนผูบริหาร

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ใหแกกรรมการและผูบริหาร   โดยสามารถสรุปคาตอบแทน

กรรมการและผูบริหาร ไดดังน้ี.-
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

ผลประโยชนระยะส้ัน 23,297,228.37   19,050,883.09   7,463,935.91   8,175,242.65    
ผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน 1,386,273.80     2,063,568.90     576,815.80     801,072.90      

รวม 24,683,502.17   21,114,451.99   8,040,751.71   8,976,315.55    

หนา 26 จาก 53 หนา

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางกัน มีรายละเอียดดังน้ี
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น
ลูกหน้ีการคา
บริษัทยอย -                  -                  542,328.63     2,674,890.10    
บริษัทที่เก่ียวของกัน 607,414.95       -                  -                -                 

รวมลูกหน้ีการคา 607,414.95       -                  542,328.63     2,674,890.10    
เงินทดรองจาย
บริษัทใหญ 2,093,669.95     1,144,563.19     -                -                 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 2,701,084.90     1,144,563.19     542,328.63     2,674,890.10    

เงินใหกูยืมระยะยาว
บริษัทยอย -                  -                  -                189,950,500.00 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น
    เจาหน้ีการคา

บริษัทยอย -                  -                  1,964,024.12   -                 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,407,468.09     931,924.54       2,399,764.09   931,924.54      

รวมเจาหน้ีการคา 2,407,468.09     931,924.54       4,363,788.21   931,924.54      
    เจาหน้ีอ่ืน

บริษัทใหญ 532,030.47       -                  61,853.69       -                 
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 2,939,498.56     931,924.54       4,425,641.90   931,924.54      

เงินปนผลรับรอจายคืน
บริษัทยอย -                  -                  -                18,799,971.80  

เร่ืองอื่นๆ
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทใหญลําดับสูงสุด ค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนวงเงินจํานวน 

900  ลานบาท
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555    บริษัทฯ ค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทยอย จํานวนเงิน 542 ลานบาท และ

891 ลานบาท ตามลําดับ
3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทยอยค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทใหญ จํานวนเงิน 336 ลานบาท และ

531 ลานบาท ตามลําดับ 

หนา 27 จาก 53 หนา
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย.-

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555
เงินสด 130,000.00       130,000.00       80,000.00       80,000.00        
เช็คที่ถึงกําหนดชําระ - สุทธิ 218,873.30       3,517,851.78     -                64,200.00        
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย 3,027,628.08     748,733.95       2,174,592.60   739,965.61      
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน 5,089,519.86     1,308,290.22     2,673,233.71   1,302,928.19    

รวม 8,466,021.24     5,704,875.95     4,927,826.31   2,187,093.80    

ในป 2556 บริษัทยอย มีเงินฝากออมทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงแปลงคาเปนเงินบาทแลว จํานวน 884,152.02 บาท

8. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น
 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดวย.-

งบการเงินรวม
ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

ตั๋วเงินรับ 1,131,578.07     1,729,707.43     -                -                 
ลูกหน้ีการคา - บริษัทอ่ืน 160,320,578.07 182,227,991.54 93,836,723.75 82,019,052.85  
ลูกหน้ีการคา - บริษัทที่เก่ียวของกัน 607,414.95       -                  542,328.63     2,674,890.10    

รวม 162,059,571.09 183,957,698.97 94,379,052.38 84,693,942.95  
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,595,220.01) (4,036,659.40) (3,595,220.01) (3,874,290.46)

ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 158,464,351.08 179,921,039.57 90,783,832.37 80,819,652.49  
คาใชจายจายลวงหนา 1,608,060.18     1,721,649.02     911,861.30     788,190.46      
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 13,703,575.28   26,431,817.06   1,159,351.60   55,207.68        
ลูกหน้ีอ่ืน 2,020,702.01     367,700.15       443,633.73     -                 
เงินทดรองจาย 3,376,245.56     1,911,693.94     987,525.61     520,120.75      

รวมทั้งส้ิน 179,172,934.11 210,353,899.74 94,286,204.61 82,183,171.38  

หนา 28 จาก 53 หนา

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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  ลูกหน้ีการคา  ซ่ึงมียอดคงเหลือ  แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี.-

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555
ลูกหน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 142,744,639.31 153,591,802.91 78,866,019.27 66,783,119.94  
ลูกหน้ีที่คางชําระ

นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน 13,912,277.34   24,240,623.04   11,256,986.74 13,603,869.94  
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 591,749.32       432,732.61       591,749.32     432,732.61      
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน -                  -                  -                -                 
มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป 3,679,327.05     3,962,832.98     3,664,297.05   3,874,220.46    

รวม 160,927,993.02 182,227,991.54 94,379,052.38 84,693,942.95  
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (3,595,220.01) (4,036,659.40) (3,595,220.01) (3,874,290.46)

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 157,332,773.01 178,191,332.14 90,783,832.37 80,819,652.49  

รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ มีรายละเอียดดังน้ี.-

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555
ยอดคงเหลือตนป 4,036,659.40     4,281,461.40     3,874,290.46   4,119,092.46    
บวก   เพิ่มในระหวางป -                  -                  -                -                 
หัก     หน้ีสงสัยจะสูญไดรับคืน (441,439.39) (244,802.00) (279,070.45) (244,802.00)
ยอดคงเหลือปลายป 3,595,220.01     4,036,659.40     3,595,220.01   3,874,290.46    

9. สินคาคงเหลือ
 สินคาคงเหลือประกอบดวย.-

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555
สินคาสําเร็จรูป 16,683,366.76   11,554,925.07   6,473,919.22   5,347,628.87    
งานระหวางทํา 22,698,217.12   25,673,670.08   3,337,060.69   3,013,909.12    
วัตถุดิบ 104,099,467.08 140,368,351.38 38,924,592.92 59,260,129.29  
วัสดุส้ินเปลืองและวัสดุหีบหอ 5,370,609.24     4,505,510.35     3,467,045.32   2,985,399.56    
อะไหล 4,323,965.79     4,197,623.95     3,958,731.34   3,787,793.50    
สินคาระหวางทาง 8,218,426.50     10,743,049.70   6,129,168.50   9,080,893.27    
หัก คาเผื่อสินคาเส่ือมสภาพ (9,576,448.82) -                  -                -                 

รวม 151,817,603.67 197,043,130.53 62,290,517.99 83,475,753.61  

หนา 29 จาก 53 หนา

งบการเงินรวม
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

10. สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย มีมูลคาตามบัญชี ดังน้ี.-

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555
ท่ีดิน -                  80,130,984.51    -                  -                

สวนปรับปรุงท่ีดิน - สุทธิ -                  374,159.26         -                  -                

อาคารและสิ่งปลูกสราง - สุทธิ -                  58,394,450.94    -                  -                

ระบบไฟฟา - สุทธิ -                  15.00                -                  -                

        รวม -                  138,899,609.71   -                  -                

ในป  2555   บริษัทยอย ไดยายสํานักงานและโรงงานไปยังสถานประกอบการแหงใหมในนิคม      อุตสาหกรรมสินสาคร
สําหรับที่ดินและส่ิงปลูกสรางเดิม  ฝายจัดการของบริษัทยอย ไดตัดสินใจดําเนินการขายโรงงานเดิม   อยางไรก็ตามในป 2556 
การดําเนินการขายสินทรัพย ดังกลาวใหกับบริษัทแหงหน่ึง ยังไมแลวเสร็จ บริษัทยอยจึงจัดประเภท "สินทรัพยไมหมุนเวียนที่
ถือไวเพื่อขาย"  เปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ"  (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ประกอบ)

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย มีรายละเอียดดังน้ี.-

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

บริษัทยอย

 บริษัท สหกิจ บรรจุภัณฑ จํากัด 600.00     400.00     100 100 500,100,399.40   300,100,399.40    -                   -                

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2556  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556  ของบริษัท สหกิจ บรรจุภัณฑ จํากัด  ไดมีมติใหเพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิม 400 ลานบาท เปน 600 ลานบาท โดยการเพิ่มหุนสามัญจาก 4 ลานหุน เปน 6 ลานหุนมูลคาหุนละ 100 บาท
เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิมบริษัทฯ ไดซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ทั้งจํานวน  รวมเปนเงิน 200 ลานบาท  บริษัทยอยดังกลาว
ไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเสร็จเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

หนา 30 จาก 53 หนา

เงินปนผลรับ

ระหวางปสิ้นสุดวันท่ี

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท

ของเงินลงทุน

เงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีราคาทุน

สัดสวนรอยละ

บริษัท

ทุนชําระแลว 

(ลานบาท)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

12. เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย  มีรายการเคลื่อนไหวดังน้ี.-

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

ยอดคงเหลือตนป -                   -                   189,950,500.00   210,250,500.00 
บวก  ใหกูเพิ่มระหวางป -                   -                   -                   21,200,000.00  

รวม -                   -                   189,950,500.00   231,450,500.00 
หัก   รับคืนระหวางป -                   -                   (189,950,500.00) (41,500,000.00)

ยอดคงเหลือปลายป -                   -                   -                   189,950,500.00 

บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย ซ่ึงเปนเงินใหกูยืมโดยไมมีหลักประกันในรูปตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดภายใน 
5 ป ดอกเบี้ยรอยละ MOR+0.5 ตอป ในป 2556 บริษัทฯ ไดรับชําระคืนเงินกูทั้งจํานวนแลว

13. เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน มีรายการเคลื่อนไหวดังน้ี.-

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

ยอดคงเหลือตนป 5,016,624.29   4,755,339.84    934,966.29      962,978.75    

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป 3,060,800.00   3,586,000.00    2,015,800.00   894,000.00    

รวม 8,077,424.29   8,341,339.84    2,950,766.29   1,856,978.75 

หัก รับคืนระหวางป (3,037,347.59)  (3,324,715.55)   (1,111,649.94)  (922,012.46)   

ยอดคงเหลือปลายป 5,040,076.70   5,016,624.29    1,839,116.35   934,966.29    

หัก เงินใหกูยืมพนักงานที่ถึงกําหนด
     รับชําระในหนึ่งป (2,560,036.02)  (2,944,318.79)   (965,115.62)     (538,481.12)   

ยอดคงเหลือปลายป - สุทธิ 2,480,040.68   2,072,305.50    874,000.73      396,485.17    

เงินใหกูยืมขางตน ใหกูโดยการทําสัญญากูยืมเงิน คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ MLR+1.5 ตอป เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดย
พนักงานที่เปนหัวหนางาน

หนา 31 จาก 53 หนา

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  ประกอบดวย.-

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

ที่ดินและสวน อาคาร ระบบไฟฟา ระบบบําบัด เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม
ปรับปรุงที่ดิน น้ําเสีย และอุปกรณ เครื่องใชโรงงาน เครื่องตกแตง ติดตั้ง/กอสราง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 300,096,695.36   312,098,892.60    11,568,202.31  -               551,854,493.63   12,225,743.74   13,686,374.76   4,379,338.98   100,986,379.04    1,306,896,120.42  
ซื้อระหวางป -                   65,000.00           413,500.00      311,037.50     9,724,047.24      3,346,616.35    3,076,098.17    275,658.95      490,370,228.54    507,582,186.75     
โอนเขา/(โอนออก) -                   285,982,356.49    59,091,635.59  5,528,842.93  104,425,128.02   487,750.00       44,877,047.00   -                (500,392,760.03)   -                     
โอนเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนเพื่อขาย (80,711,304.96)    (172,013,600.40)   (8,013,202.31)   -               -                   -                 -                 -                -                   (260,738,107.67)    
จําหนายระหวางป -                   -                   -                 -               (14,107,857.14)   (27,463.18)       (119,802.28)      -                -                   (14,255,122.60)     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 219,385,390.40   426,132,648.69    63,060,135.59  5,839,880.43  651,895,811.75   16,032,646.91   61,519,717.65   4,654,997.93   90,963,847.55     1,539,485,076.90  

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 582,971.53         216,986,082.31    10,729,304.85  -               278,612,580.39   10,776,565.90   11,802,546.08   4,456,449.73   -                   533,946,500.79     
คาเสื่อมราคาสําหรับป 35,798.06          14,964,875.80     1,685,548.83    328,884.01     30,570,571.06    870,976.06       2,065,539.39    198,534.20      -                   50,720,727.41      
โอนเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนเพื่อขาย (206,161.19)        (113,619,149.46)   (8,013,187.31)   -               -                   -                 -                 -                -                   (121,838,497.96)    
คาเสื่อมราคา-จําหนาย/โอน -                   -                   -                 -               (9,631,558.99)     (27,462.18)       (116,890.54)      -                -                   (9,775,911.71)       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 412,608.40         118,331,808.65    4,401,666.37    328,884.01     299,551,592.46   11,620,079.78   13,751,194.93   4,654,983.93   -                   453,052,818.53     

คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                   -                   -                 -               -                   -                 -                 -                -                   -                     
ขาดทุนจากการดอยคา -                   -                   -                 -               (19,153,501.48)   -                 -                 -                -                   (19,153,501.48)     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                   -                   -                 -               (19,153,501.48)   -                 -                 -                -                   (19,153,501.48)     

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 299,513,723.83   95,112,810.29     838,897.46      -               273,241,913.24   1,449,177.84    1,883,828.68    77,110.75       100,986,379.04    772,949,619.63     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 218,972,782.00   307,800,840.04    58,658,469.22  5,510,996.42  333,190,717.81   4,412,567.13    47,768,522.72   14.00             90,963,847.55     1,067,278,756.89  

หนา 32 จาก 53 หนา



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  ประกอบดวย.-

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

ที่ดินและสวน อาคาร ระบบไฟฟา ระบบบําบัด เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม
ปรับปรุงที่ดิน น้ําเสีย และอุปกรณ เครื่องใชโรงงาน เครื่องตกแตง ติดตั้ง/กอสราง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 219,385,390.40     426,132,648.69    63,060,135.59    5,839,880.43      651,895,811.75    16,032,646.91    61,519,717.65      4,654,997.93        90,963,847.55      1,539,485,076.90    
ซื้อระหวางป -                      214,523.79         509,901.50         346,000.00         9,008,021.80        678,056.19         3,041,039.24        -                     27,706,692.39      41,504,234.91        
โอนเขา/(โอนออก) -                      219,413.16         -                   -                   118,220,773.58    -                   -                     -                     (118,440,186.74)   -                      
รับโอนสินทรัพยไมหมุนเวียนเพื่อขาย 80,711,304.96       172,013,600.40    8,013,202.31      -                   -                     -                   -                     -                     -                     260,738,107.67      
จําหนายระหวางป -                      -                    -                   -                   (53,951,540.67)     (67,110.00)         (134,490.63)         (4,070,526.17)       -                     (58,223,667.47)       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 300,096,695.36     598,580,186.04    71,583,239.40    6,185,880.43      725,173,066.46    16,643,593.10    64,426,266.26      584,471.76          230,353.20          1,783,503,752.01    

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 412,608.40           118,331,808.65    4,401,666.37      328,884.01         299,551,592.46    11,620,079.78    13,751,194.93      4,654,983.93        -                     453,052,818.53      
คาเสื่อมราคาสําหรับป 29,015.96             22,711,844.34     6,478,718.54      832,669.81         34,110,253.62      1,200,799.38      6,134,071.60        -                     -                     71,497,373.25        
รับโอนสินทรัพยไมหมุนเวียนเพื่อขาย 206,161.19           113,619,149.46    8,013,187.31      -                   -                     -                   -                     -                     -                     121,838,497.96      
คาเสื่อมราคา-จําหนาย/โอน -                      -                    -                   -                   (33,405,194.83)     (67,103.99)         (72,202.78)           (4,070,521.17)       -                     (37,615,022.77)       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 647,785.55           254,662,802.45    18,893,572.22    1,161,553.82      300,256,651.25    12,753,775.17    19,813,063.75      584,462.76          -                     608,773,666.97      

คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 -                      -                    -                   -                   (19,153,501.48)     -                   -                     -                     -                     (19,153,501.48)       
ขาดทุนจากการดอยคา -                      -                    -                   -                   (120,561.90)         -                   -                     -                     -                     (120,561.90)           
จําหนายระหวางป -                      -                    -                   -                   19,253,090.14      -                   -                     -                     -                     19,253,090.14        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -                      -                    -                   -                   (20,973.24)           -                   -                     -                     -                     (20,973.24)            

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 218,972,782.00     307,800,840.04    58,658,469.22    5,510,996.42      333,190,717.81    4,412,567.13      47,768,522.72      14.00                  90,963,847.55      1,067,278,756.89    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 299,448,909.81     343,917,383.59    52,689,667.18    5,024,326.61      424,895,441.97    3,889,817.93      44,613,202.51      9.00                   230,353.20          1,174,709,111.80    

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
ป 2556 ป 2555

62,265,488.34      48,716,659.13        
ตนทุนขาย 9,231,884.91        2,004,068.28         
คาใชจายบริหาร 71,497,373.24      50,720,727.41        

   รวม

หนา 33 จาก 53 หนา

หนวย : บาท



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  ประกอบดวย.-

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและสวน อาคาร ระบบไฟฟา ระบบบําบัด เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม
ปรับปรุงที่ดิน น้ําเสีย และอุปกรณ เครื่องใชโรงงาน เครื่องตกแตง ติดตั้ง/กอสราง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 30,591,390.40      140,085,292.20    3,555,000.00      -                 232,616,236.35     3,813,561.59       4,953,972.21      3,753,096.45    48,310,984.45    467,679,533.65   
ซื้อระหวางป -                     65,000.00            -                   131,037.50       4,950,928.52        180,387.35         177,375.56         -                 14,775,720.27    20,280,449.20    
โอนเขา/(โอนออก) -                     -                    -                   3,728,842.93     59,357,861.79       -                   -                   -                 (63,086,704.72)   -                   
จําหนายระหวางป -                     -                    -                   -                 (5,685,977.14)       (27,463.18)          (117,194.80)        -                 -                  (5,830,635.12)     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 30,591,390.40      140,150,292.20    3,555,000.00      3,859,880.43     291,239,049.52     3,966,485.76       5,014,152.97      3,753,096.45    -                  482,129,347.73   

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 405,826.39          111,399,165.99    2,716,117.54      -                 154,031,964.35     3,306,275.19       3,781,060.83      3,554,557.25    -                  279,194,967.54   
คาเสื่อมราคาสําหรับป 6,782.01              3,328,481.49        93,209.16          232,195.49       12,743,778.61       188,937.84         437,961.23         198,534.20      -                  17,229,880.03    
คาเสื่อมราคา-จําหนาย/โอน -                     -                    -                   -                 (2,123,017.42)       (27,462.18)          (114,284.06)        -                 -                  (2,264,763.66)     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 412,608.40          114,727,647.48    2,809,326.70      232,195.49       164,652,725.54     3,467,750.85       4,104,738.00      3,753,091.45    -                  294,160,083.91   

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 30,185,564.01      28,686,126.21      838,882.46         -                 78,584,272.00       507,286.40         1,172,911.38      198,539.20      48,310,984.45    188,484,566.11   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 30,178,782.00      25,422,644.72      745,673.30         3,627,684.94     126,586,323.98     498,734.91         909,414.97         5.00               -                  187,969,263.82   

หนา 34 จาก 53 หนา



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  ประกอบดวย.-

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและสวน อาคาร ระบบไฟฟา ระบบบําบัด เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชและ ยานพาหนะ สินทรัพยระหวาง รวม
ปรับปรุงที่ดิน น้ําเสีย และอุปกรณ เครื่องใชโรงงาน เครื่องตกแตง ติดตั้ง/กอสราง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 30,591,390.40      140,150,292.20    3,555,000.00      3,859,880.43     291,239,049.52     3,966,485.76       5,014,152.97      3,753,096.45    -                  482,129,347.73   
ซื้อระหวางป -                     214,523.79          -                   -                 5,131,518.36        441,005.61         1,123,359.95      -                 10,172,028.69    17,082,436.40    
โอนเขา/(โอนออก) -                     219,413.16          -                   -                 9,722,262.33        -                   -                   -                 (9,941,675.49)     -                   
จําหนายระหวางป -                     -                    -                   -                 (4,484,993.11)       (41,190.00)          (56,005.51)         (2,750,000.00)   -                  (7,332,188.62)     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 30,591,390.40      140,584,229.15    3,555,000.00      3,859,880.43     301,607,837.10     4,366,301.37       6,081,507.41      1,003,096.45    230,353.20        491,879,595.51   

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 412,608.40          114,727,647.48    2,809,326.70      232,195.49       164,652,725.54     3,467,750.85       4,104,738.00      3,753,091.45    -                  294,160,083.91   
คาเสื่อมราคาสําหรับป -                     3,379,644.05        93,209.16          399,091.80       13,772,773.56       229,304.35         618,885.97         -                 -                  18,492,908.90    
คาเสื่อมราคา-จําหนาย/โอน -                     -                    -                   -                 (4,469,932.93)       (41,185.99)          (54,558.30)         (2,749,999.00)   -                  (7,315,676.22)     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 412,608.40          118,107,291.53    2,902,535.86      631,287.29       173,955,566.17     3,655,869.21       4,669,065.68      1,003,092.45    -                  305,337,316.59   

มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 30,178,782.00      25,422,644.72      745,673.30         3,627,684.94     126,586,323.98     498,734.91         909,414.97         5.00               -                  187,969,263.82   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 30,178,782.00      22,476,937.62      652,464.14         3,228,593.14     127,652,270.93     710,432.16         1,412,441.73      4.00               230,353.20        186,542,278.92   

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
ป 2556 ป 2555

ตนทุนขาย 17,612,756.04    16,319,246.30    
คาใชจายบริหาร 880,152.86        910,633.73        

   รวม 18,492,908.90    17,229,880.03    

หนา 35 จาก 53 หนา

หนวย : บาท



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

14.1 ในป 2556 และป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยจายซ้ือเปนเงินสดในราคาทุน 
จํานวนเงิน 41.47 ลานบาท และ 506.70 ลานบาท ตามลําดับ

14.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอย  ไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของอาคารโรงงาน  จํานวน   7.04 
ลานบาท 

14.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 2555    บริษัทฯ  และบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมอาคารที่ปลูกสรางบนที่ดินน้ัน  
โดยมีราคาทุนจํานวนเงิน   1,072.93 ลานบาท   และ   1,537.50 ลานบาท ตามลําดับ   และมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 
830.21 ลานบาท  และ 1,028.16 ลานบาท ตามลําดับ    สําหรับงบการเงินรวม (ราคาทุนจํานวนเงิน 133.43  ลานบาท และ 
459.03 ลานบาท ตามลําดับ และมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 76.07 ลานบาท และ 136.73 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ)  ไปจดจํานองเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชยตามที่กลาว   ไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 17 และขอ 19

14.4 ในป 2555 บริษัทยอย มีเคร่ืองจักรที่ไมไดใชงานจํานวน 14 เคร่ือง  มีมูลคาตามบัญชี  จํานวน  20.89 ลานบาท
และมีมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืนจํานวน 1.74 ลานบาท บริษัทยอยตั้งคาเผื่อการดอยคาของเครื่องจักรดวยจํานวนผลตาง
ระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับทั้งจํานวน   ในระหวางป 2556  บริษัทยอยจําหนายเครื่องจักรดังกลาว

จํานวน 13 เคร่ือง และไดโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเครื่องจักร จํานวน 19.13 ลานบาท

15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  ประกอบดวย.-

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ที่ดิน - ราคาทุน 17,475,660.00     17,475,660.00   -                   -                 

  หัก คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (3,176,910.00) (3,176,910.00) -                   -                 

รวม 14,298,750.00     14,298,750.00   -                   -                 

16. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังน้ี

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 19,794,330.91   6,675,684.49  77,289.25        525,713.32     

หนา 36 จาก 53 หนา

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

16. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
16.1 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังน้ี

ณ วันที่ 1 ม.ค. 56 บันทึกเปน(รายจาย)ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56
(ปรับปรุงใหม) รายไดสําหรับงวด

ในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 807,331.88 (88,287.88) 719,044.00 
ประมาณการหนี้สิน 2,651,544.96   1,329,992.54 3,981,537.50 
คาใชจายรอตัดบัญชี 288,311.57      (104,248.19) 184,063.38 
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 4,466,082.29   (1,911,215.88) 2,554,866.41 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี -                14,661,198.95   14,661,198.95 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลตางของคาเสื่อมราคา (1,537,586.21) (768,793.11) (2,306,379.32)

สุทธิ 6,675,684.49   13,118,646.43 19,794,330.92 

ณ วันที่ 1 ม.ค. 55 บันทึกเปน(รายจาย)ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
รายไดสําหรับงวด

(ปรับปรุงใหม) ในกําไรหรือขาดทุน (ปรับปรุงใหม)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 856,292.28 (48,960.40) 807,331.88 
ประมาณการหนี้สิน 1,267,928.60   1,383,616.36 2,651,544.96 
คาใชจายรอตัดบัญชี 392,559.77      (104,248.19) 288,311.58 
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 635,382.00      3,830,700.30     4,466,082.30 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลตางของคาเสื่อมราคา (768,793.11) (768,793.11) (1,537,586.22)

สุทธิ 2,383,369.54   4,292,314.96     6,675,684.50   

หนา 37 จาก 53 หนา

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

หนวย : บาท
งบการเงินรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

16. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
16.1  รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางงวด มีดังน้ี (ตอ)

ณ วันที่ 1 ม.ค. 56 บันทึกเปน(รายจาย)ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56
รายไดสําหรับงวด

(ปรับปรุงใหม) ในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 774,858.09 (55,814.09) 719,044.00 
ประมาณการหนี้สิน 1,000,129.87   480,431.32 1,480,561.19   
คาใชจายรอตัดบัญชี 288,311.57      (104,248.19) 184,063.38      

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลตางของคาเสื่อมราคา (1,537,586.21) (768,793.11) (2,306,379.32)

สุทธิ 525,713.32      (448,424.07) 77,289.25       

ณ วันที่ 1 ม.ค. 55 บันทึกเปน(รายจาย)ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
รายไดสําหรับงวด

(ปรับปรุงใหม) ในกําไรหรือขาดทุน (ปรับปรุงใหม)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 823,818.50 (48,960.40) 774,858.10 
ประมาณการหนี้สิน 506,945.40      493,184.47 1,000,129.87   
คาใชจายรอตัดบัญชี 392,559.76      (104,248.19) 288,311.57      

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลตางของคาเสื่อมราคา (768,793.11) (768,793.11) (1,537,586.22)

สุทธิ 954,530.55      (428,817.23) 525,713.32      

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป  จะรับรูไดไมเกินจํานวนที่เปนไปได
คอนขางแนวาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีน้ัน บริษัทฯ มีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได
ใชยกไป   เพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคตเปนจํานวนเงิน 14.66  ลานบาท    ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลาการหักกลบกันใน 
พ.ศ. 2561 

หนา 38 จาก 53 หนา

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

16. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
16.2  คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป สรุปไดดังน้ี

หนวย : บาท

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 3,531,955.60 14,964,152.67 3,531,955.59    14,964,152.59 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่

เก่ียวของกับผลแตกตางชั่วคราวที่รับรู
เมื่อเร่ิมแรกและที่กลับรายการ (13,118,646.43) (4,292,315.04) 448,424.07 428,817.22     

(รายได) คาใชจายภาษีเงินได (9,586,690.83) 10,671,837.63 3,980,379.66    15,392,969.81 

16.3  การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินไดที่แทจริง

อัตราภาษี จํานวนเงินภาษี อัตราภาษี จํานวนเงินภาษี
(รอยละ) (บาท) (รอยละ) (บาท)

กําไร (ขาดทุน) ที่ตองเสียภาษี (58,003,456.57) 46,265,490.60 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษี 20% (11,600,691.31) 23% 10,641,062.84 
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถ

นํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษี 2,014,000.48  (613,072.45)
ผลกระทบของอัตราภาษีปจจุบันกับอัตราภาษี

ในอนาคตที่สงผลกระทบตอการคํานวณ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -               643,847.24 

ภาษีเงินได (อัตราที่แทจริง) 17% (9,586,690.83) 23% 10,671,837.63 

หนา 39 จาก 53 หนา

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2555 (ปรับปรุงใหม)

งบการเงินรวม
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ป 2556



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

อัตราภาษี จํานวนเงินภาษี อัตราภาษี จํานวนเงินภาษี
(รอยละ) (บาท) (รอยละ) (บาท)

กําไรกอนภาษีเงินได 20,010,159.77 67,484,198.72 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษี 20% 4,002,031.95  23% 15,521,365.71 
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถ

นํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษี (21,652.29) (64,073.32)
ผลกระทบของอัตราภาษีปจจุบันกับอัตราภาษี

ในอนาคตที่สงผลกระทบตอการคํานวณ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -               (64,322.58)

ภาษีเงินได (อัตราที่แทจริง) 20% 3,980,379.66  23% 15,392,969.81 

16.4 อัตราภาษี                  
-  ภาษีเงินไดปจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทยอยคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล จากกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับงวดภายหลังปรับปรุง
ดวยรายการที่ไมถือเปนรายไดและคาใชจายตามประมวลรัษฎากร

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร      วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร  ฉบับที่  530  
พ.ศ. 2554   ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554  ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ เปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลา
บัญชีไดแกป 2555  2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เร่ิม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ

รายการปรับปรุงหลัก  ไดแก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  การดอยคาของสินทรัพย  ภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานและคาใชจายที่ไมเปนไปตามเกณฑที่ประมวลรัษฎากรกําหนด

-  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของไดถูกวัดมูลคาดวย อัตราภาษีรอยละ 20  ซ่ึงเปนอัตราภาษีที่รัฐบาล

กําหนด ณ วันที่รายงาน

หนา 40 จาก 53 หนา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ป 2556 ป 2555 (ปรับปรุงใหม)



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย.-

หนวย : บาท
อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
รอยละตอป ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

MOR และ MOR+0.5 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ MOR-0.25 -                     57,865,647.69    -                   16,027,427.95    

เงินกูยืมจากธนาคาร MOR-1 และ MLR-1 
และ MRL-0.5 และ 

-   ต๋ัวสัญญาใชเงิน Money market rate 773,080,000.00    194,000,000.00  131,900,000.00  35,000,000.00    
และ 3.20 และ 3.65
MLR-1 และ MLR-1.75

  -   ทรัสตรีซีท 49,973,597.80      102,626,751.74  34,856,825.61    51,623,745.53    
   รวม 823,053,597.80    354,492,399.43  166,756,825.61  102,651,173.48  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหน่ึงและสองแหง ในรูป
ตั๋วสัญญาใชเงิน โดยครบกําหนดเมื่อทวงถาม และ ภายใน 3 เดือน ตามลําดับ

วงเงินสินเชื่อดังกลาวขางตนค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน   อาคาร   และเคร่ืองจักร  ของบริษัทฯ   และบริษัทยอยและ
ค้ําประกันระหวางกัน ในป 2555 ทั้งน้ี ในระหวางป 2556 มีการค้ําประกันเพิ่มเติมโดย บริษัท โอจิ โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด
ซ่ึงเปนบริษัทใหญลําดับสูงสุด

18. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน ประกอบดวย.-

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555
เจาหน้ีการคาบริษัทอื่น
  -  ในประเทศ 31,528,487.46     35,803,769.33   21,828,709.45   18,348,859.97   

-  ตางประเทศ 85,513.11           4,323,271.37     73,806.66         4,194,005.87     
รวมเจาหน้ีการคาบริษัทอื่น 31,614,000.57     40,127,040.70   21,902,516.11   22,542,865.84   

หนา 41 จาก 53 หนา

และ Money market rate



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

18. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น  (ตอ)
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน ประกอบดวย.-

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

เจาหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของกัน

  -  ในประเทศ 7,704.00            -                  1,964,024.12     -                  

-  ตางประเทศ 2,399,764.09       931,924.54       2,399,764.09     931,924.54       

รวมเจาหน้ีการคาบริษัทที่เก่ียวของ 2,407,468.09       931,924.54       4,363,788.21     931,924.54       

รวมเจาหน้ีการคา 34,021,468.66     41,058,965.24   26,266,304.32   23,474,790.38   

เจาหน้ีอื่น 5,135,960.29       3,390,963.97     4,666,784.30     2,879,220.17     

คาใชจายคางจาย 11,048,825.81     10,600,371.37   2,683,699.55     2,545,040.94     

รายไดรับลวงหนา 274,748.90         1,167,587.73     202,177.22       30,015.73         
รวม 50,481,003.66     56,217,888.31   33,818,965.39   28,929,067.22   

19. เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาว ประกอบดวย.-

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 501,179,542.56    30,000,000.00   56,366,980.00   -                  

บวก กูเพ่ิมระหวางป 18,434,359.00     489,169,542.56  4,773,476.00     74,356,980.00   

หัก ชําระคืนระหวางป (519,613,901.56)   (17,990,000.00)  (61,140,456.00) (17,990,000.00)

เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ -                    501,179,542.56  -                  56,366,980.00   

หัก สวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป -                    (40,020,900.00)  -                  (32,230,000.00)
สุทธิ -                    461,158,642.56  -                  24,136,980.00   

บริษัทใหญ 
ป 2556

บริษัทฯ   ไดกูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินแหงใหม    เพื่อจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเดิมทั้ง
จํานวน ทั้งน้ีบริษัทฯ  ยังไมไดดําเนินการไถถอนหลักทรัพยค้ําประกัน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ประกอบ)

หนา 42 จาก 53 หนา



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

ป 2555  (ในระหวางป 2556  บริษัทฯ จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว ครบแลวทั้งจํานวน) 
บริษัทฯ กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหน่ึง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกูยืม  ดังน้ี.-

หลักทรัพย

อัตราดอกเบี้ย ครบกําหนด ค้ําประกัน

MLR -1 ภายในเดือน เครื่องจักรที่นําเขา

ธันวาคม 2557 และบริษัทยอย

MLR -1 ภายในเดือน เครื่องจักรที่นําเขา

มิถุนายน 2558 และบริษัทยอย

MLR -1.5 ภายในเดือน เครื่องจักรที่นําเขา

มิถุนายน 2558 และบริษัทยอย

บริษัทยอย
ป 2556
บริษัทยอยไดกูยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงินแหงใหม เพื่อจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเดิม ทั้งจํานวน

ทั้งน้ีบริษัทยอย  ตองชําระคาธรรมเนียมจายเงินกูกอนกําหนดระยะเวลา  3 ป  จํานวนเงิน  13.50 ลานบาท        ซ่ึงแสดงเปน 
"ตุนทุนทางการเงิน"  ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    อยางไรก็ตามบริษัทยอย    ยังไมไดดําเนินการไถถอนหลักทรัพยค้ําประกัน 
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14  ประกอบ)

ป 2555  (ในระหวางป 2556  บริษัทยอย จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว ครบแลวทั้งจํานวน) 
บริษัทยอย กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสองแหง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกูยืม  ดังน้ี.-

หลักทรัพย

อัตราดอกเบี้ย ครบกําหนด ค้ําประกัน

วงเงินกูยืม ใชสําหรับกอสราง MLR - 1.5 ภายในเดือน ที่ดินพรอม

360 ลานบาท อาคารโรงงานและ ตุลาคม 2563 สิ่งปลูกสราง

ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักรและ

งวดที่ 1 - 18 ชําระงวดละ 2.50 ลานบาท บริษัทใหญ

งวดที่ 19 - 30 ชําระงวดละ 3.00 ลานบาท

งวดที่ 31 - 42 ชําระงวดละ 3.50 ลานบาท

งวดที่ 43 - 54 ชําระงวดละ 4.20 ลานบาท

งวดที่ 55 - 66 ชําระงวดละ 5.20 ลานบาท

งวดที่ 67 - 78 ชําระงวดละ 6.20 ลานบาท

งวดที่ 79 - 83 ชําระงวดละ 8.30 ลานบาท

งวดที่ 84 ชําระเงินตนสวนที่เหลือทั้งหมด

หนา 43 จาก 53 หนา

ไตรมาสละ 3.75 ลานบาท

การผอนชําระ

ผอนชําระจํานวน 84 งวด

เริ่มผอนชําระเงินตนเดือนที่ 25

นับจากการเบิกเงินกูงวดแรกโดย

เริ่มชําระตั้งแตเดือนกันยายน 2555

วงเงิน วัตถุประสงค

35 ลานบาท ใชซื้อเครื่องจักร ไตรมาสละ 2.95 ลานบาท

เริ่มชําระตั้งแตเดือนกันยายน 2555

5 ลานบาท ใชซื้อเครื่องจักร ไตรมาสละ 0.42 ลานบาท

45 ลานบาท ใชซื้อเครื่องจักร

เริ่มชําระตั้งแตเดือนมีนาคม 2555

วงเงิน วัตถุประสงค การผอนชําระ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

ป 2555 (ตอ)

บริษัทยอย กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสองแหง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกูยืม  ดังน้ี.-

หลักทรัพย

อัตราดอกเบี้ย ครบกําหนด ค้ําประกัน

วงเงินกูยืม ใชซื้อเครื่องจักร MLR - 1 ภายในเดือน ที่ดินพรอม

90 ลานบาท กันยายน 2561 สิ่งปลูกสราง

เครื่องจักรและ

บริษัทใหญ

วงเงินกูยืม ใชซื้อเครื่องจักร MLR - 1.75 ภายในเดือน เครื่องจักรที่นําเขา

84 ลานบาท มกราคม 2560 และบริษัทใหญ

20. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย  มีนโยบายจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ  ตามขอกําหนดของพระราช-

บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541    ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอ่ืนแกพนักงานตามสิทธิ
และอายุงาน

บริษัทฯ และบริษัทยอย  ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19    เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน ซ่ึงมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554   บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูภาระหน้ีในชวงเปล่ียนแปลง ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  ผานกําไร
หรือขาดทุน  โดยวิธีเสนตรง  ภายในระยะเวลา 5 ป   ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 การเคล่ือนไหวระหวางปของภาระผูกพัน
ในชวงเปล่ียนแปลงที่ยังไมรับรู มีดังตอไปน้ี

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555
ภาระผูกพันในชวงเปล่ียนแปลงที่ยังไมรับรู 
   ณ วันที่ 1 มกราคม 11,192,710.02   14,624,409.00 4,260,292.97   5,496,480.00   
รับรูผานกําไรหรือขาดทุนระหวางป (3,199,750.76) (3,431,698.98) (1,228,828.27) (1,236,187.03)
ภาระผูกพันในชวงเปล่ียนแปลงที่ยังไมรับรู 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 7,992,959.26     11,192,710.02 3,031,464.70   4,260,292.97   

หนา 44 จาก 53 หนา

วงเงิน วัตถุประสงค การผอนชําระ

ไตรมาสละ 4.20 ลานบาท

ผอนชําระจํานวน 72 งวด

เริ่มผอนชําระเงินตนเดือนที่ 13

นับจากการเบิกเงินกูงวดแรกโดย

งวดที่ 1 - 59 ชําระงวดละ 1.50 ลานบาท

งวดที่ 60 ชําระเงินตนสวนที่เหลือทั้งหมด

เริ่มชําระตั้งแตเดือนมีนาคม 2556



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปน้ี
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน 25,532,356.29   22,835,288.93 9,522,657.66   8,474,836.08   

ภาระผูกพันในชวงเปล่ียนแปลงที่ยังไมรับรู (7,992,959.26) (11,192,710.02) (3,031,464.70) (4,260,292.97)
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน 17,539,397.03   11,642,578.91 6,491,192.96   4,214,543.11   
หัก ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานถึง

     กําหนดชําระภายในหน่ึงป (872,567.00) (1,238,121.80) -                -                
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานระยะยาว 16,666,830.03   10,404,457.11 6,491,192.96   4,214,543.11   

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน แสดงไดดังน้ี
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

ตนทุนในอดีต 3,199,750.76     3,431,698.98   1,228,828.27   1,236,187.03   
ตนทุนบริการในปจจุบัน 3,450,211.92     3,486,382.83   1,173,328.34   1,229,735.33   

รวม 6,649,962.68     6,918,081.81   2,402,156.61   2,465,922.36   

คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตน แสดงรวมในรายการดังตอไปน้ี
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

กําไรหรือขาดทุน
ตนทุนขาย 4,789,210.10     4,814,104.16   1,750,215.15   1,634,130.11   
คาใชจายในการขาย 822,427.67       866,482.40     86,544.40       89,252.40       
คาใชจายในการบริหาร 1,038,324.91     1,237,495.25   565,397.06     742,539.85     

รวม 6,649,962.68     6,918,081.81   2,402,156.61   2,465,922.36   

หนา 45 จาก 53 หนา

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

ขอสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน ประกอบดวย

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

* อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
** อัตรามรณะ

* ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน

** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามัญ (TMO1997 : Thai Mortality Ordinary Table of 1997)

21. เงินปนผลจาย
บริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2556  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2556    มีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 ในอัตราหุนละ 0.024 บาท   รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน 
7.20 ลานบาท โดยกําหนดใหจายเงินปนผลในวันที่ 12 กันยายน 2556

ที่ประชุมผูถือหุนใหญประจําป 2555 คร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน 45 ลานบาท
ซ่ึงไดมีการจายเงินปนผลแลวในวันที่ 14 กันยายน 2554 และอนุมัติการจายเงินปนผลเพิ่มเติมจากผลการดําเนินงาน ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.085 บาท รวมเปนเงินปนผล ทั้งส้ิน 25.50 ลานบาท  โดยกําหนดใหจายเงินปนผล
ในวันที่ 26 เมษายน 2555

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  คร้ังที่  8/2555    เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2555  มีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม -  มิถุนายน 2555   ในอัตราหุนละ 0.17 บาท  รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน 
51 ลานบาท  โดยกําหนด ใหจายเงินปนผลในวันที่  12 กันยายน 2555

บริษัทยอย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย คร้ังที่ 6/2555  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555    มีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล

ระหวางกาลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555   ในอัตราหุนละ 4.70 บาท   รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน 
18.80  ลานบาท   โดยกําหนดใหจายเงินปนผลในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 อยางไรก็ตาม เมื่อส้ินรอบป บริษัทยอย มีผลขาดทุน
จากการดําเนินงานสําหรับป  2555 จํานวน 24.12 ลานบาท   บริษทัยอย  จึงตองเรียกคืนเงินปนผลที่ไดจายไปแลวจากผูถือหุน
เน่ืองจากตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย     บริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผลระหวางกาลเกินกวาผลประกอบการ ทั้งน้ี 
บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการเรียกคืนเงินปนผลจากผูถือหุน      โดยบริษัทใหญจายคืนเงินปนผลแกบริษัทยอยทั้งหมดในวันที่ 
27 กุมภาพันธ 2556

หนา 46 จาก 53 หนา

TMO1997

4.0263% - 4.25% 4.25%
5% - 6%
0% - 36% 0% - 23%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

5%

TMO1997



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

22. คาใชจายจําแนกตามลักษณะ
คาใชจายจําแนกตามลักษณะที่สําคัญ ประกอบดวย.-

งบการเงินรวม

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป

     และงานระหวางทํา (2,152,988.73)      8,031,089.30     (1,449,441.92)    (157,453.16)      

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 618,994,464.54    727,556,700.84  340,939,799.25  346,152,927.34  

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 148,734,817.61    142,467,354.51  62,789,760.09   59,182,020.62   

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 71,497,373.24     50,720,727.41   18,492,908.90   17,229,880.03   

ผลขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย -                    19,153,501.48   -                  -                  

คาใชจายเก่ียวกับการพิมพ -                    95,678,156.06   -                  94,678,156.06   

คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ 9,576,448.82       -                  -                  -                  

23. เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
บริษัทฯ  บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯ   ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง-

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530      โดยบริษัทฯ  บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือน  ในอัตรารอยละ 3 - 5 ของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ี บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555  บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายเงิน สมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท และ 2.69 ลานบาท ตามลําดับ

24. ขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน
สําหรับปส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ  และบริษัทยอย  ดําเนินธุรกิจในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตกลองกระดาษ  

ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว
ดังน้ัน รายได กําไร และสินทรัพย ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน   จึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตร

ตามที่กลาวไว
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555     บริษัทฯ  และบริษัทยอย นําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดง

สวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน   โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุม
บริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน

หนา 47 จาก 53 หนา

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

24. ขอมูลเก่ียวกับสวนงาน (ตอ)
สวนงานธุรกิจ :

สวนงาน 1 :  ผลิตกลองกระดาษ
สวนงาน 2 :  รับจางพิมพหนังสือ
สวนงาน 3 :  ขายวัตถุดิบ

บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน    ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวา บริษัทฯ และบริษัทยอย
มีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว

รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดังน้ี:-

สวนงาน 1 สวนงาน 2 สวนงาน 3
ตัดรายการ
ระหวางกัน

รวม

รายได 1,122,731     106,457        14,625         (18,863)         1,224,950     

กําไรจากการดําเนินงาน 80,555         
รายไดที่ไมสามารถปนสวนได 8,596           
ดอกเบี้ยรับ 443              
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย  (19,153)
ตนทุนทางการเงิน (24,176)         
ภาษีเงินได (10,672)         
กําไรสวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -              
กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ 35,593         

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
     สวนที่ปนสวนไมได 1,067,279     

สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,645,404     

หนา 48 จาก 53 หนา

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

25. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามแนวทางในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงอางอิงตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 107   เร่ือง "การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน" บริษัทฯ  และบริษัทยอย
มีขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังน้ี

25.1 นโยบายบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เก่ียวของไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5.18

25.2 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทฯ  และบริษัทยอย
ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา

25.3 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่ออันเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน

สัญญา ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อปองกันความเส่ียงเกี่ยวกับสินเชื่อดังกลาวบริษัทฯ และบริษัท
ยอย ไดมีการควบคุมการใหสินเชื่อแกลูกคา และสอบทานฐานะทางการเงินของลูกหน้ีอยางสม่ําเสมอ บริษัทฯ  และบริษัทยอย
จึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

25.4 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ    และบริษัทยอย  มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่  ซ่ึงใกลเคียง
กับอัตราตลาดในปจจุบัน     ดังน้ัน  ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทยอย
จะอยูในระดับต่ํา จึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเส่ียงดังกลาว

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่สําคัญ จัดประเภทตามอัตราดอกเบี้ย ไดดังน้ี.-

อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตรา รวม อัตรา

ภายใน มากกวา มากกวา ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

1 ป 1 - 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด รอยละ (ตอป)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -      -      -      8,117           349          8,466       0.125 - 0.75

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ -      -      -      -              179,173    179,173    -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน -      -      -      5,040           -          5,040       MLR+1.5

หนา 49 จาก 53 หนา

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

อัตราดอกเบี้ยคงที่



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

25. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ)

อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตรา รวม อัตรา

ภายใน มากกวา มากกวา ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

1 ป 1 - 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด รอยละ (ตอป)

หนี้สินทางการเงิน

MOR, MOR+0.5,

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น MLR-0.75

จากสถาบันการเงิน -      -      -      823,054 -          823,054     MLR-1.5

 Money market rate

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น -      -      -      50,481          -          50,481     

อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตรา รวม อัตรา

ภายใน มากกวา มากกวา ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

1 ป 1 - 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด รอยละ (ตอป)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -      -      -      749              4,956       5,705       0.125 - 0.75

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ -      -      -      -              210,354    210,354    -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน -      -      -      5,017           -          5,017       MLR+1.5

หนี้สินทางการเงิน

MOR, MOR+0.5

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น MLR-0.75

จากสถาบันการเงิน -      -      -      354,492 -          354,492    Money market rate

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น -      -      -      -              56,218     56,218     -

เจาหนี้คาทรัพยสิน -      -      -      -              879          879          -

เงินกูยืมระยะยาว -      -      -      501,179        -          501,179    MLR-1, MLR - 1.5, 

MLR-1.75

หนา 50 จาก 53 หนา

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

อัตราดอกเบี้ยคงที่

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

อัตราดอกเบี้ยคงที่



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตรา รวม อัตรา

ภายใน มากกวา มากกวา ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

1 ป 1 - 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด รอยละ (ตอป)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -      -      -      4,848           80           4,928       0.125 - 0.62

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ -      -      -      -              94,286     94,286     -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน -      -      -      1,839           -          1,839       MLR+1.5

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น MOR, MOR-0.25,

จากสถาบันการเงิน -      -      -      166,757        -          166,757     MOR -1, 

MLR-1, MLR-1.5

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น -      -      -      -              33,819     33,819     -

อัตราดอกเบี้ย ไมมีอัตรา รวม อัตรา

ภายใน มากกวา มากกวา ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย

1 ป 1 - 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด รอยละ (ตอป)

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -      -      -      740              1,447       2,187       0.125 - 0.62

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ -      -      -      -              82,183     82,183     -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย -      -      -      189,950        -          189,950    MOR+0.5

เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน -      -      -      935              -          935          MLR+1.5

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น MOR, MOR-0.25,

จากสถาบันการเงิน -      -      -      102,651        -          102,651     MOR -1, 

MLR-1, MLR-1.5

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น -      -      -      -              28,929     28,929     -

เงินกูยืมระยะยาว -      -      -      56,367          -          56,367     MLR-1, MLR-1.5

หนา 51 จาก 53 หนา

หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ (31 ธันวาคม 2555)

อัตราดอกเบี้ยคงที่

หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ (31 ธันวาคม 2556)

อัตราดอกเบี้ยคงที่



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

25.5 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ    ซ่ึงไมไดทําสัญญาเพื่อเปนการ

ปองกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ     อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย  เชื่อวาจะไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงไมไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตรา
แลกเปล่ียน ดังน้ี.-

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555
หน้ีสิน
          ดอลลารสหรัฐ 1,516,677.02   3,348,777.77 1,057,889.54   1,803,641.43 
          ยูโร -                72,000.00     -                -              

25.6 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทยอย จะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ไดเมื่อครบกําหนด       เน่ืองจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความ
ตองการในเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายได  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียง
ดานสภาพคลองที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อที่คาดวาเพียงพอในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัท
ยอย ซ่ึงวงเงินดังกลาวไดรับการอนุมัติจากธนาคารพาณิชยหลายแหง

25.7 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
มูลคายุติธรรม  หมายถึง  จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกัน  ในขณะที่

ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความ
เก่ียวของกัน

วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงิน
ที่มีการซื้อขายในตลาดมูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด แตหากไมสามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมไดมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะยาว
และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด    บริษัทฯ และบริษัทยอย จึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

หนา 52 จาก 53 หนา

สกุลเงินตราตางประเทศ
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)

26. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
26.1 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2555 บริษัทฯ  มีภาระผูกพันที่จะตองจายซ้ือเคร่ืองจักรในอนาคตตามสัญญาเปนจํานวน

3.45 ลานบาท
26.2 เมื่อส้ินงวดบัญชี บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันอยูกับธนาคารดังน้ี.-

Baht US$ Baht US$
เลตเตอรออฟเครดิต 

บริษัทใหญ -                413,203.17    -                325,173.56    
บริษัทยอย -                71,564.56     -                116,031.30    

ภาระผูกพันตามหนังสือค้ําประกันตาง ๆ
บริษัทใหญ 6,640,000.00   -              6,640,000.00   -              
บริษัทยอย 10,648,270.00 -              10,651,270.00 -              

27. การบริหารจัดการทุน
27.1 วัตถุประสงคในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทยอย  คือ   การดํารงไวซ่ึงความสามารถในการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง และการดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555     ในงบการเงินรวม แสดงอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเปน 1.44 : 1  และ  

1.37 :1  ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเปน 0.27 : 1 และ 0.38 : 1 ตามลําดับ

28. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ  2557  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  คร้ังที่ 1/2557  มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2557  ใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงาน   ตั้งแตเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556  ใหแกผูถือหุน    ในอัตรา
หุนละ 0.003 บาท    รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 0.90 ลานบาท

29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557

หนา 53 จาก 53 หนา

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555



INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
TO    THE SHAREHOLDERS OF   
        S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED 
   

I have audited the accompanying consolidated financial statements of S. Pack & Print Public 
Company Limited and its subsidiary and the separate financial statements of S. Pack & Print Public 
Company Limited, which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at 
December 31, 2013, and the related consolidated and separate statements of comprehensive income, 
changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant 
accounting policies and other explanatory information.  
 
Management's Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial 
statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error. 
 
Auditor's Responsibility 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.       
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  Those standards require that       
I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements are free from material misstatement. 

 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 

disclosures in the financial statements.  The procedures selected depend on the auditor's judgment, 
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due 
to fraud or error.  In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the 
entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the entity's internal control.  An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as 
well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 

 

 
 



INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  (Con’t) -2- 
 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for my audit opinion. 
 
Opinion 

In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present 
fairly, in all material respects, the financial position of S. Pack & Print Public Company Limited and its 
subsidiary and of S. Pack & Print Public Company Limited as at December 31, 2013, and their financial 
performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards. 

 
Emphasis of matter 

I draw attention to Notes 4 and 5 to the financial statements regarding the change in accounting policy 
resulting from the adoption of Thai Accounting Standard 12, “Income Tax”.  My conclusion is not qualified in 
respect of this matter. 

 
 

  
  

 

(Chaovana  Viwatpanachati) 
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4712 
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December 31, December 31, January 1, December 31, December 31, January 1,

2013 2012 2012 2013 2012 2012

Note (Restated) (Restated) (Restated) (Restated)

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 7 8,466,021.24        5,704,875.95        6,175,378.12        4,927,826.31        2,187,093.80      2,499,703.04      

Temporary investment -                     -                     72,177.06             -                     -                   72,177.06           

Trade accounts and other receivable - net 6, 8 179,172,934.11     210,353,899.74     217,382,671.78     94,286,204.61      82,183,171.38     122,038,734.57   

Inventories 9 151,817,603.67     197,043,130.53     183,652,863.17     62,290,517.99      83,475,753.61     69,167,464.73     

Accrued dividend -                     -                     -                     -                     -                   4,999,992.50      

Current portion of long - term

 loans to employees 13 2,560,036.02        2,944,318.79        2,235,500.24        965,115.62          538,481.12         689,752.66         

Other current assets 284,932.65           116,522.84           2,263,507.20        180,336.79          33,007.48          2,232,494.64      

Non - current assets held for sale 10 -                     138,899,609.71     -                     -                     -                   -                   

Total current assets 342,301,527.69     555,062,357.56     411,782,097.57     162,650,001.32    168,417,507.39   201,700,319.20   

NON - CURRENT ASSETS

Investment in subsidiary 11 -                     -                     -                     500,100,399.40    300,100,399.40   300,099,999.40   

Long - term loans to subsidiary 6, 12 -                     -                     -                     -                     189,950,500.00   210,250,500.00   

Long - term loans to employees 13 2,480,040.68        2,072,305.50        2,519,839.60        874,000.73          396,485.17         273,226.09         

Property, plant and equipment - net 14 1,174,709,111.80   1,067,278,756.89   772,949,619.63     186,542,278.92    187,969,263.82   188,484,566.11   

Investment property - net 15 14,298,750.00       14,298,750.00       14,298,750.00       -                     -                   -                   

Deferred tax assets 4, 16 19,794,330.91       6,675,684.49        2,383,369.54        77,289.25            525,713.32         954,530.55         

Other non - current assets 103,242.00           16,000.00             16,000.00             97,500.00            11,000.00          11,000.00           

Total non - current assets 1,211,385,475.39   1,090,341,496.88   792,167,578.77     687,691,468.30    678,953,361.71   700,073,822.15   

TOTAL ASSETS 1,553,687,003.08   1,645,403,854.44   1,203,949,676.34   850,341,469.62    847,370,869.10   901,774,141.35   

Notes to  the financial statements are an integral part of these financial statements. Page 1 of 50

S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2013

Separate Consolidated

Unit : Baht



December 31, December 31, January 1, December 31, December 31, January 1,

2013 2012 2012 2013 2012 2012

Note (Restated) (Restated) (Restated) (Restated)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Bank overdraft and short - term loans

- from financial institutions 17 823,053,597.80     354,492,399.43     289,629,808.79     166,756,825.61    102,651,173.48   178,061,207.13   
Trade accounts and other payable 6, 18 50,481,003.66       56,217,888.31       70,882,799.71       33,818,965.39      28,929,067.22     50,328,512.75     

Current portion of long - term loans 19 -                     40,020,900.00       -                     -                     32,230,000.00     -                   

Current portion of  employee benefit obligation 20 872,567.00           1,238,121.80        452,237.40           -                     -                   -                   

Asset payable 30,495.00             879,295.55           38,891,661.20       -                     -                   5,387,821.50      

Accrued income tax 245,002.42           2,099,955.16        8,076,359.30        245,002.42          2,099,955.16      5,737,122.97      

Accrued dividend 20,527,213.88       20,538,049.21       18,874,986.56       20,527,213.88      20,538,049.21     18,874,986.56     

Distributed dividend payable to subsidiary 6 -                     -                     -                     -                     18,799,971.80     -                   

Other current liabilities 669,180.61           1,596,267.05        4,182,002.23        176,283.17          274,923.20         2,944,786.17      

Total current liabilities 895,879,060.37     477,082,876.51     430,989,855.19     221,524,290.47    205,523,140.07   261,334,437.08   

NON - CURRENT LIABILITIES

Long - term loans 19 -                     461,158,642.56     30,000,000.00       -                     24,136,980.00     -                   

Employee benefit obligation 20 16,666,830.03       10,404,457.11       5,295,595.60        6,491,192.96        4,214,543.11      2,534,727.00      

Total non current liabilities 16,666,830.03       471,563,099.67     35,295,595.60       6,491,192.96        28,351,523.11     2,534,727.00      

TOTAL LIABILITIES 912,545,890.40     948,645,976.18     466,285,450.79     228,015,483.43    233,874,663.18   263,869,164.08   

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. Page 2 of 50

S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2013

Unit : Baht

Consolidated Separate 



December 31, December 31, January 1, December 31, December 31, January 1,

2013 2012 2012 2013 2012 2012

Note (Restated) (Restated) (Restated) (Restated)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital

Authorized share capital

300,000,000 Common Shares of Baht 1.- each 300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00    300,000,000.00   300,000,000.00   

Issued and paid - up share capital

300,000,000 Common Shares of Baht 1.- each 300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00    300,000,000.00   300,000,000.00   

Additional paid - in capital

Share premium 278,374,901.60     278,374,901.60     278,374,901.60     278,374,901.60    278,374,901.60   278,374,901.60   

Retained earnings

Appropriated

Legal reserve 30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00      30,000,000.00     30,000,000.00     

Unappropriated 32,766,211.08       88,382,976.66       129,289,323.95     13,951,084.59      5,121,304.32      29,530,075.67     

Total shareholders' equity 641,141,112.68     696,757,878.26     737,664,225.55     622,325,986.19    613,496,205.92   637,904,977.27   

Non controlling  interests in subsidiary -                     -                     -                     -                     -                   -                   

Total shareholders' equity 641,141,112.68     696,757,878.26     737,664,225.55     622,325,986.19    613,496,205.92   637,904,977.27   

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 1,553,687,003.08   1,645,403,854.44   1,203,949,676.34   850,341,469.62    847,370,869.10   901,774,141.35   

-                     -                     -                     -                     -                   -                   

-                     -                     -                     -                     -                   -                   

Notes to the  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 3 of 50

S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

Consolidated Separate

AS AT DECEMBER 31, 2013

Unit : Baht



2013 2012 2013 2012

Note (Restated) (Restated)

REVENUES

Sales income and proceeds from services 6 940,447,760.39     1,224,950,478.93   479,635,456.37   607,499,856.87   

Other incomes

Interest income 6 453,742.08           443,592.25           5,024,341.63      15,221,846.61     

Others 5,539,424.39         8,595,567.52        2,391,928.19      7,310,394.33      

Total revenues 946,440,926.86     1,233,989,638.70   487,051,726.19   630,032,097.81   

EXPENSE

Cost of the sales and services 6 858,829,062.14     1,046,123,196.75   426,525,738.40   517,086,163.14   

Selling expenses 42,207,934.75       48,629,938.98       15,915,771.41     15,950,642.22     

Administrative expenses 6 53,919,858.77       49,641,710.20       17,379,339.82     21,188,357.85     

Impairment loss on assets 64,561.90             19,153,501.48       -                   -                   

Total expenses 955,021,417.56     1,163,548,347.41   459,820,849.63   554,225,163.21   

PROFIT BEFORE FINANCIAL COST AND INCOME TAX (8,580,490.70) 70,441,291.29       27,230,876.56     75,806,934.60     

Finance cost 49,422,965.87       24,175,800.69       7,220,716.79      8,322,735.88      

PROFIT (LOSS) BEFORE  INCOME TAX EXPENSES (58,003,456.57) 46,265,490.60 20,010,159.77 67,484,198.72

Income tax (expense) income 4 ,16 9,586,690.83 (10,671,837.63) (3,980,379.66) (15,392,969.81)

Net profit (loss)  for the  year  (48,416,765.74) 35,593,652.97       16,029,780.11     52,091,228.91     

Other comprehensive income -                      -                     -                   -                   
Comprehensive income (loss) for the year  (48,416,765.74) 35,593,652.97       16,029,780.11     52,091,228.91     

Net profit(loss)  attributable to: 

Owners of the Company  (48,416,765.74) 35,593,652.97       

Non - controlling interersts -                      -                     
Net profit (loss)  for the  year  (48,416,765.74) 35,593,652.97       

Comprehensive income (loss) attributable to :

Owners of the Company  (48,416,765.74) 35,593,652.97       

Non - controlling interersts -                      -                     
Comprehensive income (loss) for the  year  (48,416,765.74) 35,593,652.97       

Earnings (loss) per share (Baht : shares)

Equity holders of the parent company (0.16) 0.12 0.05 0.17 

Notes to the  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 4 of 50

Unit : Baht

Consolidated Separate 

S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

(Unaudited) (Unaudited) 



Issued and

paid - up Share premium Appropriated 

Note share capital Legal reserve

As at January 1, 2012 (Before adjustment) 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00      126,905,954.41     735,280,856.01      

Cumulative effect of change in accounting  policy 4, 16 -                       -                     -                     2,383,369.54        2,383,369.54          

As at  January 1, 2012 (After adjustment) 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00      129,289,323.95     737,664,225.55      
Comprehensive income for the year -                       -                     -                     35,593,652.97      35,593,652.97        

Dividend paid 21 -                       -                     -                     (76,500,000.26)     (76,500,000.26)       
As at December 31, 2012 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00      88,382,976.66      696,757,878.26      

As at January 1,  2013 (Before adjustment) 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00      81,707,292.17      690,082,193.77      

Cumulative effect of change in accounting  policy 4, 16 -                       -                     -                     6,675,684.49        6,675,684.49          

As at January 1,  2013  (After adjustment) 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00      88,382,976.66      696,757,878.26      
Comprehensive income (loss) for the year -                       -                     -                     (48,416,765.74)     (48,416,765.74)       

Dividend paid 21 -                       -                     -                     (7,199,999.84)       (7,199,999.84)         
As at December 31, 2013 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00      32,766,211.08      641,141,112.68      

Notes to the  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 5 of 50

Total
Unappropriated

S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

Unit : Baht

Retained earnings

Consolidated financial statement



Issued and

paid - up Share premium Appropriated 

Note share capital Legal reserve

As at January 1, 2012 (Before adjustment) 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00        28,575,545.12        636,950,446.72      

Cumulative effect of change in accounting  policy 4, 16 -                       -                     -                       954,530.55            954,530.55            

As at  January 1, 2012 (After adjustment) 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00        29,530,075.67        637,904,977.27      
Comprehensive income for the year -                       -                     -                       52,091,228.91        52,091,228.91        

Dividend paid 21 -                       -                     -                       (76,500,000.26)       (76,500,000.26)       
As at December 31, 2012 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00        5,121,304.32          613,496,205.92      

As at January 1,  2013 (Before adjustment) 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00        4,595,591.00          612,970,492.60      

Cumulative effect of change in accounting  policy 4, 16 -                       -                     -                       525,713.32            525,713.32            

As at January 1,  2013  (After adjustment) 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00        5,121,304.32          613,496,205.92      
Comprehensive income for the year -                       -                     -                       16,029,780.11        16,029,780.11        

Dividend paid 21 -                       -                     -                       (7,199,999.84)         (7,199,999.84)         
As at December 31, 2013 300,000,000.00      278,374,901.60     30,000,000.00        13,951,084.59        622,325,986.19      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. Page 6 of 50

S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

Unit : Baht
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Total
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS

Note 2013 2012 2013 2012

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net profit(loss) before tax (58,003,456.57)    46,265,490.60      20,010,159.77     67,484,198.72    

Reconciliations of net profit to net 

cash provided by (used in ) operating activities:

Depreciation expenses 14 71,497,373.24     50,720,727.41      18,492,908.90     17,229,880.03    

Allowances for doubtful accounts (recovery) 8 (441,439.39)        (244,802.00)         (279,070.45)        (244,802.00)       

Provision for loss on impairment of assets (recovery) 14 (19,132,528.24)    19,153,501.48      -                    -                   

Loss on obsolete stock 9 (9,576,448.82)      -                    -                    -                   

Unrealized (gain) loss on temporary  investments 

incremental value -                    (2,186.16)            -                    (2,186.16)          

(Gain) loss from disposal of fixed assets 15,739,258.34     954,599.64          (1,318,715.58)      1,061,278.90      

Unrealized (gain) loss from exchange rate 1,127,127.37       630,254.56          668,696.08         (195,348.78)       

Employee retirement benefit 20 6,649,962.68       6,918,081.81        2,402,156.61       2,465,922.36      

Interest Income (453,742.08)        (443,592.25)         (5,024,341.63)      (15,221,846.61)   

Interest expenses 49,422,965.87     24,175,800.69      7,220,716.79       8,322,735.88      

Gain from operating activities before changes

in operating assets and liabilities 56,829,072.40 148,127,875.78 42,172,510.49 80,899,832.34

Decrease (Increase) in operating assets:-

Trade accounts and other receivable 31,622,405.02     7,273,574.04         (11,823,962.78) 40,100,365.19    

Inventories 54,801,975.68     (13,390,267.36)     21,185,235.62     (14,308,288.88)   

Other current assets (168,409.81)        2,146,984.36        (147,329.31)        2,199,487.16      

Non other current assets (86,500.00)          -                    (86,500.00) -                   

Increase (Decrease) in operating liabilities:-
Trade accounts and other payable (6,975,053.44)      (14,887,420.74)     4,819,467.80       (21,062,324.24)   

Other current liabilities (927,086.44)        (2,585,735.18)       (98,640.03)          (2,669,862.97)     

Employee  benefit  obligations (753,144.56)        (1,023,335.90)       (125,506.76)        (786,106.25)       

Cash provided by (used in ) operating activities 134,343,258.85    125,661,675.00    55,895,275.03     84,373,102.35    

Interest paid (48,205,115.68)    (23,953,291.35)     (7,170,605.02)      (8,660,257.17)     

Income tax paid (5,386,808.42)      (20,940,556.72)     (5,386,908.33)      (18,601,320.39)   

Net cash provided by (used in ) operating activities 80,751,334.75     80,767,826.93      43,337,761.68     57,111,524.79    

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. Page 7 of 50

Separate 

Unit : Baht
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FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013



S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS (CONT.)

Consolidated

Note 2013 2012 2013 2012

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Long - term loans to subsidiary 12 -                    -                    -                    (21,200,000.00)   

Receipt of long - term loans to subsidiary 12 -                    -                    189,950,500.00    41,500,000.00    

Loans to employees 13 (3,060,800.00)      (3,586,000.00)       (2,015,800.00)      (894,000.00)       

Receipt of loans to employees 13 3,037,347.59       3,324,715.55        1,111,649.94       922,012.46        

Disposal of temporary investments -                    74,363.22            -                    74,363.22          

Dividend income -                    -                    -                    4,999,992.50      

Repayment of dividend to subsidiary -                    -                    (18,799,971.80)    18,799,971.80    

Interest income 453,742.08         443,592.25          5,024,341.63       15,221,846.61    

Payments of asset payable (879,295.55)        (38,891,661.20)     -                    (5,387,821.50)     

Acquisition of investment in subsidiary -                    -                    (200,000,000.00)   -                   

Purchase of fixed assets (41,473,739.90)    (506,702,891.20)   (17,082,436.40)    (20,280,449.20)   

Disposal of fixed assets 4,869,386.36       3,524,611.25        1,335,227.98       2,504,592.56      

Net cash provided by (used in ) investing activities (37,053,359.42)    (541,813,270.13)   (40,476,488.65)    36,260,508.45    

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase (Decrease) in bank overdrafts and

short - term loans from financial institutions 467,453,547.85    64,232,336.08      63,457,274.81     (75,214,684.87)   

Receipt of long - term loans from financial institutions 19 (519,613,901.56)   489,169,542.56    4,773,476.00       74,356,980.00    

Repayments of long-term loans from

financial institutions 19 18,434,359.00     (17,990,000.00)     (61,140,456.00)    (17,990,000.00)   

Dividend paid (7,210,835.33)      (74,836,937.61)     (7,210,834.33)      (74,836,937.61)   

Net cash  provided by (used in ) financing activities (40,936,830.04)    460,574,941.03    (120,539.52)        (93,684,642.48)

Increase (Decrease) in cash and cash equivalents 2,761,145.29       (470,502.17)         2,740,733.51       (312,609.24)       

Cash and cash equivalents at beginning of the year 5,704,875.95       6,175,378.12        2,187,093.80       2,499,703.04      
Cash and cash equivalents at end of the year 8,466,021.24 5,704,875.95        4,927,827.31 2,187,093.80

Supplemental  disclosures of cash flows information

Cash paid during the year  for :

Capitalized borrowing cost to its fixed assets -                    7,040,223.93        -                    -                   

Non - cash transactions

The Company and its subsidiary 

    purchased fixed assets on credit 30,495.00           879,295.55          -                    -                   

Unutilized credit facilities for future working capital

 (unit : million baht) 816 503 485 327

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. Page 8 of 50

Separate

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

Unit : Baht



1. GENERAL  INFORMATION

1.1 The Company  registered  the change of the status of  the  Company  to be a public company limited

under Public Company Act  with the Ministry of Commerce on April  20, 1994.    The  Company's  head  office 

is located at No. 119, Karnjanavanich  Road,  Takarm,  Hadyai,  Songkhla  and its branch office is  located  in

Sinsakhon Printing City Industrial Estate, No. 30/32, Moo 1, Kokkharm Subdistrict, Muang Samutsakorn District,

Samutsakorn.

1.2 The  Subsidiary's  address in Sinsakhon Printing City Industrial  Estate, No. 30/32, Moo 1, Kokkharm

Subdistrict, Muang Samutsakorn  District, Samutsakorn. 

1.3 The Company is a  subsidiary  of  Oji  Holding  Corporation  Limited  registered  Japan,  which  holds 

75.72% of the Company's  authorized capital.

1.4 The  Company  and  its  subsidiary operate in offset  printing  business, and  manufacture corrugated

and duplex  board packaging products.

2. BASIS OF PREPARATION 

2.1 Basis of preparation of  financial statements  

The statutory  financial  statements  are  prepared  in  the  Thai  language.    This English translation 
of  the financial  statements  has  been  prepared  for the  convenience  of   readers not  conversant  with  the

Thai  language.

The  consolidated  and separate financial  statements  have been  prepared in  accordance with Thai 
Financial  Reporting  Standards  under  the  Accounting  Act B.E. 2543 (2000)   being  those Thai  Accounting 

Standards  issued  under  the  Accounting  Profession  Act B.E. 2547 (2004)  including  related  interpretations 

and guidelines  promulgated  by   the  Federation of  Accounting   Professions  under   The  Royal  Patronage

of His Majesty  the  King ("FAP")  and  the  financial  reporting  requirements  of  the  Securities and Exchange

Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992).

The  consolidated  and separate financial statements have  been presented  in accordance  with Thai 

Accounting   Standards  No. 1  (Revised  2009)   subject : “Presentation   of   Financial  Statements”  and  the

requirements  of  The  Department of   Business  Development  announcement subject : “The mandatory items,

have to be presented in  the  financial  statements, B.E. 2554”  date September 28, 2011 under the Accounting

Act  B.E. 2543.

The consolidated  and  separate    financial   statements  are  presented   in  Thai  Baht, which is the

Company's  and  its  subsidiary  functional currency.
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

2. BASIS OF PREPARATION (Con't.)

2.2 Basis of preparation of  consolidate  financial statements.

Subsidiary   undertaking  are  defined  as  those  companies  which   the  parent  company  in  the 

Group directly or  indirectly, has an interest of more than one half of the  voting rights or otherwise has power

to exercise control over  the financial and operating policies  including potential voting rights that are presently

exercisable or presently convertible.

The  consolidated financial statements  included the  accounts of  the  Company and  its subsidiary,

Sahakij  Packaging  Company  Limited,  which operates in  printing  business, manufactures  corrugated  and  

duplex board packaging producs with the shareholding of 100% of authorized share capital.

The subsidiary's financial statements  showed  its  total  assets as at  December 31, 2013 and 2012

amounted to Baht  1,203.45 millions and Baht  1,302.53 millions (representing 77 % and 79%  of total assets) 

and its total  revenues for  the years ended December 31, 2013 and 2012 amounted  to  Baht 462.13 millions

and  Baht  619.09 millions  (representing 48.94 % and  50.17 %  of total revenues), respectively.

The financial  statements of this subsidiary have been consolidated from  the date on which effective 

control is  transferred  to the Group and are no longer consolidated from the date of such control ceases.

Control is  the  power to  govern the  financial  and  operating  policies of  an  entity so as to obtain 

benefits from its  activities. In assessing  control,  the  Company takes into consideration potential voting rights 

that currently are exercisable.  The acquisition date is the  date on  which control is transferred to the acquirer.

Judgment is applied in determining the  acquisition  date and determining  whether  control is transferred from 

one party to another.

The financial statements of the subsidiary are prepared for the same reporting  period as the parent 

company, using  consistent significant accounting policies.

Significant intercompany transactions between the Company and  its subsidiary have been eliminated

in  the consolidated financial statements.
2.3 Principles of separate financial statements

The separate financial statements, which present investments in subsidiary presented under the cost

method,  have been prepared solely for the benefit of the public.

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS

3.1 Adoption of new accounting standards effective in the current year
In current period,  the  Company  and  its  subsidiary  has  applied  revised  and  newly issued Thai 

Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS), Interpretations (SIC) and Accounting

Treatment Guidance as announced by the  Federation of  Accounting Professions as follows:-

Page 10 of 50



NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con't)

Thai Accounting Standards

TAS 12 Income Taxes

TAS 20 (revised 2009) Accounting  for  Government  Grants  and  Disclosure  of 

Government Assistance

TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

Thai Financial Reporting Standard

TFRS 8 Operating Segments

Interpretations

SIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating

Activities

SIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets

SIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its

Shareholders

Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets

The above-mentioned Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial  Reporting Standard (TFRS),

Interpretations (SIC) and Accounting Treatment Guidance do not have any significant impact on the Company's

financial statements in  this  period of initial  application except  the  following  accounting  standards  and Thai

Financial  Reporting  Standard  which  the  Company  and  its   subsidiary   has  applied   the  standard  from

January 1, 2013 consist of.- 
TAS 12 

This accounting standard requires an entity to  identify temporary differences arising from differences

between  the  carrying  amount  of  an  asset  or  liability  in  the  accounting records and  its tax base, and to

recognize deferred tax assets and liabilities  under the stipulated guidelines.     In current period, the Company

and  its  subsidiary has  changed  this  accounting policy and  restated  the  prior year's  financial  statements,

presented  as  comparative  information,  as  though  the Company  and its  subsidiary had initially recognized

the tax effects as deferred  tax  assets or  liabilities.   The cumulative effect of first adoption  of new accounting

standard as disclosed  in Note 4 to the financial statements.

TFRS 8

This accounting standard requires a 'management  approach', under  which  segment  information is 

presented  on  the  same  basis  as  that  used  for  internal  reporting  purposes but it appears  likely that the

number of  reportable  segments, as well  as the  manner in which the segments are reported,  will  change in 

a manner that is  consistent with the internal  reporting provided to the  chief  operating  decision-maker.   The

change  in policy only impacts presentational aspects and has no  impact on the Company and its subsidiary's 

reported assets, liabilities, results or earnings per share.
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con't)

The Company and its subsidiary consider their reportable segments to be the major lines of business,

there  is no significant  change to  the  information  previously  reported  as  disclosed  in  Note 24 to  financial

statements.

3.2 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted

The Federation of Accounting Professions has issued Notification  regarding  the  revised  and newly

Thai  Financial  Reporting  Standard (TFRS) and Interpretations (TFRIC)  which  were announced  and  these 

have been published in the Royal  Gazette and which will  become effective for the financial statements for the 

fiscal years beginning on or after January 1, 2014 and 2016. The Company and its subsidiary have not applied 

such standards before the effective period as follows:

3.2.1 Effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2014.

Thai Accounting Standards

TAS 1 (revised 2012) Presentation of Financial Statements

TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows

TAS 12 (revised 2012) Income Taxes

TAS 17 (revised 2012) Leases

TAS 18 (revised 2012) Revenue

TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits

TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate

TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures

TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates

TAS 31 (revised 2012) Interests in Joint Venture

TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reporting

TAS 36 (revised 2012) Impairment of Assets

TAS 38 (revised 2012) Intangible assets

Thai Financial Reporting Standard

TFRS 2 (revised 2012) Share–Based Payments

TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations

TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments

Interpretations

SIC 15 Operating Leases – Incentives

SIC 27 Evaluating the Substance of Transactions in the

Legal Form of a Lease

SIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures

SIC 32 Intangible Assets – Web Site Costs
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con't)

TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities

TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease

TFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration 

and Environmental Rehabilitation Funds

TFRIC 7 Applying  the Restatement Approach under TAS 29 Financia 

l Reporting  in  Hyperinflationary Economies

TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment

TFRIC 12 Service Concession Arrangements

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes

TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners

TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers

3.2.2 Effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2016

Thai Financial Reporting Standard

TFRS 4 Insurance Contracts

The  management of the Company  and  its subsidiary are still evaluating the effect of these 31 Thai

Accounting Standards  (TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS) and Interpretations (SIC and TFRIC) 

and has not been able to reach a conclusion as  to their effect to the financial statements for the year in which 

they are applied except the following standards :

TAS 1 (Revise 2012)

This accounting standard  clarifies  that conversion features that are at the holder’s discretion do not

impact the classification of the liability component of the convertible instrument.    TAS 1 also explains that, for 

each component of equity, an entity may  present  the breakdown of other comprehensive income either in the

statement of changes in equity or in the notes to the financial statements.  This standard  has no impact to the

Company and its subsidiary.

TAS 7 (Revise 2012)
This accounting  standard  clarifies  that  only expenditures  that result  in a recognized asset  in the 

statement of  financial position are eligible for classification as investing activities.  This standard has no impact

to the Company and its subsidiary.
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con't)

TAS 12 (Revise 2012)

This  accounting standard  amends  an  exception  to  the existing  principle for the measurement of

deferred tax  assets or liabilities on investment  property measured at fair value.  TAS 12 currently requires an

entity  to measure the deferred  tax relating to an  asset   depending on whether  the entity expects to recover

the  carrying amount of  the asset through  use  or  sale.      This  amendment  therefore  adds the rebuttable

presumption that the  carrying  amount  of  an investment property measured at fair value is entirely recovered

through sale. As the result  of  the amendment, TSIC 21 - Income tax - recovery  of revalued  non-depreciable
assets  is  incorporated  into  TAS 12 (revised 2012).    This  standard  has no impact to the Company and its

subsidiary.

TAS 18 (Revise 2012)
This accounting standard removes the appendix  to TAS 18.    This standard  has no  impact to the

Company and its subsidiary.

TAS 19 (Revise 2012)
This accounting standard deletes the transition provisions of the current TAS 19.   This standard has

no impact to the Company and its subsidiary.
TAS 24 (Revise 2012)

This accounting standard removes the requirement for government-related entities to disclose details 

of all transactions  with the government and other government-related entities.     It also clarifies and simplifies 

the definition of related parties. This standard has no impact to the Company and its subsidiary.

TAS 34 (Revise 2012)

This  accounting  standard  emphasis  the  existing  disclosure  principles  for  significant  event and 

transactions.     Additional requirements cover disclosure of changes in fair value measurements (if significant),

and the need  to  update relevant  information from the most recent annual  report.       This standard  has no

impact  to the Company and it subsidiary.

TAS 36 (Revise 2012)

This  accounting  standard  clarifies  that  only  allocating  goodwill  to  cash-generating  units  under

TFRS 8  “Operating Segments” before aggregation.      This  standard  has no impact to the Company and its

subsidiary.

TFRS 8 (Revise 2012)

This financial reporting standard clarifies that an entity is required to disclose a measure  of segment

assets only  if the measure is regularly reported to the chief operating decision-maker.    This standard has no 

impact  to the Company and its subsidiary.
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS (Con't)

TFRIC 10

prohibits  reversal  of  an  impairment  losses  recognized  in  a  previous  interim  period  in  respect  of 

goodwill.  This interpretation has no impact to the Company and its subsidiary.

4. EFFECT FROM FIRST TIME ADOPTION OF FINANCIAL REPORTING STANDARD

From January 1, 2013, the Company and its subsidiary have adopted revised and newly accounting standard 

as disclosed in  Note 3.1  to the  financial  statement.        The cumulative effect of the change in the accounting 

policy has been  separately presented in the statements of changes in shareholders' equity.

The   amounts  of  adjustments  affecting   the   statements   of   financial  position  and  the  statements  of 

comprehensive income are summarized are as follows:

Adjustment of financial statements

December 31, December 31, January 1, December 31, December 31, January 1, 

2013 2012 2012 2013 2012 2012

(Restated) (Restated) (Restated) (Restated)

Statement of Financial Position

Deferred tax assets - increase 22,101         8,213           3,152         2,384           2,063           1,723         

Deferred tax liabilities - increase (2,306)          (1,538)          (769)           (2,306)          (1,538)          (769)           

Deferred tax assets - net increase 19,795         6,675           2,383         78               525             954            

Retained earnings - Unappropriated 

    - incerase 19,795         6,675           2,383         78               525             954            

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Statement of comprehensive income

Income tax expenses  - increase  (decrease) (13,118)    (4,292)       448          428         

Net income for the period - increase  (decrease) 13,118     4,292        (448) (428)        

Basic earnings per share - incerase (decrease) 0.04373   0.01431     (0.00049)    (0.00143)  
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

5. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated  and separate financial statements are  prepared on the historical cost basis in measuring 

the value of  the component  o f financial  statements except  as  described  in each of the following accounting 

policies.
The  accounting  policies  set  out  below  have been  applied consistently  to all periods presented in these 

financial statements except a new accounting policy for the year 2013  as a result of the first adoption of revised 

and newly  accounting standard as  Income Taxes and Operating Segments.

5.1 Recognition of revenues

The  Company  and  its  subsidiary  recognize  revenues  when  it  is  probable  that  the  economic  

associated  with  the  transaction will flow  to the enterprise  and  the amount  of the revenue can be measured 

reliably.

Sales  of  goods  are recognized  when goods  are delivered  and  significant  risks  and  rewards of 

ownership  are transferred to customers.

Revenues from services are recognized when services are rendered.

Interest income is recognized on a time proportion basis that takes into account of the effective yield 

on the assets.

5.2 Cash and cash equivalents, and preparation of statement of cash flows

Cash and cash equivalent consist of cash on  hand, bank deposits, and all  highly liquid  investments  

with financial  institution  with  an  original  maturities  of  3 month or less,  which  are not  restricted  to any use 

and not  subject  to withdrawal  restrictions.

5.3 Trade and other accounts receivable and allowance for doubtful accounts

Trade and other accounts receivable are stated at  the  net realisable value  net  from the  allowance  

of doubtful accounts.   Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred    

in collection of receivables.     The allowance is generally based on  collection  experiences,  the analysis of debt 

aging and its current financial position.

5.4 Inventories and allowance for diminution in inventory

Finished goods and work in process are valued at  the  lower of average cost or  net realizable value.  

Raw  materials,  supplies  and  spare  parts  are  valued at the  lower of cost by FIFO method or net 

realizable value.  

Net  realisable  value is  the estimate of  the selling price in the ordinary course of business,  less the  
costs of  completion and selling expenses.

Allowance for diminution in inventory value is set up, where necessary, for obsolete, slow-moving and 
deteriorated inventories and for the cost higher than net realizable value.
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

5. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con't)

5.5 Investment 

5.5.1 Temporary investment in securities for sale

Temporary investment in marketable equity securities and open-end funds which are intended 
to be held for sale are presented at fair value.    Unrealized gain or loss from adjusting the fair value of securities

for sale are  recognized as income or expense in the income statement.

The fair value of  marketable securities  is  based  on the  latest  bid  price of the last working 
day of the year as quoted on the Stock Exchange of Thailand.

Cost of investment sold during the year is calculated by the weighted-average method.

5.5.2 Investments in subsidiary

Investments in the subsidiary in the separate financial statement are measured at cost.

5.6 Non-current assets held for sales

Non-current  assets  (or  disposal  groups  comprising  assets  and  liabilities)  that are expected to be 
recovered  primarily  through sale rather than through continuing use, are classified as held for sale.    The assets 

(or disposal group) are measured  at the lower of their carrying value and fair value less cost to sell.   Impairment

losses on initial classification as held for sale and subsequent gains and losses on remeasurement are recognized 

in profit or loss.  Gains are not recognized in excess of any cumulative impairment loss.

5.7 Investment property

Investment property is  property  which are held  to earn  rental  income, for capital appreciation or for  

both, but not for  sale in the ordinary course of business, use in the production or  supply  of goods or services or 

for administrative purposes also  includes  property  that  is  being  constructed  or  developed  for  future use as 

investment property.

Investment  property  is  measured  initially  at   its  cost  including  related transaction costs.     After  
initial recognition, investment property is carried at fair value less accumulated impairment losses (if any). 

Investment  property of  the  subsidiary is land which is currently undetermined for future.

5.8 Property, plant and equipment and depreciation

Land is stated at cost less provision for impairment of assets (if any).

Plant  and  equipment  are  stated  at  cost  less  from  accumulated  depreciation  and  provision  for 

impairment of assets (if any).

Cost  includes  expenditure that is directly attributable  to the acquisition of the asset.  The cost of self-

constructed assets  includes  the other  costs  directly attributable  to bringing  the assets to a  working  condition 

for their intended use, the costs of dismantling and removing  the items and  restoring the  site on which they are  

located, and capitalised borrowing costs. 
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

5. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con't)

5.8 Property, plant and equipment and depreciation (Con't)

When  parts  of  an  item  of  land,  premises  and equipment  have  different  useful  lives,  they are 

accounted for as  separate items (major components) of lands, premises and equipment.

Expenditure for additions, renewals and betterment are capitalized.      Repair and maintenance costs 

are recognized as expenses when incurred.

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no  future economic 

benefits are  expected  from its  use or  disposal.   Any gain or loss  arising on disposal  of an asset  (calculated  

as the difference between the net disposal  proceeds and the carrying amount of  the asset)  is included in profit 

or losses when the asset is derecognised.
The  Company and  its subsidiary depreciate their cost, after deducting residual value by the straight- 

line method over the assets useful life at the following rates:-

          Land improvement 5 Years

          Building and complement 5 - 30 Years

          Electricity system for building 10 Years

          Wastewater treatment system 5 - 10 Years

          Machinery and equipment 5 - 20 Years

          Tools and  equipment 5 - 10 Years

          Furniture and office equipment 5 - 10 Years

          Vehicles 5 Years

No depreciation is provided for land and assets in progress.

5.9 Borrowing cost

Borrowing  cost  directly  attributable  to the  acquisition,  construction  or production of  an asset that 

necessarily takes  a  substantial period of time to get ready for its  intended use or sale are capitalized as part of 

the cost of the respective assets.      All other  borrowing costs are  treated as expenses  in the period these are

incurred.     Borrowing costs consist of  interest and  other  costs  that  the  entities  incurs in connection with the

borrowing of the Company and its subsidiary.
5.10 Impairment of assets

The Company and its subsidiary assess at each reporting date whether there is and indication that an 

asset may be  impaired.  If any indication exists, or when annual impairment testing for an assets is required, the  

Company and its subsidiary estimates the asset's recoverable amount.
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5. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con't)

5.10 Impairment of assets (Con't)

The  recoverable  amount  of assets  is  the  greater of  the asset's  value in use  and fair  value less 

costs to sell.      In assessing value in use, the estimated  future  cash flows are discounted to their present value  

using a pre-tax discount rate that reflects  current  market  assessments of the time value of money and the risks   

specific  to the asset.       For an asset  that  does not generate cash inflows largely independent of  those  from 

other assets, the recoverable amount is determined for the  cash - generating unit to which the asset belongs.

An impairment loss is recognised in profit or loss.

For assets other than goodwill, an assessment  is made  at each  reporting date as to whether  there 

is any indication  that  previously  recognized  impairment  losses  may  no  longer  exist or may have decreased.   

If such indication exist, the Company and  its subsidiary  estimate the asset's  recoverable  amount in which case   

an impairment loss recognized  in prior periods for an asset other than goodwill shall be reversed.

An  impairment  loss is  reversed  only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed 

the carrying amount that  would  have been  determined,  net of  depreciation  or amortisation,  if no  impairment 

loss had been recognised.

5.11 Employee benefits

5.11.1 Short - term  employee benefits

Short -  term employee benefit obligations, which include salary, wages, bonuses, contributions 

to the social security fund and  provident  fund,  are measured on an undiscounted  basis and are recognized as 

expenses when incurred.

5.11.2 Defined contribution plan

Obligations for contribution to provident fund are recognized as an expense in profit statement  
of income as incurred.

5.11.3 Defined benefit plan

The retirement  benefit  is a defined benefits plan that an employee  will receive on retirement 
according to Thai Labor Law depending on age and years of service.

The liability  of retirement  benefits  is  recognized in  the statement  of financial position using  
the present value of  the  obligation  at  the reporting date and  past service  costs.      The retirement  benefit is  

calculated  annually  by an  independent  actuary  using  the projected unit  credit  method.   The  present  value 

of the benefit  obligations is determined by  discounting  the  estimated  future cash  outflows using interest rates  

of referred  government bonds that are denominated in  the currency in  which  the benefits will be paid and that 

have  terms  to  maturity  approximating  to the terms of the  related  retirement  liability.       Actuarial gains and 

losses arising  from  experience  adjustments  and  changes in actuarial  assumptions  are charged or credited in 

comprehensive income or loss.
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5. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con't)

5.11.3 Defined benefit plan (Con't)

The defined benefits liability comprises the present value of the defined benefit  obligation less 

unrecognized past service cost and unrecognized actuarial gains or losses.

5.12 Provision 

A provision is recognized  in the statement of financial position  when the  Company and its subsidiary 

have a present  legal or constructive  obligation as a result of  a past  event, and it is probable that  an outflow of   

economic benefits  will  be required  to  settle  the  obligation and a reliable estimate can be made of the amount 

of the obligation.

5.13 Foreign currencies translation 

Transactions in foreign currencies are converted into Baht at the rates of exchange on the transactions   

date.   Monetary assets and  liabilities  denominated in foreign currencies at the  reporting date are converted into 

Baht at the exchange rate on that date.     Gain or loss on exchange rates are  recognized as income or expense 

for the reporting period.

5.14 Income tax 

The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, 

except to  the extent that  it  relates  to  items  recognised  in other  comprehensive  income  or directly in equity.   

In this  case the tax is also recognised in other comprehensive  income or directly in equity, respectively.

- The current income tax 

The  current  income  tax  charge  is  calculated  on  the  basis  of  the  tax  laws  enacted or 

substantively  enacted  at  the end  of reporting period  in the countries where the Company  and  its subsidiaries 

operate and generate taxable  income.    Management  periodically  evaluates  positions taken in tax returns with  

respect to situations in which applicable tax  regulation is subject to interpretation.  It establishes provisions where 

appropriate on the basis of amounts expected  to be paid to the tax authorities.

- Deferred tax

Deferred  income  tax  is  recognized,  using  the  liability  method,  on  temporary differences 

arising  from differences  between  the tax  base  of  assets  and  liabilities  and  their  carrying  amounts  in  the  

financial statements.     However, the deferred  income  tax  is not  ccounted for if it arises from initial recognition  

of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects  

neither  accounting  nor taxable  profit  or  loss.     Deferred income tax  is determined using tax rates (and laws)  

that have been enacted or  substantially  enacted  by the end of the reporting period  and  are expected to apply  

when the related deferred income tax asset is  realized or the deferred  income tax  liability is settled.
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Deferred  income  tax  assets  are recognized  only  to the extent that it is probable that  future 

taxable profit  will be  available  against  which  the  temporary differences can be utilized. Deferred income tax is 

provided  on  temporary  differences  except  where  the  timing of  the  reversal  of  the  temporary difference is 

controlled by the Group  and it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities  are  offset when there  is a legally enforceable right  

to offset  current  tax  assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities 

relate to income taxes levied by  the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable  
entities  where there is an intention to settle the balances on a net basis.

At  each  reporting  date,  the Company  and  its subsidiary   review  and reduce  the  carrying  

amoun t of  deferred  tax  assets to the extent that  it  is no longer  probable  that  sufficient  taxable profit will be 

available to  allow all or part of the deferred tax asset to be utilized.

The Company  and  its  subsidiary  records  deferred  tax  directly to shareholders' equity if the

tax relates to  items that are recorded directly to shareholders' equity.

5.15 Basic earnings(loss) per share

Basic  earnings(loss)  per  share  is  determined  by  dividing the net income(loss) for the year by  the  

number  of weighted-average common shares issued and paid-up during the year.

5.16 Related party transactions  

Related parties  comprise  enterprises and individuals that control, or are controlled by,  the  Company,  

whether directly or indirectly, or which are under common control with  the  Company including holding companies,  

subsidiaries and  fellow  subsidiaries  are related  parties of  the Company.      Associates and individuals owning,  

directly or indirectly, an interest  in the  voting power of  the Company  that gives  them  significant influence over 

the  enterprise,  key   management  personnel,   including  directors  and  officers  of   the  Company  and  close  

members of   the  family  of these  individuals  and  companies  associated  with these individuals  also constitute 

related parties.

They  also  include  individuals  which  directly or indirectly own a voting  interest  in the Company that 

gives  them  significant  influence  over  the  Company,  key  management  personnel,  directors  and officers with 

authority in the planning  and direction of the Company’s operations.

In considering  each  possible related  party relationship,  attention is directed to  the substance of  the 

relationship, and not merely the legal form.

5.17 Segment reporting

Business segments provide products or services that are subject to risks and returns that  are different  

from those of other business segments.  Geographical segment s provide products or services  within  a particular 

economic  environment that  is  subject  to risks and returns that are different from those of components operating 

in other economic  environments.
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5.18 Financial instruments

Financial  assets carried  on  the  statement of  financial position  include cash  and  cash  equivalents, 

investments, trade and other  receivables, loan  receivable  and  financia l liabilities  carried   on the statement  of  

financial position include trade and other payable, loan and accrued expense.   The particular recognition methods 

adopted are disclosed in the individual policy statements associated  with each item. 

5.19 Operating leases

Lease in which substantially all the risks and rewards of ownership of assets remain with the lessor are 

accounted for  as operating lease.    Rentals applicable to such operating leases are charged in profit or loss over 

the lease term.

5.20 Significant accounting judgments and estimates

The  preparation  of  financial  statements  in  conformity  with  TAS  requires  management  to  make   

judgments, estimates and assumptions  that  affect  the application  of  policies  and  reported  amounts of assets,    

liabilities, income and expenses.  The estimates  and associated assumptions are  based on historical  experience 

and various  other  factors  that are  believed  to  be  reasonable  under the  circumstances,  the  results of which 

form  the  basis  of  making the  judgments  about  carrying amounts  of  assets and  liabilities that are not readily 

apparent from other sources.

Estimates  and underlying  assumptions are  reviewed on an ongoing  basis.  Revisions  to accounting 

estimates  are  recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.

5.20.1 Recognition and derecognition of assets and liabilities

In considering whether to recognize or to  derecognized  assets or liabilities, the management is 

required to make judgment on  whether  significant  risk  and  rewards  of  those  assets  or  liabilities  have  been  

transferred, based on their best transferred, based on their bestknowledge of the current events and arrangements.
5.20.2  Allowance for doubtful accounts

Allowance  for   doubtful  accounts  are  intended   to  adjust   the   value   of   receivables  for  

probable  credit  losses.       The  management  uses judgment to establish reserves for estimated losses for each 

outstanding debtor.      The  allowances  for  doubtful  accounts are determined  through a combination of specific   
reviews, collection experience, and analysis of debtor aging, taking into account  changes  in the current economic  

conditions.   However,  the use of  different  estimates  and  assumptions  could  affect the amounts of allowances 

for receivable losses and adjustments to the allowances may therefore be required in the future.
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5.20.3 Allowance for obsolescence and diminution

Allowance for obsolescence  and diminution  in  value of  inventories  are intended to adjust the 
value of inventories for probable losses.     The management uses judgment to establish allowances for estimated

losses for each outstanding inventories.     The allowances for obsolescence and diminution in value of inventories 

are determined through a combination of analysis of  inventories aging.

5.20.4 Deferred tax assets

Deferred tax assets  are recognized in respect of temporary differences only  to the extent  that 

it is probable that taxable profit will be available against which these differences can be recognized.      Significant 

management  judgment  is  required to  determine the amount  of  deferred  tax  assets  that  can be  recognized, 

based upon the  likely  timing and level of estimate  future taxable profits.
5.20.5 Property plant and equipment and depreciation

In calculating  depreciation  on  building and equipment, the management estimates useful lives  

and salvage values of  the Company’s  and its subsidiaries building  and  equipment and reviews estimated useful  

lives and  salvage values if  there are any changes.

5.20.6 Impairment of assets

    The management is required to review assets for  impairment on a periodical  basis and record 

impairment  losses  in the period  when  it is  determined  that their recoverable amount is lower than the carrying   

amount.       This requires judgments  regarding  forecast of future revenues and expenses relating to  the assets 

subject  to the review.

5.20.7 Provision for employee benefit

The  obligation  under  the  defined  benefit  plan  is determined based on actuarial techniques. 

Such determination is made based on  various  assumptions,  including  discount  rate, future salary increase rate, 

staff turnover rate and mortality rate.

5.20.8 Lease 

In determining whether a lease is  to be classified as  an operating  lease or finance lease, the  

management  is required to use  judgment  regarding  whether  significant risk and  rewards  of  ownership of the

leased asset has been transferred,taking into consideration terms and conditions of the arrangement.
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6. RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Company has  certain transactions  with subsidiary and  related parties.   Part of assets, liabilities, income  

and expenses are incurred  from such  related  transactions.       These  companies are related through common  

shareholdings and/or directorships as follows.-
Relation 

and pricing December 31, December 31,

policy Activities Location 2013 2012

Oji Holding Corporation Co., Ltd. 1 Produce and sell Japan - -

paper production

Sahakij Packaging Co., Ltd. 2 Printing house, Thailand 100 100

produce and sell

packaging

production

Box Asia Group International Co., Ltd. 3 Produce and sell Thailand - -

packaging

production

GS Paper & Packaging Sdn Bhd 3 Produce and sell Malaysia - -

packaging

production

Ojitex Haiphong Co., Ltd. 3 Produce paper Vietnam - -

Eastern Printing public Co., Ltd. 4 Printing house, Thailand - -

printing and

paper retail

The nature of relationship and pricing policy with its subsidiary company, related  company and related presons 

are as follows:-

1. The Company's parent company

The guarantee fees  for  the loans of the Company  and  it  subsidiary is charged  at the rate of  0.2%  per  

annum of  the outstanding loan balance at ecah quarter (see Note 17 to the financial statements).

2. Subsidiary 

The Company set raw  material  sales  price  at cost plus agreed margin rates of 5% to 10%.  The interest 

is charged at  the rate of  borrowing cost plus 0.5%.  Spare parts and machinery sales prices  are set at cost plus 

agreed margin rate of 5% to 10%. 

3. Subsidiary of parent company

The Company and subsidiary purchase and sell finished goods and raw materials at market price. 
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

4. Having certain directors in common until October 2, 2012.

The Company may obtain printing  work at the lower rate than market rate by approximately 3% to 10%.

Subsidiary may obtain printing  work at the lower rate than market rate by approximately 1% to 5%.

Significant transactions between  the Company,  subsidiary  and  other related parties  in  the  statements of 

comprehensive income  were as follows:-
Unit : Baht

Separate 

2013 2012 2013 2012

Parent company

Other expenses 810,175.33       -                  111,610.93      -                  

Subsidiary

Sales income and proceeds from  services -                  -                  809,716.65      9,827,264.00     

Interest income -                  -                  4,876,914.05   15,133,845.19   

Purchases -                  -                  4,124,627.03   7,357,636.02     

Purchases of fixed assets -                  -                  22,595.00       40,000.00         

Printing expenses -                  -                  -                1,649,952.88     

Other expenses -                  -                  -                28,621.13         

Related company

Sales income and proceeds from  services 4,518,417.60     264,601.20       -                -                  

Purchases 21,990,015.35   4,855,623.05     18,397,748.36  4,855,623.05     

Printing expenses -                  95,779,359.06   -                95,779,359.06   

Other expenses -                  306,265.00       -                194,505.00       

Management's benefit expenses

The Company and its subsidiary  have  paid salaries,  bonus, meeting allowances, contributions to the  social  

security  fund,  provident  funds, other  welfare  and  post-employment  benefits  to their directors and management 

recognized as expenses as follows:

2013 2012 2013 2012

Short - term benefits 23,297,228.37   19,050,883.09   7,463,935.91   8,175,242.65     

Post employment benefits 1,386,273.80     2,063,568.90     576,815.80      801,072.90       

Total 24,683,502.17   21,114,451.99   8,040,751.71   8,976,315.55     
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

The outstanding balances of accounts with related companies are as follows:

December 31, December 31, December 31, December 31,

2013 2012 2013 2012

Trade accounts and other receivable

Trade accounts receivable

Subsidiary -                  -                  542,328.63      2,674,890.10     

Related company 607,414.95       -                  -                -                  

   Total 607,414.95       -                  542,328.63      2,674,890.10     

Advance payment

The Company's parent company 2,093,669.95     1,144,563.19     -                -                  

   Total Trade accounts and other receivable 2,701,084.90     1,144,563.19     542,328.63      2,674,890.10     

Long - term loans to

Subsidiary -                  -                  -                189,950,500.00  

Trade accounts and other payable 

Trade accounts payable

Subsidiary -                  -                  1,964,024.12   -                  

Related company 2,407,468.09     931,924.54       2,399,764.09   931,924.54       

   Total 2,407,468.09     931,924.54       4,363,788.21   931,924.54       

Other payable

The Company's parent company 532,030.47       -                  61,853.69       -                  

   Total trade accounts and other payable 2,939,498.56     931,924.54       4,425,641.90   931,924.54       

Distributed dividend payable to

The Company's parent company -                  -                  -                18,799,971.80   

OTHER MATTERS

1. As at December 31, 2013 the ultimate parent company has  guaranteed  the  Company's and its subsidiary's 

liabilities  for the amount of Baht 900 million.

2. As  at  December 31, 2013  and  2012  the  Company  has  guaranteed  its  subsidiary's   liabilities  for  the 

amount of Baht 542  million and Bath 891 million respectively.

3. As  at  December 31, 2013 and  2012  the  subsidiary  has  guaranteed   the  Company's  liabilities  for  the  

amount of  Baht  336 million and Baht 531 million respectively. 
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

7. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents consist of.-

2013 2012 2013 2012

Cash in hand 130,000.00       130,000.00       80,000.00       80,000.00         

Outstanding cheque - net 218,873.30       3,517,851.78     -                64,200.00         

Deposits at banks -  savings 3,027,628.08     748,733.95       2,174,592.60   739,965.61       

Deposits at banks -  current 5,089,519.86     1,308,290.22     2,673,233.71   1,302,928.19     

Total 8,466,021.24     5,704,875.95     4,927,826.31   2,187,093.80     

In 2013, the subsidiary had deposit in saving account in foreign currency converted into Thai Baht amounting to

Baht  884,152.02.

8. TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE

Trade accounts and other receivable consist of.-
Unit : Baht

Consolidated Separate 

2013 2012 2013 2012

Note receivables 1,131,578.07     1,729,707.43     -                -                  

Trade accounts receivable - other company 160,320,578.07  182,227,991.54  93,836,723.75  82,019,052.85   

Trade accounts receivable - related company 607,414.95       -                  542,328.63      2,674,890.10     

Total 162,059,571.09  183,957,698.97  94,379,052.38  84,693,942.95   

Less allowances for doubtful accounts (3,595,220.01) (4,036,659.40) (3,595,220.01) (3,874,290.46)

Trad accounts and note receivables - net 158,464,351.08  179,921,039.57  90,783,832.37  80,819,652.49   

Prepaid expense 1,608,060.18     1,721,649.02     911,861.30      788,190.46       

Receivable from the Revenue Department 13,703,575.28   26,431,817.06   1,159,351.60   55,207.68         

Other receivable 2,020,702.01     367,700.15       443,633.73      -                  

Advance payment 3,376,245.56     1,911,693.94     987,525.61      520,120.75       

Total 179,172,934.11  210,353,899.74  94,286,204.61  82,183,171.38   
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

Trade account receivables aged by number of days are as follows:

Unit : Baht

Consolidated Separate 

2013 2012 2013 2012

Accounts receivables not yet due 142,744,639.31  153,591,802.91  78,866,019.27  66,783,119.94   

Accounts receivables over due

Under or equal to 3 months 13,912,277.34   24,240,623.04   11,256,986.74  13,603,869.94   

Over 3 months to 6 months 591,749.32       432,732.61       591,749.32      432,732.61       

Over 6 months to 12 months -                  -                  -                -                  

Over 12 months 3,679,327.05     3,962,832.98     3,664,297.05   3,874,220.46     

     Total 160,927,993.02  182,227,991.54  94,379,052.38  84,693,942.95   

Less allowances for doubtful accounts (3,595,220.01) (4,036,659.40) (3,595,220.01) (3,874,290.46)

Trade accounts receivable - net 157,332,773.01  178,191,332.14  90,783,832.37  80,819,652.49   

Movements in allowance for doubtful accounts are as follows:

2013 2012 2013 2012

Beginning balance for the year 4,036,659.40     4,281,461.40     3,874,290.46   4,119,092.46     

Add  Increase during  year -                  -                  -                -                  

Less  Reversal of doubtful accounts (411,439.39) (244,802.00) (249,070.45) (244,802.00)

Ending balance for the year 3,625,220.01     4,036,659.40     3,625,220.01   3,874,290.46     

9. INVENTORIES

Inventories are as follows :-

2013 2012 2013 2012

Finished goods 16,683,366.76   11,554,925.07   6,473,919.22   5,347,628.87     

Work-in-process 22,698,217.12   25,673,670.08   3,337,060.69   3,013,909.12     

Raw materials 104,099,467.08  140,368,351.38  38,924,592.92  59,260,129.29   

Supplies and packing materials 5,370,609.24     4,505,510.35     3,467,045.32   2,985,399.56     

Spare parts 4,323,965.79     4,197,623.95     3,958,731.34   3,787,793.50     

Goods in transit 8,218,426.50     10,743,049.70   6,129,168.50   9,080,893.27     

Less  คา่เผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพAllowance for obsolete goods (9,576,448.82) -                  -                -                  

Total 151,817,603.67  197,043,130.53  62,290,517.99  83,475,753.61   
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

10. NON - CURRENT ASSETS HELD FOR SALE

Non - current  assets  held  for sale's - net book value consist of.-

2013 2012 2013 2012

Land -                  80,130,984.51   -                  -                  

Land improvement - net -                  374,159.26       -                  -                  

Buildings - net -                  58,394,450.94   -                  -                  

Electric  system - net -                  15.00               -                  -                  

Total -                  138,899,609.71 -                  -                  

In 2012, the subsidiary has relocated its office and  factory to a new  address in Sinsakhon  Printing City Industrial

Estate.      The subsidiary was in the process of disposal of land and buildings in its old location and its management 

determined to dispose this  factory.       However, in 2013, the  disposal  process of such assets to auother company

was not completed.    The subsidiary, therefore, reclassified these non-current  assets held for sale to property, plant

and equipment  (See Note 14 to the finanacial statements).

11. INVESTMENT IN SUBSIDIARY

Investment in subsidiary is as follows.-

December 31, December 31, December 31,December 31, December 31, December 31, December 31, December 31,

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Subsidiary 

Sahakit Packaging

  Company Limited 600.00    400.00    100 100 500,100,399.40 300,100,399.40 -                  -                  

At  the 2013's  Annual General Shareholders' Meeting (of Sahakij Packaging Co., Ltd)  held on April 25, 2013,  it 

was approved to increase its authorized share capital from Baht 400 million to  Baht 600 million by increase common 

shares from  4 million  shares to  6 million  shares at  Baht  100 each to  offer to  the  existing  shareholders.    The 

Company  has  exercised its  right  as the  existing  shareholder  acquiring  the  total  increased shares amounting to 

Baht 200  million.   The subsidiary has registered  the  increase in  share  capital  with the  Ministry of Commerce on 

May 8, 2013.
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

12. LONG - TERM LOANS TO SUBSIDIARY

Long - term loans to subsidiary are as follows:-

2013 2012 2013 2012

Beginning balance for the year -                -                189,950,500.00 210,250,500.00 
Add Increase loan during the year -                -                -                 21,200,000.00  
        Total -                -                189,950,500.00 231,450,500.00 

Less Received during the  year -                -                (189,950,500.00) (41,500,000.00)
Ending balance for the year -                -                -                 189,950,500.00 

The Company had granted unsecured long - term loans to its subsidiary in respect of promissory notes due

within  5 years bearing interest  at the rate of  MOR + 0.5% per annum.     In the year of 2013, the Company 

received the repayment in full.

13. LONG - TERM LOANS TO EMPLOYEES

Loans to employees are as follows:

2013 2012 2013 2012

Beginning balance for the year 5,016,624.29   4,755,339.84   934,966.29      962,978.75      
Add Increase during the year 3,060,800.00   3,586,000.00   2,015,800.00    894,000.00      
        Total 8,077,424.29   8,341,339.84   2,950,766.29    1,856,978.75    
Less Received during the year (3,037,347.59)  (3,324,715.55)  (1,111,649.94)   (922,012.46)     

Ending balance for the year 5,040,076.70   5,016,624.29   1,839,116.35    934,966.29      
Less Current portion of long - term loan

   to employees (2,560,036.02)  (2,944,318.79)  (965,115.62)     (538,481.12)     
Ending balance for the year - net 2,480,040.68   2,072,305.50   874,000.73      396,485.17      

The Company and its subsidiary have granted loans to employees in respect of  loan  agreements.  The loans 

were  charged with interest at MLR+1.5% personally guaranteed by another employee.
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NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

Property, plant and equipment consist of:-
Unit : Baht

Consolidated
Land and land Buildings Electric Wastewater Machinery and Tools and Furniture and Vehicles Assets Total
improvement system  treatment system equipment equipment office equipment in progress

Cost:-

As at January  1, 2012 300,096,695.36 312,098,892.60  11,568,202.31  -                 551,854,493.63 12,225,743.74   13,686,374.76   4,379,338.98  100,986,379.04   1,306,896,120.42  
Purchase during the year -                 65,000.00          413,500.00      311,037.50      9,724,047.24     3,346,616.35     3,076,098.17     275,658.95     490,370,228.54   507,582,186.75    
Transferred in (out) -                 285,982,356.49  59,091,635.59  5,528,842.93    104,425,128.02 487,750.00       44,877,047.00   -               (500,392,760.03)  -                    
Transferred to

non - current assets  held  for sale (80,711,304.96)  (172,013,600.40) (8,013,202.31)  -                 -                 -                 -                 -               -                   (260,738,107.67)   
Disposal during the year -                 -                  -                -                 (14,107,857.14)  (27,463.18)        (119,802.28)      -               -                   (14,255,122.60)     
As at December 31, 2012 219,385,390.40 426,132,648.69  63,060,135.59  5,839,880.43    651,895,811.75 16,032,646.91   61,519,717.65   4,654,997.93  90,963,847.55     1,539,485,076.90  

Accumulated depreciation

As at January  1, 2012 582,971.53       216,986,082.31  10,729,304.85  -                 278,612,580.39 10,776,565.90   11,802,546.08   4,456,449.73  -                   533,946,500.79    
Depreciation for the year 35,798.06        14,964,875.80    1,685,548.83   328,884.01      30,570,571.06   870,976.06       2,065,539.39     198,534.20     -                   50,720,727.41      
Transferred  to 

non - current  assets  held  for sale (206,161.19)      (113,619,149.46) (8,013,187.31)  -                 -                 -                 -                 -               -                   (121,838,497.96)   
Depreciation - disposals -                 -                  -                -                 (9,631,558.99)    (27,462.18)        (116,890.54)      -               -                   (9,775,911.71)       
As at December 31, 2012 412,608.40       118,331,808.65  4,401,666.37   328,884.01      299,551,592.46 11,620,079.78   13,751,194.93   4,654,983.93  -                   453,052,818.53    

Provision for impairment

As at January  1, 2012 -                 -                  -                -                 -                 -                 -                 -               -                   -                    
Impairment loss on assets -                 -                  -                -                 (19,153,501.48)  -                 -                 -               -                   (19,153,501.48)     
As at December 31, 2012 -                 -                  -                -                 (19,153,501.48)  -                 -                 -               -                   (19,153,501.48)     

Net Book Value
As at January  1, 2012 299,513,723.83 95,112,810.29    838,897.46      -                 273,241,913.24 1,449,177.84     1,883,828.68     77,110.75      100,986,379.04   772,949,619.63    
As at December 31, 2012 218,972,782.00 307,800,840.04  58,658,469.22  5,510,996.42    333,190,717.81 4,412,567.13     47,768,522.72   14.00            90,963,847.55     1,067,278,756.89  
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

Property, plant and equipment consist of:-
Unit : Baht

Consolidated
Land and land Buildings Electric Wastewater Machinery and Tools and Furniture and Vehicles Assets Total
improvement system  treatment system equipment equipment office equipment in progress

Cost:-

As at January  1, 2013 219,385,390.40   426,132,648.69   63,060,135.59    5,839,880.43      651,895,811.75   16,032,646.91    61,519,717.65    4,654,997.93  90,963,847.55    1,539,485,076.90 
Purchase during the year -                   214,523.79        509,901.50        346,000.00        9,008,021.80      678,056.19        3,041,039.24      -               27,706,692.39    41,504,234.91     
Transferred in (out) -                   219,413.16        -                   -                   118,220,773.58   -                   -                   -               (118,440,186.74)  -                    
Transferred from non - current  assets  

held  for sale 80,711,304.96       172,013,600.40     8,013,202.31        -                     -                     -                     -                     -                 -                     260,738,107.67    
Disposal during the year -                   -                   -                   -                   (53,951,540.67)   (67,110.00)         (134,490.63)       (4,070,526.17) -                   (58,223,667.47)     
As at December 31, 2013 300,096,695.36   598,580,186.04   71,583,239.40    6,185,880.43      725,173,066.46   16,643,593.10    64,426,266.26    584,471.76    230,353.20        1,783,503,752.01 

Accumulated depreciation

As at January  1, 2013 412,608.40        118,331,808.65   4,401,666.37      328,884.01        299,551,592.46   11,620,079.78    13,751,194.93    4,654,983.93  -                   453,052,818.53    
Depreciation for the year 29,015.96             22,711,844.34       6,478,718.54        832,669.81           34,110,253.62       1,200,799.38        6,134,071.60        -                 -                     71,497,373.25     
Transferred  from non - current  assets

held  for sale 206,161.19        113,619,149.46   8,013,187.31      -                   -                   -                   -                   -               -                   121,838,497.96    
Depreciation - disposals -                   -                   -                   -                   (33,405,194.83)   (67,103.99)         (72,202.78)         (4,070,521.17) (37,615,022.77)     
As at December 31, 2013 647,785.55        254,662,802.45   18,893,572.22    1,161,553.82      300,256,651.25   12,753,775.17    19,813,063.75    584,462.76    -                   608,773,666.97    

Provision for impairment

As at January  1, 2013 -                   -                   -                   -                   (19,153,501.48)   -                   -                   -               -                   (19,153,501.48)     
Impairment loss on assets -                   -                   -                   -                   (120,561.90)       -                   -                   -               -                   (120,561.90)         
Disposal during the year -                   -                   -                   -                   19,253,090.14    -                   -                   -               -                   19,253,090.14     
As at December 31, 2013 -                   -                   -                   -                   (20,973.24)         -                   -                   -               -                   (20,973.24)          

Net Book Value
As at January  1, 2013 218,972,782.00   307,800,840.04   58,658,469.22    5,510,996.42      333,190,717.81   4,412,567.13      47,768,522.72    14.00            90,963,847.55    1,067,278,756.89 
As at December 31, 2013 299,448,909.81   343,917,383.59   52,689,667.18    5,024,326.61      424,895,441.97   3,889,817.93      44,613,202.51    9.00             230,353.20        1,174,709,111.80 

Depreciation for the year end December 31,  consist of :
2013 2012

Cost of sales 62,265,488.34       48,716,659.13     
Administrative expenses 9,231,884.91        2,004,068.28       
Total 71,497,373.24    50,720,727.41     
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Cont.)
Property, plant and equipment consist of:-

Land and land Buildings Electric Wastewater Machinery and Tools and Furniture and Vehicles Assets Total
improvement system  treatment system equipment equipment office equipment in progress

Cost:-

As at January  1, 2012 30,591,390.40    140,085,292.20  3,555,000.00     -                   232,616,236.35  3,813,561.59     4,953,972.21     3,753,096.45     48,310,984.45   467,679,533.65 
Purchase during the year -                  65,000.00          -                  131,037.50         4,950,928.52      180,387.35        177,375.56        -                 14,775,720.27   20,280,449.20   
Transferred in (out) -                  -                   -                  3,728,842.93      59,357,861.79    -                  -                  -                 (63,086,704.72)  -                 
Disposal during the year -                  -                   -                  -                   (5,685,977.14)     (27,463.18)        (117,194.80)       -                 -                 (5,830,635.12)    
As at December 31, 2012 30,591,390.40    140,150,292.20  3,555,000.00     3,859,880.43      291,239,049.52  3,966,485.76     5,014,152.97     3,753,096.45     -                 482,129,347.73 

Accumulated depreciation

As at January  1, 2012 405,826.39        111,399,165.99  2,716,117.54     -                   154,031,964.35  3,306,275.19     3,781,060.83     3,554,557.25     -                 279,194,967.54 
Depreciation for the year 6,782.01           3,328,481.49      93,209.16          232,195.49         12,743,778.61    188,937.84        437,961.23        198,534.20       -                 17,229,880.03   
Depreciation - disposals -                  -                   -                  -                   (2,123,017.42)     (27,462.18)        (114,284.06)       -                 -                 (2,264,763.66)    
As at December 31, 2012 412,608.40        114,727,647.48  2,809,326.70     232,195.49         164,652,725.54  3,467,750.85     4,104,738.00     3,753,091.45     -                 294,160,083.91 

Net Book Value
As at January  1, 2012 30,185,564.01    28,686,126.21    838,882.46        -                   78,584,272.00    507,286.40        1,172,911.38     198,539.20       48,310,984.45   188,484,566.11 
As at December 31, 2012 30,178,782.00    25,422,644.72    745,673.30        3,627,684.94      126,586,323.98  498,734.91        909,414.97        5.00                -                 187,969,263.82 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Cont.)
Property, plant and equipment consist of:-

Land and land Buildings Electric Wastewater Machinery and Tools and Furniture and Vehicles Assets Total
improvement system  treatment system equipment equipment office equipment in progress

Cost:-

As at January  1, 2013 30,591,390.40    140,150,292.20  3,555,000.00     3,859,880.43      291,239,049.52  3,966,485.76     5,014,152.97     3,753,096.45     -                 482,129,347.73 
Purchase during the year -                  214,523.79        -                  -                   5,131,518.36      441,005.61        1,123,359.95     -                 10,172,028.69   17,082,436.40   
Transferred in (out) -                  219,413.16        -                  -                   9,722,262.33      -                  -                  -                 (9,941,675.49)    -                 
Disposal during the year -                  -                   -                  -                   (4,484,993.11)     (41,190.00)        (56,005.51)         (2,750,000.00)    -                 (7,332,188.62)    
As at December 31, 2013 30,591,390.40    140,584,229.15  3,555,000.00     3,859,880.43      301,607,837.10  4,366,301.37     6,081,507.41     1,003,096.45     230,353.20       491,879,595.51 

Accumulated depreciation

As at January  1, 2013 412,608.40        114,727,647.48  2,809,326.70     232,195.49         164,652,725.54  3,467,750.85     4,104,738.00     3,753,091.45     -                 294,160,083.91 
Depreciation for the year -                  3,379,644.05      93,209.16          399,091.80         13,772,773.56    229,304.35        618,885.97        -                 -                 18,492,908.90   
Depreciation - disposals -                  -                   -                  -                   (4,469,932.93)     (41,185.99)        (54,558.30)         (2,749,999.00)    -                 (7,315,676.22)    
As at December 31, 2013 412,608.40        118,107,291.53  2,902,535.86     631,287.29         173,955,566.17  3,655,869.21     4,669,065.68     1,003,092.45     -                 305,337,316.59 

Net Book Value
As at January  1, 2013 30,178,782.00    25,422,644.72    745,673.30        3,627,684.94      126,586,323.98  498,734.91        909,414.97        5.00                -                 187,969,263.82 
As at December 31, 2013 30,178,782.00    22,476,937.62    652,464.14        3,228,593.14      127,652,270.93  710,432.16        1,412,441.73     4.00                230,353.20       186,542,278.92 

Depreciation for the year end December 31,  consist of :
2013 2012

Cost of sales 17,612,756.04   16,319,246.30   
Administrative expenses 880,152.86       910,633.73       

Total 18,492,908.90   17,229,880.03   
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14.1 In 2013 and 2012, the Company  and  its subsidiary had acquired land,  building  and  equipment by cash 

payment amounting to  Baht 41.47 million and Baht 506.70 million  respectively.

14.2 As at  December 31, 2012, the subsidiary  capitalized borrowing cost  to its assets in progress  amounting 
to Baht  7.04  million.  

14.3 As at December 31, 2013 and 2012, the  Company and its subsidiary had  mortgaged its certain land and 
building at cost  value of  Baht  1,072.93  million and  Baht  1,537.50  million  respectively  and net  book  value of

Baht 830.21 million  and Baht 1,028.16 million  respectively  for  the consolidated  financial statements  (cost value  

of Baht 133.43 million  and Baht  459.03 million  respectively  and net book value of  Baht  76.07 million  and Baht 

136.73 million  respectively  for  the  separate  financial  statements)  with  commercial banks as collaterals for their 

loans as described in Notes 17 and 19 to the financial statements.

14.4 In 2012, the  subsidiary had 14 non - utilized  machines at  net  book value of  Baht  20.89 million  and at  

recoverable  amount of Baht 1.74 million.   The subsidiary provided impairment loss on machinery by the difference 

between the net book value  and  the  recoverable  amount.      In 2013,  the  subsidiary  had disposed amount 13

machines and reversed allowance for impairment loss amounting to Baht 19.13 million.

15. INVESTMENT PROPERTY - NET

Investment property are as follows:

2013 2012 2013 2012

Investment property  - cost 17,475,660.00    17,475,660.00   -                  -                   

Less Provision for loss on impairment 

of assets (3,176,910.00)    (3,176,910.00)    -                  -                   

Total 14,298,750.00    14,298,750.00   -                  -                   

16. DEFFERED TAX

Deferred tax assets and liability are as follows:

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Deferred tax assets 19,794,330.91    6,675,684.49     77,289.25         525,713.32        
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16.1 Movements in deferred tax assets and liability during the periods were as follows:

As at (Charged) credited As at

January 1, 2013 for the period to December 31, 2013

(Restated) profit or loss

Deferred tax assets

Allowances for doubtful accounts 807,331.88 (88,287.88) 719,044.00 

Provisions 2,651,544.96     1,329,992.54 3,981,537.50 

Deferred expense 288,311.57       (104,248.19) 184,063.38 

Allowances for impairment loss 4,466,082.29     (1,911,215.88) 2,554,866.41 

Unused tax loss -                  14,661,198.95   14,661,198.95 

Deferred tax liabilities

Difference of depreciation (1,537,586.21) (768,793.11) (2,306,379.32)

    Net 6,675,684.49     13,118,646.43 19,794,330.92    

As at (Charged) credited As at

January 1, 2012 for the period to

(Restated) profit or loss (Restated)

Deferred tax assets

Allowances for doubtful accounts 856,292.28 (48,960.40) 807,331.88 

Provisions 1,267,928.60     1,383,616.36 2,651,544.96 

Deferred expense 392,559.77       (104,248.19) 288,311.58 

Allowances for impairment loss 635,382.00       3,830,700.30     4,466,082.30 

Deferred tax liabilities

Difference of depreciation (768,793.11) (768,793.11) (1,537,586.22)

    Net 2,383,369.54     4,292,314.96     6,675,684.50      
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As at (Charged) credited As at

January 1, 2013 for the period to

(Restated) profit or loss

Deferred tax assets

Allowances for doubtful accounts 774,858.09 (55,814.09) 719,044.00 

Provisions 1,000,129.87     480,431.32 1,480,561.19      

Deferred expense 288,311.57       (104,248.19) 184,063.38        

Deferred tax liabilities

Difference of depreciation (1,537,586.21) (768,793.11) (2,306,379.32)

    Net 525,713.32 (448,424.07) 77,289.25 

As at (Charged) credited As at

January 1, 2012 for the period to

(Restated) profit or loss (Restated)

Deferred tax assets

Allowances for doubtful accounts 823,818.50 (48,960.40) 774,858.10 

Provisions 506,945.40       493,184.47 1,000,129.87      

Deferred expense 392,559.76       (104,248.19) 288,311.57        

Deferred tax liabilities

Difference of depreciation (768,793.11) (768,793.11) (1,537,586.22)

    Net 954,530.55       (428,817.23) 525,713.32        

Deferred income tax assets are recognized for tax loss and carry forwards only to the extent that realization 

of the related  tax  benefit  through the future taxable profits is probable.         The Company has unrecognized  tax 

losses of Baht 14.66 million   to carry forward against future taxable income; these tax losses will expire in 2018.
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16.2 Income tax expenses for the year are as follows:

2013 2012 2013 2012

(Restated) (Restated)

Current income tax

Corporate income tax charge for the year 3,531,955.60     14,964,152.67   3,531,955.59     14,964,152.59    

Deferred tax

Deferred tax expense relating to the original 

  and reversal of temporary differences (13,118,646.43) (4,292,315.04) 448,424.07       428,817.22        

(Income) tax expenses (9,586,690.83) 10,671,837.63   3,980,379.66     15,392,969.81    

16.3 Reconciliation for effective tax rate

Tax rate Tax amount Tax rate Tax amount

(%) (Baht) (%) (Baht)

Profit  before  income tax (58,003,456.57) 46,265,490.60    

Tax expense (income) 20% (11,600,691.31) 23% 10,641,062.84    

Tax effect of expenses that are not deductible

for tax purposes: 2,014,000.48     (613,072.45)

Deferred tax expense (income) from decrease

in tax rate -                  643,847.24 

Tax expense (effective rate) 17% (9,586,690.83) 23% 10,671,837.63    
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Tax rate Tax amount Tax rate Tax amount

(%) (Baht) (%) (Baht)

Profit  before  income tax 20,010,159.77   67,484,198.72    

Tax expense 20% 4,002,031.95     23% 15,521,365.71    

Tax effect of expenses that are not deductible

for tax purposes: (21,652.29) (64,073.32)

Deferred tax expense (income) from decrease

in tax rate -                  (64,322.58)

Tax expense (effective rate) 20% 3,980,379.66     23% 15,392,969.81    

16.4 Tax rate

- Current income tax

The Company and  its  subsidiaries  calculated  interim income tax  from net profit  for the period 

after adjust non taxable expenses and revenue in accordence with the Revenue Code.

By the Royal Decree No. 530 B.E. 2554  dated 21 December 2011, it  was granted a reduction in 

the  corporate  income tax  rate  for three  accounting  periods 2012, 2013  and 2014,  from 30% to 23%  for  the 

accounting  period  2012  which begins  on or after 1 January 2012 and to 20%  for the following  two  accounting 

periods 2013 and 2014 which begin on or after 1 January 2013 and 2014, respectively.

The main adjustment items  are  allowance  for obsolete  and  diminution  in value  of  inventories, 

employee benefit obligations, provision  for goods  returned  allowance for doubtful accounts and  depreciation not 

in compliance with the Revenue Code.

- Deferred tax 

Deferred tax has been measured using the effective rate at 20% announced by the government at 

reporting date.
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17. BANK OVERDRAFTS AND SHORT - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

Bank overdrafts and short - term loans from financial institutions are as follows :-

Interest rate

(% p.a.) 2013 2012 2013 2012

MOR, MOR+0.5, 

Bank overdrafts MOR-0.25 -                  57,865,647.69   -                  16,027,427.95   

MOR-1, MLR-1, 

Loans from banks MRL-0.5,

- Promissory notes Money market rate, 773,080,000.00  194,000,000.00  131,900,000.00  35,000,000.00   

3.20, 3.65

MLR-1, MLR-1.75,

- Trust receipts Money market rate 49,973,597.80   102,626,751.74  34,856,825.61   51,623,745.53   

Total 823,053,597.80  354,492,399.43  166,756,825.61  102,651,173.48  

As at December 31, 2013 and 2012, the Company  and its  subsidiary  ware granted  loans from one and 
two commercial banks by issuing   promissory notes due on demand and within  3 months respectively.

The  above  credit  facilities  were  secured  by  the  mortgage of the Company's and its subsidiary's land, 
building and machinery, and inter - guaranteed by the Company and its subsidiary in year 2012.     In the year
2013, such  facililities  were  additionally  secured  by  Oji  Holding Corporation, the ultimate parent company.

18. TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE 

Trade  accounts  and other payable are as follows :-  

2013 2012 2013 2012

Trade accounts payable other companies

-  Domestic 31,528,487.46   35,803,769.33   21,828,709.45   18,348,859.97   

-  Foreign 85,513.11         4,323,271.37     73,806.66         4,194,005.87     

   Total trade accounts payable 

      other companies 31,614,000.57   40,127,040.70   21,902,516.11   22,542,865.84   

Trade account payable - related company -                  -                  

-  Domestic 7,704.00           -                  1,964,024.12     -                  

-  Foreign 2,399,764.09     931,924.54        2,399,764.09     931,924.54        

   Total trade accounts payable 

        related company 2,407,468.09     931,924.54        4,363,788.21     931,924.54        

                Total trade  accounts 34,021,468.66   41,058,965.24   26,266,304.32   23,474,790.38   

Other payable 5,135,960.29     3,390,963.97     4,666,784.30     2,879,220.17     

Accrued expenses 11,048,825.81   10,600,371.37   2,683,699.55     2,545,040.94     

Advance receipts 274,748.90        1,167,587.73     202,177.22        30,015.73         

Total 50,481,003.66   56,217,888.31   33,818,965.39   28,929,067.22   
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19. LONG - TERM LOANS
Long - term loans as follows :-

2013 2012 2013 2012

Loans from banks 501,179,542.56  30,000,000.00   56,366,980.00   -                    

Add Increase during the year 18,434,359.00   489,169,542.56  4,773,476.00     74,356,980.00     

Less Repayments during the year (519,613,901.56) (17,990,000.00)  (61,140,456.00) (17,990,000.00)

Long - term loans -                  501,179,542.56  -                  56,366,980.00     

Less Current portion due within one year -                  (40,020,900.00)  -                  (32,230,000.00)

   Net -                  461,158,642.56  -                  24,136,980.00     

The Company
2013
The Company  has  entered into a loan agreement with a new financial institution to refinance the long-term

loans from another financial institution. The Company has not yet redeemed the collaterals (See Note 14 to the 
financial statements).

2012  (In 2013,  the  Company has fully paid these long - term loans).
The Company was  granted long - term loans from a financial  institution.    The details of loans and conditions 

are as  follows :-
Interest Rate Final  Payment Collaterals

Baht 45 million For purchase of MLR -1 within Imported machinery 

machinery  December 2014 and guaranteed by

the subsidiary

Baht 35 million For purchase of MLR -1 within June 2015 Imported machinery 

machinery and guaranteed by

the subsidiary

Baht 5 million For purchase of MLR -1.5 within June 2015 Land , machinery 

machinery and guaranteed by 

 the subsidiary

The Subsidiary
2013
The subsidiary has entered into a loan agreement with a new financial institution to refinance the long-term

loans  from another  financial  institution.  The subsidiary shall pay bank charge for the repayment of loan in for
3 years  amounting  to  Baht 13.50 million which is included  in "finance cost" in the statement of comprehensive 
income.   The subsidiary however, has not redeemed the collaterals (See Note 14, to the financial statements).
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2012  (In  2013,  the  subsidiary has fully paid these long - term loans).

The subsidiary was granted long - term loans from two financial institutions. The details of loans and conditions 

are as follows :
Interest Rate Final  Payment Collaterals

Credit line of For payment of MLR - 1.5 within October 2020 Land and building,

Baht 360 million. factory construction machinery and

and utility system  guaranteed by 

parent company

Credit line of For purchase of MLR - 1 within September Land and building,

Baht 90 million. machinery 2018 machinery and

  guaranteed by 

parent company

Credit line of For purchase of MLR - 1.75 within January 2017 Machinery and

Baht 84 million. machinery  guaranteed by 

parent company

20. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS

The Company  and  its subsidiary adopted  TAS 19 Employee Benefits which  effect  from  January 1, 2011. 

The Company   and its subsidiary  opted to  recognise  the transitional  obligation as at January 1, 2011  through  

profit or loss on a straight-line  basis over five years commencing from January 1, 2011.    Movements during the 

year on the provision  for  the unrecognized  transitional obligation were as follows:

2013 2012 2013 2012

Unrecognized transitional obligation 

      as at January 1, 11,192,710.02   14,624,409.00   4,260,292.97     5,496,480.00       

Recognized through profit or loss 

      for the year (3,199,750.76) (3,431,698.98) (1,228,828.27) (1,236,187.03)

Unrecognized transitional obligation 

      as at December 31, 7,992,959.26     11,192,710.02   3,031,464.70     4,260,292.97       
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Employee benefit as stated in the statement of financial position as follows :

2013 2012 2013 2012

Present value of employee obligations

Unrecognized transitional obligation 25,532,356.29   22,835,288.93   9,522,657.66     8,474,836.08       

Obligation in the statement of financial (7,992,959.26) (11,192,710.02) (3,031,464.70) (4,260,292.97)

position 17,539,397.03   11,642,578.91   6,491,192.96     4,214,543.11       

Less Current portion of  employee 

     benefit obligation (872,567.00) (1,238,121.80) -                  -                    

Employee benefit obligation 16,666,830.03   10,404,457.11   6,491,192.96     4,214,543.11       

Long - term employee benefit expenses included in the profit or loss are as follows:

2013 2012 2013 2012

Past service cost 3,199,750.76     3,431,698.98     1,228,828.27     1,236,187.03       

Current service cost 3,450,211.92     3,486,382.83     1,173,328.34     1,229,735.33       

   Total 6,649,962.68     6,918,081.81     2,402,156.61     2,465,922.36       

The expense is recognized in the following line items in the profit or loss:

2013 2012 2013 2012

Profit or loss

Cost of goods sold 4,789,210.10     4,814,104.16     1,750,215.15     1,634,130.11       

Selling expense 822,427.67        866,482.40        86,544.40         89,252.40           

Administrative expense 1,038,324.91     1,237,495.25     565,397.06        742,539.85          

Total 6,649,962.68     6,918,081.81     2,402,156.61     2,465,922.36       

Principal actuarial assumptions at the reporting date are as follows :
Consolidated Separate 

Discounted rate 4.0263% - 4.25% 4.25%

Salary increase rate 5% - 6% 5%

* Employee turnover rate 0% - 36% 0% - 23%

** Mortality rate TMO1997 TMO1997

* Upon the length of service 

** Reference from TMO1997: Thai Mortality Ordinary Table 1997
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21. DIVIDEND PAYMENT

The Company

At  the  Board  of  Directors' meeting  No.4/2013 on  August 13, 2013 it  was  approved to pay interim 

dividend  from  net  profit  from  the  Company's  operation  from  January to June 2013 at Baht 0.024 per share,  

amounting to  Baht 7.20 million which shall  be    paid on September 12, 2013.

At the Annual General Shareholders' Meeting of 2012 No.1/2012 held on April 2, 2012, it was approved 

to pay the interim  dividend from  net profit  from the operation from January to June 2011 at Baht 0.15 per share 

amounting to Baht 45 million of which  was paid on September 14, 2011 and approved to pay  additional dividend 

from net  profit from the operation from July to December 2011 at Baht 0.085 per share amounting to Baht 25.50 

million of which set to be  paid on April 26, 2012.

At  the  Board  of Directors' meeting  No.8/2012  on  August 14, 2012, it  was approved to pay interim 

dividend  from  net  profit  from  the  Company's  operation  from  January to  June 2012 at  Baht 0.17 per share,

amounting to Baht 51 million which set to be paid September 12, 2012.

The subsidiary

At the Board of Directors'  meeting No.6/2012  held on June 30, 2012, it  was  approved to pay interim 

dividend from net  profi t from the  operation  from  January  to June 2012  at  Baht 4.70 per share, amounting to 

Baht 18.80 million  which  set to be  paid on August 15, 2012.   However, at  the  end of  the year, the subsidiary  

generated  net loss for the year 2012 amounting to Baht 24.12  million.  The subsidiary, therefore had  to request 

its shareholders to return  the distributed dividend because under the  Commercial  Code, the Company  shall not 

pay interim  dividend in excess  of  its  profit.     The subsidiary was in the process of calling for return of dividend

from its shareholders. The Company has returned the dividend to the subsidiary on February 27, 2012.

22. EXPENSES BY NATURE

Significant expenses classified by nature consist of.-

2013 2012 2013 2012

Changes in inventories of finished goods 

  and work in process (2,152,988.73)    8,031,089.30     (1,449,441.92)    (157,453.16)         

Raw materials and consumables used 618,994,464.54  727,556,700.84  340,939,799.25  346,152,927.34    

Employee expenses 148,734,817.61  142,467,354.51  62,789,760.09   59,182,020.62     

Depreciation and amortization 71,497,373.24   50,720,727.41   18,492,908.90   17,229,880.03     

Impairment loss on asset -                  19,153,501.48   -                  -                    

Printing expenses -                  95,678,156.06   -                  94,678,156.06     

Allowance for obsolete goods 9,576,448.82     -                  -                  -                    
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23. PROVIDENT FUND
The Company, the subsidiary  company  and  their employees have jointly established a  provident fund in  

accordance  with  the Provident Fund Act B.E. 2530 (1987).  The Company,  the subsidiary company and their 
employees contributed to the fund  monthly at  the  rate  of 3 - 5  percent  of  their  basic salary.        The  fund, 
managed  by  Krung  Thai Asset Management Pcl, will  be paid to employees  upon  termination  in  accordance 
with the fund rules.      For the years  ended  December 31, 2013  and 2012, the Company  and  its  subsidiary 
contributed to the fund amounting to Baht 3 million and Baht 2.69 million respectively. 

24. OPERAING SEGMENT INFORMATION
For  the year ended  of  2013,   management  considers  that  the Company  and  its  subsidiary  operation

in  a single line of  prodution of packaging, and has therefore only one business segment.
As a result, all of  the  revenues,  operating  profits  and  assets  reflected in  these financial statements are 

related to the referred  business and geographical segment.
For  the  year  ended  of  2012,  segment   information  is  presented  in  respect  of   the Company and its 

subsidiariy business segments.    The primary format, business segments, is based on the Group’s management 
and internal reporting structure.

Business segments :
Segment 1 : Production of packaging
Segment 2 : Printing
Segment 3 : Sales of raw materials

Management considers  that  the Company and  its  subsidiary operate in a single geographic area, namely 
in Thailand, and  have, therefore, only one major geographic segment.

Revenue and results based on business segment in the consolidated financial statements were as follows:

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Elimination Total
Sales income 1,122,731         106,457            14,625             (18,863)            1,224,950           

Operating profit 80,555               

Un allocated income - net 8,596                 

Interest income 443                   

Impairment loss on asset (19,153)              

Finance cost (24,176)              

Income tax expenses (10,672)              

Income of non-controlling interest -                    
Net profits attributable to shareholders of the parent 35,593               

Property, plant and equipment

     As at December  31, 2012
Un allocated 1,067,279           

Total assets as at December 31, 2012 1,645,404           
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25. FINANCIAL INSTRUMENT

The Company  and  its  subsidiary  complied  with the Thai  Accounting Standard No. 107  "Presentations and 

Disclosure of Financial Instruments" as a guidance to disclose about the financial instruments as follows:-

25.1 Accounting  policies

The  related accounting  policies are  disclosed in  Note 5.18 to the financial statements.

25.2 Financial risk management

The  Company and  its subsidiary  are  exposed  to  normal  business  risks  from  changes  in 

market interest  rates and  currency  exchange  rates and  from  non-performance  of contractual  obligations  by  

counterparties.        The  Company  and subsidiary  did  not  speculate or engage in the trading of any derivative

financial instrument.

25.3 Credit risk

The Company  and  subsidiary  are  exposed to credit risk from non performance of contractual 

obligations  by  counter parties resulting in a financial  loss to the  Company and its  subsidiaries.  To prevent the 

risk, the Company and its  subsidiary  have  credits  control  and regularly review debtors’ financial status.    The 

Company and its subsidiary do not expect significant losses  from non performance contractual obligation as their 

customers are diverse.

25.4 Interest rate risk

The Company  and its subsidiary’ exposure to interest rate  risk  relates primarily to its  deposits 

with financial  institutions, bank overdrafts  and  short-terms  and  long-term loans.   However,  sinceinterest  rates

of the  majority  of  these  financial  assets  and  liabilities  vary according to market rates or are fixed and closed 

market  rates, the  Company  and  its  subsidiaries  management  deemed  their  interest  risk  at low level.   The 

Company and its subsidiary thus do not use derivative financial instruments to hedge such risk.
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The Company and its subsidiary had interest rate risk as  follows:

Floating Non- Interest

within 1 - 5 Over interest interest  rate

1 year years 5 years rate bearing (% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents -        -       -        8,117        349          8,466       0.125 - 0.75

Trade accounts and 

   other  receivable - net -        -       -        -           179,173    179,173   -                           

Long - term loans to employees -        -       -        5,040        -          5,040       MLR+1.5

Financial liabilities

MOR, MOR+0.5,

Bank overdraft and short - term loans MLR-0.75, MLR-1.5

   from financial institutions -        -       -        823,054 -          823,054    Money market rate

Trade accounts and other payable -        -       -        50,481      -          50,481     

Floating Non- Interest

within 1 - 5 Over interest interest  rate

1 year years 5 years rate bearing (% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents -        -       -        749          4,956       5,705       0.125 - 0.75

Trade accounts and 

   other  receivable - net -        -       -        -           210,354 210,354   -

Long - term loans to employees -        -       -        5,017        -          5,017       MLR+1.5

Financial liabilities

MOR, MOR+0.5

Bank overdraft and short - term loans MLR-0.75

   from financial institutions -        -       -        354,492 -          354,492   Money market rate

Trade accounts and other payable -        -       -        -           56,218     56,218     -

Asset payable -        -       -        -           879          879         -

Long - term loans -        -       -        501,179    -          501,179   MLR-1, MLR - 1.5, MLR-1.75
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Floating Non- Interest

within 1 - 5 Over interest interest  rate

1 year years 5 years rate bearing (% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents -        -       -        4,848        80           4,928       0.125 - 0.62

Trade accounts and 

   other  receivable - net -        -       -        -           94,286     94,286     -

Long - term loans to employees -        -       -        1,839        -          1,839       MLR+1.5

Financial liabilities

Bank overdraft and short - term loans MOR , MOR -1, MOR-0.25, 

   from financial institutions -        -       -        166,757    -          166,757   MLR-1, MLR-1.5

Trade accounts and other payable -        -       -        -           33,819     33,819     -

Floating Non- Interest

within 1 - 5 Over interest interest  rate

1 year years 5 years rate bearing (% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents -        -       -        740          1,447       2,187       0.125 - 0.62

Trade accounts and 

   other  receivable - net -        -       -        -           82,183     82,183     -

Long - term loans to subsidiary -        -       -        189,950    -          189,950   MOR+0.5

Long - term loans to employees -        -       -        935          -          935         MLR+1.5

Financial liabilities

Bank overdraft and short - term loans MOR , MOR -1, MOR-0.25, 

   from financial institutions -        -       -        178,061    -          178,061   MLR-1, MLR-0.5

Trade accounts and other payable -        -       -        -           28,929     28,929     -

Long - term loans -        -       -        56,367      -          56,367     MLR-1, MLR-1.5
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25.5 Currency risk

The  Company and subsidiary  had significant  foreign assets  and  liabilities  which  were  not hedge 

foreign exchange risk.     However,  the  Company  and  its  subsidiary’  management  believe  that they will not 

against have any significant impact on the  Company and its subsidiary’ financial statements.
The Company and subsidiary had not significant assets and liabilities which were not hedged foreign 

exchange  risk as follows:-

2013 2012 2013 2012

Liabilities

 Us Dollars 1,516,677.02     3,348,777.77     1,057,889.54     1,803,641.43     

 Euro -                  72,000.00         -                  -                  

25.6 Liquidity risk

Liquidity  risk  is the risk that the  Company  and  its subsidiary will  be unable to liquidate its  financial 

assets  and/or procure sufficient funds to discharge  its  obligations in a timely manner, resulting in the incurrence 

of a financial loss. The Company has a policy to  maintain  liquidity  risk which may occur.       The Company and 

its  subsidiary  has  sufficient  credit  lines to fund its  operations  that  are  provided  by  many commercial banks. 

This mitigates the risk.

25.7 Fair value of financial instruments

A  fair  value  is  the  amount  for  which  an  asset  can  be  exchanged or a liability  settled  between 

 knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction.  

Methodology  of  fair  value  measurement depends  upon  characteristics  of  the financial instruments.   

For the financial instruments which are regarded as  trade in an active market, fair value  has been determined by 

the latest quoted market price.        If however the appropriate quoted market price cannot be determined, the fair 

value is determined using an appropriate  appropriate valuation technique.

Since the  majority  of  the  Company and  subsidiary’ financial assets  and  liabilities  are long-term  in  

nature or bear floating interest rates, their fair value is  not expected  to be  materially  different  from the amounts 

presented in the statements  of financial position.

Page 49 of 50

Consolidated Separate 

Currency



NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS (Con't.)

26. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES

26.1 As  at  December 31, 2012 ,  the  Company  was  in  possession  of   commitment  from  the machine 

installment contract  amounted of Baht 3.45 million.

26.2 At end of the periods, the  company  and its  subsidiary  had  outstanding commitments with banks are 

as follows :

Baht US$ Baht US$

- Letters of credit

     - the Compary -                  413,203.17       -                  325,173.56       

     - the subsidiary -                  71,564.56         -                  116,031.30       

- Letters of guarantee 
     - the Compary 6,640,000.00     -                  6,640,000.00     -                  

     - the subsidiary 10,648,270.00   -                  10,651,270.00   -                  

27. CAPITAL MANAGEMENT

27.1 The primary objectives of  the Company  and subsidiary’ capital  management  are  to  maintain their 

ability to continue as a going concern and to maintain an appropriate capital structure.

27.2 As at December 31, 2013 and  2012, debt-to-equity  ratio  in the  consolidated  financial  statements 

was 1.44 : 1 and 1.37 : 1   respectively,  and  the  separate  financial  statements   was  0.27 : 1  and  0.38 : 1 

respectively.

28. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

On February 28, 2014, the Board of  Directors meeting of the Company No. 1/2014  approved to propose to   

the  shareholders  at  the  Annual  General  Meeting  of  2014 to pay  dividend  from its operation  from  July  to 

December 2013 at Baht  0.003 per share amounting to Baht 0.9 million.

29. APPROVAL  OF  FINANCIAL  STATEMENT

These  financial  statements have been approved by the Company's Board of Directors on  February 28, 2014. 
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