
 

 
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้าปฏิบติัตามขอ้กาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบ เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียง
จากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้ งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
 

 

(นายอภิรักษ ์อติอนุวรรตน)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 

กรุงเทพ ฯ : 25 กมุภาพนัธ์ 2558 



 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จํากดั (มหาชน)  

   งบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2557  

 



บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์
หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.2 และ 4 1,772,344           11,541,343         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3.3 และ 5 866,363,639       706,699,354       
สินคา้คงเหลือ 3.4 และ 6 1,129,091,453    950,965,315       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 77,010,359         83,354,086         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอะไหล่ 2,227,337           6,860,547           
ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 15,082,812         -                      
อ่ืน ๆ 701,606              303,405              
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 95,022,114         90,518,038         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,092,249,550    1,759,724,050    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.5 และ 7 23,952,000         23,952,000         
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3.6 และ 8 6,070,406,313    5,644,804,375    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดับญัชี 3.7 และ 9 2,190,304           185,646              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 29,690,058         92,488,522         
เงินค ้าประกนัการเช่าสินทรัพย์ 8,461,054           8,461,054           

ลูกหน้ีกรมศุลกากร 14,802,666         10,753,266         
อ่ืน ๆ 1,256,315           1,411,535           
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 54,210,093         113,114,377       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,150,758,710    5,782,056,398    
รวมสินทรัพย์ 8,243,008,260    7,541,780,448    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2557 2556

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 1,192,602,936 622,409,995       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 1,451,975,791 1,273,424,747    

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.8 และ 12 975,195 2,545,292           

เงินกูย้มืระยะยาว 13 118,250,000 70,000,000         

เจา้หน้ีทรัพยสิ์น 176,520,889 110,455,267       
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 799,208 676,223              

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

เจา้หน้ีจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -                      19,720,050         
อ่ืน ๆ 11,843,917         2,653,884           

รวมหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 11,843,917         22,373,934         

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 2,952,967,936    2,101,885,458    

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิ 3.8 และ 12 1,062,575           1,228,224           
เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิ 13 2,101,750,000    2,004,636,866    
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.11 และ 14 37,674,466         33,674,886         

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 2,140,487,041    2,039,539,976    

รวมหน้ีสิน 5,093,454,977    4,141,425,434    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2557 2556

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามญั 399,444,945 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 399,444,945        399,444,945        

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 399,439,227 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท           399,439,227        399,439,227        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 876,616,300        876,616,300        
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 15 60,000,000          60,000,000          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,813,497,756     2,064,299,487     
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,149,553,283     3,400,355,014     

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 8,243,008,260     7,541,780,448     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ 2557 2556
รายได้  

รายไดจ้ากการขาย 6,418,439,947     5,403,751,489     
รายไดอ่ื้น

รายไดข้ายเศษฟิลม์ 5,071,843            9,501,512            
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 88,597,959          -                      
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 226,538               -                      
รายไดบ้ตัรภาษี 23,486,635          18,678,155          
อ่ืน ๆ 9,730,859            20,428,330          

รวมรายไดอ่ื้น 127,113,834        48,607,997          
รวมรายได้ 6,545,553,781     5,452,359,486     

ค่าใชจ่้าย 17
ตน้ทุนขาย 6,296,041,265     5,097,604,593     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 202,094,895        165,329,034        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 215,137,211        186,679,732        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                      41,105,824          
ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                      7,285,580            
ค่าตอบแทนกรรมการ 16 3,510,000            3,690,000            

รวมค่าใชจ่้าย 6,716,783,371     5,501,694,763     
ขาดทุนก่อนตน้ทุนทางการเงิน (171,229,590)      (49,335,277)        
ตน้ทุนทางการเงิน 76,626,533          48,641,774          
ขาดทุนส าหรับปี (247,856,123)      (97,977,051)        

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 14 (2,945,608)          -                      

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (250,801,731)      (97,977,051)        

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) 3.13
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.62)                   (0.25)                   
จ านวนหุ้นสามญัท่ีใชค้  านวณ 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (หุ้น) 399,439,227        399,439,227        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท



บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 หน่วย : บาท

ทนุส ารอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 399,439,227     876,616,300     60,000,000       2,222,192,272  3,558,247,799  

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                    (97,977,051)      (97,977,051)      

จ่ายเงินปันผล 16 -                    -                    -                    (59,915,734)      (59,915,734)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 399,439,227     876,616,300     60,000,000       2,064,299,487  3,400,355,014  

ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี -                    -                    -                    (247,856,123)    (247,856,123)    

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี

ปรับปรุงผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

    ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 14 -                    -                    -                    (2,945,608)        (2,945,608)        

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                    (250,801,731)    (250,801,731)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 399,439,227     876,616,300     60,000,000       1,813,497,756  3,149,553,283  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

ก าไรสะสม

รวม
 ทนุท่ีออก

และช าระแลว้
 ส่วนเกิน

มูลคา่หุ้นสามญั



บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (1/3)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557

หน่วย : บาท

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนส าหรับปี (247,856,123)        (97,977,051)          
รายการปรับกระทบขาดทุนส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการด าเนินงาน :

คา่เส่ือมราคา 310,442,845         253,894,359         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ าหน่าย 183,842                 407,854                 
หน้ีสงสยัจะสูญลดลง -                        (1,406,185)            
หน้ีสูญ -                        706,185                 
ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้ 105,171,595         7,641,924             
กลบัรายการขาดทุนจากคา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้ (7,641,924)            -                        
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ (1,083,284)            69,379                   
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (226,538)               7,285,580             
(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (15,082,812)          19,720,050           
(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (5,760,908)            8,886,447             
คา่ใชจ่้ายในการผลิตเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 1,135,370             384,883                 
คา่ใชจ่้ายในการผลิตเพ่ิมข้ึนจากเงินจ่ายล่วงหนา้คา่เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 451,767                 66,000                   
ดอกเบ้ียจ่าย 67,467,460           40,664,321           
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,297,222             3,278,577             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 211,498,512         243,622,323         

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (159,160,683)        (37,895,135)          
สินคา้คงเหลือ (274,572,525)        (96,067,456)          
ลูกหน้ีจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -                        31,743,652           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,578,736           (40,359,568)          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,894,180)            (2,400,112)            

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 178,201,415         220,807,684         
เจา้หน้ีจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (19,720,050)          -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,190,033             (607,267)               
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,243,250)            (169,500)               

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน (51,121,992)          318,674,621         
จ่ายช าระดอกเบ้ีย (67,344,475)          (40,383,096)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (118,466,467)        278,291,525         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (2/3)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท

2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จ่ายเงินซ้ือเคร่ืองจกัร อาคารและอุปกรณ์ (470,805,630)        (1,336,641,910)     

จ่ายเงินซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2,188,500)            -                        

จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (23,983,470)          (84,443,422)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,406,542             314,420                

ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง (13,940,927)          (9,624,254)            

ซ้ือวตัถุดิบท่ีใชบ้นัทึกเป็นตน้ทุนเคร่ืองจกัร (7,906,500)            (18,358,120)          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (517,418,485)        (1,448,753,286)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 574,837,458         (447,916,246)        

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,853,503)            (14,879,851)          

จ่ายช าระเจา้หน้ีทรัพยสิ์น (91,231,136)          (151,176,992)        

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (70,000,000)          (151,120,000)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 215,363,134         2,004,636,866      

จ่ายเงินปันผล -                        (59,915,734)          

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 626,115,953         1,179,628,043      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (9,768,999)            9,166,282             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,541,343           2,375,061             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,772,344             11,541,343           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (3/3)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : บาท

2557 2556

ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด  ประกอบดว้ย

สินทรัพยต์ามสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ลดลง

จากภาระผูกพนัจากการซ้ือเคร่ืองจกัร -                        365,459                

อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีทรัพยสิ์น 158,259,176         97,007,743           

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ 86,330,167           137,559,161         

ยานพาหนะเพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,117,757             -                        

เคร่ืองจกัรลดลงจากส่วนเกินจากการขายและเช่ากลบัคืนรอตดับญัชีตดัจ่าย -                        171,786                

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 2,945,608             -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2557  
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.1 สถานะของบริษทั เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2 สถานท่ีตั้งบริษทั 
สาํนกังานใหญ่ 

 
95  ถนนท่าขา้ม  แขวงแสมดาํ 
เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 

 สาขาท่ี 1 (โรงงาน) เขตอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
38/11 หมู่ท่ี 5 ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 สาขาท่ี 2 (คลงัสินคา้) เขตอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
46/3 หมู่ท่ี 5 ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

1.3 ลกัษณะของธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายแผน่ฟิลม์พลาสติก 
โดยขายในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
เศษฟิลม์มีการจาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
และตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

2.2 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึน โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

 

2.3 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนัซ่ึงบริษทัไดป้ฏิบติัแลว้ ดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1   (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 7   (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้
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ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลก 

เปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง   การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง    การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย  
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง   การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน

การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า 

หรือไม่  
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบั

ท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 ฉบบัท่ี 10 เร่ือง    งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 ฉบบัท่ี 12 เร่ือง    ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
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ฉบบัท่ี 13 เร่ือง    โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 เร่ือง    การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 เร่ือง   การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี 
 

2.4 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชด้งัน้ี  
 (ก) ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

 ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 

 แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

 ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 

 เงินเฟ้อรุนแรง 
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ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
  และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

 ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 
  ในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม 
  ดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอนการ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์

ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ
เหล่าน้ีสาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมือง

ผวิดิน 
(ข) ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559    

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีนาํมาตรฐาน
การบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของ

ความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้ 
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัหกัส่วนลดแลว้ 

บริษทับนัทึกรับรู้รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย ตามเกณฑค์งคา้ง 
บริษทัรับรู้รายไดเ้งินปันผลรับ เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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3.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึงกาํหนด

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และปราศจากภาระผกูพนั 
 

3.3 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
บริษัทตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  สําหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัย

ประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 

3.4 สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน

คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
บริษทัตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้สําหรับสินคา้เส่ือมสภาพ และคาดว่าจะจาํหน่ายไม่ไดแ้ละ

สาํหรับสินคา้ท่ีมีมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บตํ่ากวา่ราคาทุน 
ในปี 2557 สาํหรับสินคา้คงเหลือท่ีมีมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บตํ่ากว่าราคาทุน บริษทัไดป้รับลดมูลค่า

ผา่นบญัชีสินคา้คงเหลือโดยตรง  
 

3.5 เงินลงทุน 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บริษทัท่ีมีผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวบางส่วนร่วมกนัไม่ว่าในทางตรงหรือทางออ้ม บริษทับนัทึกเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัในราคาทุน 

 

3.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์ บริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคา โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย ์ซ่ึงประมาณไวด้งัน้ี 

 

รายการ อายกุารใหป้ระโยชน์ (ปี) 
ท่ีดิน ไม่คิดค่าเส่ือมราคา 
อาคารและโรงงาน 30 - 40 
เคร่ืองจกัร  15 - 22 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 
ยานพาหนะ 5 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 3 
สถานท่ีทาํการตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5 
ระบบก๊าซธรรมชาติ 5 
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  สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน บนัทึกดว้ยราคายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัท่ีเร่ิมตน้   
ของสัญญาเช่า ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย ์

ค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย ์  
บนัทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดับัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจาํหน่ายสะสม          

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 ปี และ 5 ปี 
 

3.8 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าดําเนินงาน 

สญัญาเช่าซ่ึงความเส่ียง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นยงัคงอยูก่บัผูใ้ห้
เช่า บริษทับนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าว รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
โดยวิธีเสน้ตรงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 

สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงผูเ้ช่าได้รับโอนผลตอบแทน และความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ

ทรัพยสิ์น ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทับนัทึกราคายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าพร้อมกบัภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคต      
หักส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงิน รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วน
ของยอดเงินตน้คงเหลือ 

 
3.9 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีใน       
งบแสดงฐานะการเงินระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
หรือหน้ีสินนั้น ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายภาษี เม่ือรายไดส้ามารถรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกไวเ้กิดข้ึนจริง และถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการคาํนวณภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร 

 บริษทัรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ท่ีตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือ
บวกภาษีเป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่า บริษทัจะมี
กาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอ ท่ีจะนาํสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้
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 บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ีใน     
งบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า 
บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 

3.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้

ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด
รายการ 

 

 ผลประโยชน์ระยะยาว 
  โครงการสมทบเงิน 

บริษัทจัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้
กาํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทั และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงิน
สะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ   
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

 

โครงการผลประโยชน์ 
สาํรองผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตลอดอายุ

การทาํงานของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจาก
การทาํงานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณโดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)  

 

3.12 รายการบัญชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี  

เกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินได ้บนัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน เวน้แต่
รายการท่ีไดต้กลงอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้กบัธนาคารไวจ้ะบนัทึกตามมูลค่ายติุธรรม  ผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ไดบ้นัทึกเป็นรายไดห้รือรายจ่ายในแต่ละปี 
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3.13 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการนาํกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี หารดว้ยจาํนวน

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 
 

3.14 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 
ในการจดัทาํงบการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้
ค่าใช้จ่าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้ งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยอาศยัประสบการณ์  
ในอดีตและปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่
อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์นั้น บริษทัไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์
ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบญัชีอาจจะไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการและขอ้
สมมติฐานทางบญัชีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง ค่าเส่ือมราคาของ
อาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน การประมาณการในเร่ืองต่างๆ ไดเ้ปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินน้ี 

 
4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2557 2556 

เงินสด 290,000 290,000 
เงินฝากธนาคาร 1,482,344 11,251,343 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,772,344 11,541,343 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 10

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2557 2556 

ลูกหน้ีการคา้   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 763,647,195 665,948,142 
 เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 91,875,840 31,158,725 
 เกินกาํหนดชาํระ 3 - 6 เดือน 258,030 2,808,237 
 เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน 11,317 -- 
 รวมลูกหน้ีการคา้ 855,792,382 699,915,104 
ตัว๋เงินรับการคา้ 2,294,068 -- 
ลูกหน้ีอ่ืน 8,277,189 6,784,250 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 866,363,639 706,699,354 
 

6. สินค้าคงเหลือ  
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2557 2556 
สินคา้สาํเร็จรูป 272,361,452 293,897,588 
งานระหวา่งผลิต 251,162,814 159,234,686 
วตัถุดิบ 306,810,923 295,209,744 
วสัดุหีบห่อ 65,983,856 41,558,580 
นํ้ามนัหล่อล่ืน 6,261,260 5,115,615 
วสัดุส้ินเปลืองอ่ืน ๆ 12,026,705 7,705,949 
อะไหล่ 111,384,008 103,376,890 
สินคา้ระหวา่งทาง 54,693,282 30,112,013 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 48,482,296 24,333,517 
นํ้ามนัหล่อล่ืนระหวา่งทาง 778,916 -- 

รวม 1,129,945,512 960,544,582 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (854,059) (1,937,343) 
   ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ -- (7,641,924) 

 สินคา้คงเหลือ 1,129,091,453 950,965,315 
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ปี 2557 บริษทัมีการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจาํนวนเงิน 
105.17 ลา้นบาท โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัอา้งอิงกบั
ราคานํ้ามนั เม่ือราคานํ้ามนัลดลง จึงทาํใหร้าคาสินคา้คงเหลือลดลงตาม 

 
7. เงินลงทุนระยะยาว-เงินลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย : บาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สัดส่วนการถือหุน้% จาํนวนหุน้ ตามวธีิราคาทุน 

2557 2556 2557 2556 2557 2556 
บมจ. ยไูนเตด็ฟูดส์ 4.99 4.99 998,000 998,000 23,952,000 23,952,000 

 

(หน่วย : บาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ประเภท 
กิจการ 

ลกัษณะความ ทุนชาํระแลว้ เงินปันผล 
สัมพนัธ์ 2557 2556 2557 2556 

บมจ. ยไูนเตด็ฟูดส์  อาหาร ผูถื้อหุน้/ 200,000,000 200,000,000 -- -- 
   กรรมการร่วมกนั     

 
 



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 12 

8. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
                    (หน่วย : บาท) 

รายการ ที่ดิน 
อาคารและ
โรงงาน 

เครื่องจกัร 
เครื่องมือและ 
อุปกรณ์โรงงาน 

ยานพาหนะ 
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

 สถานที่ทาํการ
ตกแต่ง และ 

อุปกรณ์สาํนกังาน 

ระบบก๊าซ
ธรรมชาติ 

สินทรัพย ์
 ระหวา่งก่อสร้าง 

และติดตั้ง 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์
ระหวา่งทาง 

รวม 

ราคาทุน            
1 มกราคม 2556 30,765,804 490,365,512 4,445,121,156 219,088,189 30,495,859 6,036,146 75,565,126 5,123,000 780,297,043 134,220,756 6,217,078,591 

 เพิ่มขึ้น -- 18,504,604 88,438,076 4,803,222 -- 2,573,052 17,321,446 -- 1,271,393,851 58,597,776 1,461,632,027 
 จาํหน่าย/เลิกใช ้ -- -- -- -- -- -- -- -- (10,000,000) -- (10,000,000) 
 โอนเขา้(ออก) -- 128,277,978 1,566,286,312 2,305,000 -- -- 5,037,062 -- (1,430,511,318) (134,220,756) 137,174,278 
31 ธนัวาคม 2556 30,765,804 637,148,094 6,099,845,544 226,196,411 30,495,859 8,609,198 97,923,634 5,123,000 611,179,576 58,597,776 7,805,884,896 

 เพิ่มขึ้น -- 9,714,605 113,996,903 9,527,093 -- 2,418,405 7,217,630 550,000 371,015,880 136,471,717 650,912,233 
 เพิ่มขึ้นจากสญัญาเช่าการเงิน -- -- -- -- 1,117,757 -- -- -- -- -- 1,117,757 
จาํหน่าย/เลิกใช ้ -- -- -- -- (3,170,000) -- -- -- -- -- (3,170,000) 
โอนเขา้(ออก) -- 44,886,163 807,608,161 3,222,195 -- -- 7,780,396 -- (790,616,405) (72,880,510) -- 
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ -- -- 21,930,865 32,000 -- -- -- -- 28,664,497 35,702,805 86,330,167 
โอนออกเป็นค่าใชจ้่ายการผลิต -- -- -- -- -- -- -- -- (1,135,370) -- (1,135,370) 
31 ธนัวาคม 2557 30,765,804 691,748,862 7,043,381,473 238,977,699 28,443,616 11,027,603 112,921,660 5,673,000 219,108,178 157,891,788 8,539,939,683 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2556  -- 184,022,107 1,452,961,592 175,771,924 18,449,167 4,107,881 46,154,080 4,319,411 -- -- 1,885,786,162 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2556 -- 9,478,059 217,490,980 14,291,828 1,193,728 1,490,566 9,767,198 182,000 -- -- 253,894,359 
31 ธนัวาคม 2556  -- 193,500,166 1,670,452,572 190,063,752 19,642,895 5,598,447 55,921,278 4,501,411 -- -- 2,139,680,521 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 2557 -- 11,069,088 271,545,177 12,236,154 861,217 1,745,119 12,795,350 190,740 -- -- 310,442,845 
จาํหน่าย/เลิกใช ้ -- -- -- -- (1,989,996) -- -- -- -- -- (1,989,996) 
31 ธนัวาคม 2557 -- 204,569,254 1,941,997,749 202,299,906 18,514,116 7,343,566 68,716,628 4,692,151 -- -- 2,448,133,370 
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์   

-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
-- 
-- 

 
5,500,000 

(2,400,000) 

 
-- 
-- 

 
23,800,000 
(2,400,000) 

1 มกราคม 2556 18,300,000 
-- จาํหน่าย/เลิกใช ้

31 ธนัวาคม 2556 18,300,000 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

3,100,000 
-- 

-- 
-- 

21,400,000 
-- จาํหน่าย/เลิกใช ้

31 ธนัวาคม 2557 18,300,000 -- -- -- -- -- -- -- 3,100,000 -- 21,400,000 
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                    (หน่วย : บาท) 
 

รายการ ที่ดิน 
อาคารและ
โรงงาน 

เครื่องจกัร 
เครื่องมือและ 
อุปกรณ์โรงงาน 

ยานพาหนะ 
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

 สถานที่ทาํการ
ตกแต่ง และ 

อุปกรณ์สาํนกังาน 

ระบบก๊าซ
ธรรมชาติ 

สินทรัพย ์
 ระหวา่งก่อสร้าง 

และติดตั้ง 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์
ระหวา่งทาง 

รวม 

รายการส่วนเกนิจากการขาย 
 และเช่ากลบัคืนรอตัดบญัชี 

          

1 มกราคม 2556 -- -- (171,786) -- -- -- -- -- -- -- (171,786) 
ตดับญัชี -- -- 171,786 -- -- -- -- -- -- -- 171,786 
31 ธนัวาคม 2556 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
31 ธนัวาคม 2557 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี           
31 ธนัวาคม 2556 12,465,804 443,647,928 4,429,392,972 36,132,659 10,852,964 3,010,751 42,002,356 621,589 608,079,576 58,597,776 5,644,804,375 
31 ธนัวาคม 2557 12,465,804 487,179,608 5,101,383,724 36,677,793 9,929,500 3,684,037 44,205,032 980,849 216,008,178 157,891,788 6,070,406,313 

 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะ ซึ่งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 5.09 ลา้นบาท และ 4.83 ลา้น
บาท ตามลาํดบั  

 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัไดน้าํเครื่องจกัรบางส่วน ไปจดจาํนองกบัธนาคารพาณิชย ์เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 13) 
 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัไดป้ันส่วนดอกเบี้ยจากการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์จาํนวน 13.94 ลา้นบาทและ 9.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2555 เพิ่ม 2556 เพิ่ม 2557 
 ราคาทุน 3,852,042 -- 3,852,042 2,188,500 6,040,542 
 หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,258,542) (407,854) (3,666,396) (183,842) (3,850,238) 
 มูลค่าสุทธิตามบญัชี   185,646  2,190,304 

 
10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน    

 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2557 2556 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 22,640,283 4,285,531 
 หน้ีสินจากการทาํสญัญาทรัสตรี์ซีทส์ 383,876,109 239,658,199 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 786,086,544 378,466,265 
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,192,602,936 622,409,995 

 

  บริษทัไดมี้การทาํสญัญากบัสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21.1) 
 
11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น   
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2557 2556 

เจา้หน้ีการคา้ 1,302,103,613 1,148,511,566 
เจา้หน้ีอ่ืน 149,872,178 124,913,181 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,451,975,791 1,273,424,747 
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12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน  
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2557 2556 
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย   
ไม่เกิน 1 ปี  1,069,304 2,699,344 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,142,703 1,287,322 

รวม 2,212,007 3,986,666 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (174,237) (213,150) 
รวมจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 2,037,770 3,773,516 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (975,195) (2,545,292) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิ 1,062,575 1,228,224 

 

สญัญาเช่าการเงินมีกาํหนดชาํระเป็นรายเดือน ซ่ึงจะเสร็จส้ินภายในปี 2558-2561 
ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   แสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้หน้ีสินหมุนเวยีน 
 

สัญญาเช่ายานพาหนะ 
 

วนัท่ีทาํสัญญา 
ระยะเวลา จาํนวนเงินตาม 

สัญญา (ลา้นบาท) 
ค่าเช่าต่อเดือน  

(บาท) 
หมายเหตุ 

เร่ิม ส้ินสุด 
สิงหาคม 2554 สิงหาคม 2554 กรกฎาคม 2558 1.35 23,530 สัญญาเช่าการเงิน 
กนัยายน 2555 กนัยายน 2555 สิงหาคม 2559 1.04 18,219 สัญญาเช่าการเงิน 
ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ตุลาคม 2561 1.12 20,102  สัญญาเช่าซ้ือ 

 
13. เงินกู้ยืมระยะยาว  

 
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2557 2556 
 เงินกูย้มืระยะยาว 2,220,000,000 2,074,636,866 
 หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (118,250,000) (70,000,000) 
 เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิ 2,101,750,000 2,004,636,866 

 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้หน้ีสินหมุนเวยีน 
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  เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วงเงินกูต้ามสัญญา 
เงินตน้
คงเหลือ 

(ลา้นบาท) 
เง่ือนไขการจ่ายชาํระ หลกัประกนั 

700 ลา้นบาท 
(สัญญาลงวนัท่ี 12
มกราคม 2555) 

700 - ระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายในวนัท่ี 30 เมษายน 2556 
- ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 29 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน
มิถุนายน 2558 และชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 2564 

- ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประจาํบุคคล
ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 

เคร่ืองจกัร 
จาํนวน 2 เคร่ือง 

 

700 ลา้นบาท 
(สัญญาลงวนัท่ี 2
มีนาคม 2555        

แกไ้ขเพิ่มเติมวนัท่ี  13 
พฤศจิกายน 2556 และ
วนัท่ี 25 มีนาคม 2557) 

700 
 

- ระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 
- ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 29 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน
มกราคม 2559 และชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนตุลาคม 2564 

- ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประจาํบุคคล
ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 

เคร่ืองจกัร 
จาํนวน 2 เคร่ือง 

(ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 
จดจาํนอง) 

750 ลา้นบาท 
(สัญญาลงวนัท่ี 12
มกราคม 2555      

บนัทึกเพ่ิมเติมวนัท่ี 27 
กนัยายน 2556) 

750 
 

- ระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
- ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 31.25 ลา้นบาท งวดแรกภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2558 และชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือน
พฤศจิกายน 2564 

- ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประจาํบุคคล
ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา 

เคร่ืองจกัร 
จาํนวน 2 เคร่ือง 

 

70 ลา้นบาท 
(สัญญาลงวนัท่ี 2 
ตุลาคม 2557)   

70 - ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 3 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน
ธนัวาคม 2559 และชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2565 

- ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราท่ีกาํหนด
ในสัญญา 

ไม่มีหลกัประกนั 

รวมทั้งส้ิน 2,220   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีวงเงินกูร้ะยะยาวท่ียงัไม่มีการเบิกใชจ้าํนวน 390 ลา้นบาท 

 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
1.  ดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสญัญา 
2.  ตอ้งจดัทาํประกนัภยัหลกัทรัพยป์ระกนัท่ีจดจาํนองตามกฎหมายเป็นประกนัหน้ี โดยจาํนวน

เงินเอาประกนัภยัไม่นอ้ยกว่าจาํนวนเงินท่ีบริษทัไดกู้ไ้ปจากธนาคาร และกาํหนดให้ธนาคาร
เป็นผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรม์แต่เพียงผูเ้ดียว และบริษัทจะเสียค่าประกันเองตลอดไป
จนกวา่บริษทัจะชาํระหน้ีเสร็จ 
 

ในระหว่างปี 2557 บริษทัมีการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนกาํหนดท่ีตกลงไวก้บัสถาบนัการเงิน
เป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท (วงเงินกู้ 750 ล้านบาท ตามสัญญาลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554 แก้ไข
เพิ่มเติมวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2555) บริษทัไดจ่้ายชาํระครบทั้งหมดแลว้ 
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14. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2557 2556 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์   

มูลค่าหน้ีสิน ณ ตน้ปี 33,674,886 30,565,809 
บวก ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,928,665 2,158,427 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,368,557 1,120,150 
หกั ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (3,243,250) (169,500) 
บวก   ผลต่างจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,945,608 -- 
 (รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน)   

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 37,674,466 33,674,886 
 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 
 

รายการ 
อตัรา 

2557 2556 
อตัราคิดลดพนกังาน ร้อยละ 3.80 ต่อปี ร้อยละ 3.80 ต่อปี 
อตัราการข้ึนเงินเดือนพนกังาน ร้อยละ 5.00 ต่อปี ร้อยละ 5.50 ต่อปี 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ ร้อยละ 2-50 ต่อปี ร้อยละ 2-50 ต่อปี 

 
15. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึง
ไวเ้ป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยก
มา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดงักล่าว จะ
นาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้บริษทัจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 18

16. การจ่ายเงินปันผลและค่าตอบแทนกรรมการ 
 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผล 
แก่ผูถื้อหุ้นสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 และอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 เป็น
จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 3.06 ลา้นบาท และอนุมติัจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการคร้ังละ 5,000 บาทต่อท่าน 

 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2556 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล 
แก่ผูถื้อหุ้นสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 59.92 ลา้นบาท โดย
กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 และอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 
2556 เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 3.06 ลา้นบาท และอนุมติัจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการคร้ังละ 5,000 บาทต่อ
ท่าน 

 
17. การจําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2557 2556 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 

งานระหวา่งทาํเพิ่มข้ึน 
 

(161,533,384) 
 

(62,320,413) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 5,317,910,156 4,256,126,479 
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,510,000 3,690,000 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 58,123,848 46,282,909 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 236,040,238 227,591,712 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 310,626,687 254,302,213 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 105,171,595 7,641,924 
กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (7,641,924) -- 
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ (1,083,284) 69,379 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -- 7,285,580 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -- 41,105,824 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 855,659,439 719,919,156 

รวม 6,716,783,371 5,501,694,763 
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18. รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
18.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี

เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : ลา้น) 

 2557 2556 
รายการ สกลุเงินต่าง แปลงค่า สกลุเงินต่าง แปลงค่า 

 ประเทศ เป็นเงินบาท ประเทศ เป็นเงินบาท 
 สินทรัพย์     
 ยโูร 0.027 1.06 -- -- 
 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 5.216 170.70 5.818 189.55 
 เยนญ่ีปุ่น 130.718 35.34 37.771 11.68 
   รวมสินทรัพย ์  207.10  201.23 
 หนีสิ้น     
  -ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
 ยโูร 2.511 101.35 0.064 2.90 
 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 13.220 437.74 8.258 272.10 
 เยนญ่ีปุ่น 171.000 47.28 5.940 1.88 
 ปอนดส์เตอร์ลิง 0.365 18.81 1.320 71.62 
   รวมหน้ีสิน  605.18  348.50 

 

18.2 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน ท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินบาท โดยสรุป
ดงัน้ี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย : ลา้น) 

 
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 
มูลค่า 

ยติุธรรม (บาท) 
อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส่งมอบ 

กาํหนดวนั 
ส่งมอบ 

รายการ 
 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศ     
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 0.175 5.81 30.6749 บาท  มีนาคม 2558 
   ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.240 12.40 47.4232 – 50.9260 บาท มีนาคม 2558 

   ต่อปอนดส์เตอร์ลิง  
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 (หน่วย : ลา้น) 

รายการ 
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 
มูลค่า 

ยติุธรรม (บาท) 
อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส่งมอบ 

กาํหนดวนั 
ส่งมอบ 

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ     

 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 21.355 704.12 32.8373 – 32.8954 บาท กมุภาพนัธ์ 2558 

   29.7800 – 33.1413 บาท   มีนาคม 2558 

   33.0381 – 33.0737 บาท   เมษายน 2558 

   32.7853 – 33.0188 บาท พฤษภาคม 2558 

   32.9630 – 33.1819 บาท  มิถุนายน 2558 

   32.9652 บาท กรกฎาคม 2558 

   32.7612 – 32.8302 บาท  กนัยายน 2558 

   32.8163 – 33.1312 บาท  ตุลาคม 2558 

   33.0300 – 33.3253 บาท  พฤศจิกายน 2558 

   33.2742 – 33.4701 บาท  ธนัวาคม 2558 

   33.4008 บาท มกราคม 2559 

   ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  

 เยนญ่ีปุ่น 537.355 149.75 0.3275 บาท มิถุนายน 2558 

   0.3235 – 0.3265  บาท กรกฎาคม 2558 

   0.3222 – 0.3257  บาท สิงหาคม 2558 

   0.3132 – 0.3147  บาท กนัยายน 2558 

   0.3117 – 0.3138  บาท ตุลาคม 2558 

   0.2823 – 0.2878  บาท ธนัวาคม 2558 

   ต่อเยนญ่ีปุ่น  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้น) 
 

สกลุเงิน 
ต่างประเทศ 

มูลค่า 
ยติุธรรม (บาท) 

อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส่งมอบ 

กาํหนดวนั 
ส่งมอบ 

รายการ 
 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศ     
ยโูร 0.443 20.15 42.3132 บาท มีนาคม 2557 

   ต่อยโูร  
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 0.175 5.78 30.1018 บาท  มีนาคม 2557 
   ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  
ปอนดส์เตอร์ลิง 1.200 65.33 47.5453 บาท  มกราคม 2557 

   50.1488 – 50.4720 บาท มีนาคม 2557 
   ต่อปอนดส์เตอร์ลิง  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ     
 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 41.917 1,379.25 29.7800 บาท มกราคม 2557 

   31.8283 – 32.7495 บาท กมุภาพนัธ์ 2557 
   31.6100 – 32.7030 บาท   มีนาคม 2557 
   31.8029 – 32.1070 บาท   เมษายน 2557 
   31.7622 – 32.4570 บาท พฤษภาคม 2557 
   32.4573 – 33.0705 บาท  มิถุนายน 2557 
   33.1187 บาท กรกฎาคม 2557 
   ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  

 เยนญ่ีปุ่น 543.778 171.63 0.3294 – 0.3352 บาท กมุภาพนัธ์ 2557 
   0.3301 บาท มีนาคม 2557 
   0.3259 – 0.3275  บาท เมษายน 2557 
   0.3200 – 0.3204  บาท พฤษภาคม 2557 
   0.3160 – 0.3330  บาท มิถุนายน 2557 
   ต่อเยนญ่ีปุ่น  
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19. สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เป็นจาํนวน 14 บตัร ตามรายละเอียดดงัน้ี 
  

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
2.วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิใน

บตัรส่งเสริม 
3. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ 

4. วนัท่ีครบกาํหนดตาม 
ขอ้ 5.1 และ 5.2 

1459/2538 
วนัท่ี 10 ก.ค. 2538 

1 พ.ค. 38 ผลิต BOPP FILM และ CPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑ์
พลาสติกหรือเคลือบดว้ยพลาสติก 

30 เม.ย. 46 

1048(1)/2545 
วนัท่ี 22 ม.ค. 2545 

23 พ.ค. 46 ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ
เคลือบดว้ยพลาสติก 

22 พ.ค. 54 

1239(2)/2546 
วนัท่ี 14 พ.ค. 2546 

29 ก.ย. 46 ผลิตฟิลม์พลาสติกผา่นขบวนการเคลือบโลหะและหรือเคลือบ
พลาสติก และหรือพิมพล์วดลาย 

28 ก.ย. 54 

1515(2)/2546 
วนัท่ี 18 ก.ย. 2546 

24 พ.ย. 47 ผลิต POLYESTER FILM ชนิดเคลือบและไม่เคลือบประเภท
การผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือเคลือบดว้ยพลาสติก 

23 พ.ย. 55 

1674(2)/2548 
วนัท่ี 29 ก.ค. 2548 

1 เม.ย. 49 ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ
เคลือบดว้ยพลาสติก 

31 มี.ค. 57 

2079(2)/2550 
วนัท่ี 29 ต.ค. 2550 

28 ก.ค. 51 ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ
เคลือบดว้ยพลาสติก 

27 ก.ค. 59 

1804(2)/2552 
วนัท่ี 14 ต.ค. 2552 

2 ก.พ. 53 การชุบเคลือบผวิดว้ยโลหะ หรือ ANODIZE (SURFACE 
TREATMENT) 

1 ก.พ. 61 

1919(2)/2553 
วนัท่ี 27 ส.ค. 2553 

16 มี.ค. 54 ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ
เคลือบดว้ยพลาสติก 

15  มี.ค. 62 

1291(2)/2554 
วนัท่ี 11 มี.ค. 2554 

26 เม.ย. 55 ผลิต BOPET FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ
เคลือบดว้ยพลาสติก 

25 เม.ย. 63 

1008(2)/2555 
วนัท่ี 12 ม.ค. 2555 

26 เม.ย. 56 ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ
เคลือบดว้ยพลาสติก 

25 เม.ย. 64 

1358(2)/2555 
วนัท่ี 22 มี.ค. 2555 

26 พ.ย. 56 ผลิต BOPET FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ
เคลือบดว้ยพลาสติก 

25 พ.ย. 64 

2897(2)/2555 
วนัท่ี 18 ธ.ค. 2555 

24 ต.ค. 57 ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ
เคลือบดว้ยพลาสติก 

23 ต.ค. 65 

1649(2)/2556 
วนัท่ี 16 พ.ค. 2556 

-- ผลิต CPP และ LLDPE FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑ์
พลาสติกหรือเคลือบดว้ยพลาสติก 

-- 

1372(2)/2557 
วนัท่ี 25 มี.ค. 2557 

1 ก.ค. 57 การชุบหรือเคลือบผวิหรือ ANODIZE  30 มิ.ย. 65 
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5 สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีบริษทัไดรั้บ 

5.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม เป็นเวลา 8 ปี โดยบตัร
ส่งเสริมเลขท่ี 1239(2)/2546, 1515(2)/2546, 1674(2)/2548, 2079(2)/2550, 1804(2)/2552, 1919(2)/2553, 1291(2)/2554, 
1008(2)/2555, 1358(2)/2555, 2897(2)/2555, 1649(2)/2556 และ 1372(2)/2557 มีการจาํกดัวงเงินไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลไม่เกิน 120 ลา้นบาท, 987 ลา้นบาท, 584 ลา้นบาท, 871 ลา้นบาท, 100 ลา้นบาท, 465 ลา้นบาท, 705 ลา้นบาท, 670 ลา้น
บาท, 710 ลา้นบาท, 650 ลา้นบาท, 270 ลา้นบาท และ 80 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีจะปรับเปล่ียนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่
รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

5.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามขอ้ 5.1 ไปรวม
คาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดเ้ป็นระยะเวลา 8 ปี  

5.3 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกตินบัจากพน้
กาํหนดเวลา ขอ้ 5.1 เป็นระยะเวลา 5 ปี 

5.4 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ และวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ือการส่งออก นบั
แต่วนันาํเขา้คร้ังแรก เป็นระยะเวลา 5 ปี  

5.5 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 5.1 ไปหกัออกจากกาํไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึน นบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนดเวลายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปี
ใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

 
 

  ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด 

  บริษทัมียอดขายในประเทศและต่างประเทศ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ตาม
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20. ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทางภาษีของบริษทั คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละ
รายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งห้ามในการคาํนวณภาษีเงินได ้และ
ผลขาดทุนสุทธิท่ีปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรแลว้ยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชีก่อนรอบระยะเวลา
บญัชีปัจจุบนั 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน แต่ไม่ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้และกิจการท่ีไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน บริษทัคาํนวณภาษีเงินไดใ้นปี 2557 และ 2556 อตัราร้อยละ 20  

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้ บริษัทคาํนวณตามสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินไดต้ามบตัรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19) 

บริษทัไม่มีภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งชาํระในปี 2557 และ 2556 
บริษทัไม่มีสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งรับรู้ในงบกาํไร

ขาดทุน เน่ืองจากบริษทัไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเป็น
ส่วนใหญ่  
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 

 

21.1 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหนา้ ดงัน้ี 
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

2557 2556 
หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์ 12.60 11.62 
เลตเตอร์ออฟเครดิต 57.19 28.51 

 

  บริษทัไดมี้การทาํสญัญากบัสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10) 
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

2557 2556 
 สญัญาวงเงินเงินเบิกเกินบญัชี 265 265 
 สญัญาวงเงินกูย้มืระยะสั้น 920 840 
 วงเงินร่วมเลตเตอร์ออฟเครดิตและสญัญาทรัสตรี์ซีทส์ 4,190 4,170 

 

21.2 สญัญาซ้ือเคร่ืองจกัร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ีทาํสญัญา สกลุเงิน 
หน่วย : ลา้น 

มูลค่า
เคร่ืองจกัร 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 
จาํนวนเงิน ร้อยละ 

พฤษภาคม 2556 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 5.85 1.17 20 
พฤษภาคม 2557 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1.97 0.20 10 
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22. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าทีด่ินระยะยาว  

 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินท่ีโครงการนิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งออกแหลมฉบงั อาํเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบุรี กบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
 

แปลงหมายเลขท่ี เน้ือท่ี ระยะเวลาเช่า ระยะเวลา 
อตัราค่าเช่าต่อปี 

(ลา้นบาท) 
12G-2 และ 12G-3 40 ไร่ 30 ปี 

(31 สิงหาคม 2533 ถึง  
30 สิงหาคม 2563) 

 ปีท่ี 1-10 
 ปีท่ี 11-20 
 ปีท่ี 21-30 

2.36   
2.60   
2.85   

12G-1/1 และ 12G-4/1 8 ไร่ 2 งาน 
85.83 ตารางวา 

18 ปี 
(5 สิงหาคม 2545 ถึง 
30 สิงหาคม 2563) 

 ปีท่ี  1-10 
 ปีท่ี  11-18 

 

0.57 
0.62 

12G-1 และ 12G-4 25 ไร่ 3 งาน 
42.17 ตารางวา 

30 ปี 
(16 มีนาคม 2554 ถึง
15 มีนาคม 2584) 

 ปีท่ี  1-5 
 ปีท่ี  6-10 
 ปีท่ี  11-15 
 ปีท่ี  16-20 
 ปีท่ี  21-25 
 ปีท่ี  26-30 

4.13   
4.54   
5.00   
5.50   
6.05   
6.65   

CP 27 1 ไร่ 1 งาน  
19.63 ตารางวา 

 3 ปี 
(1 สิงหาคม 2556 ถึง 
31 กรกฎาคม 2559) 

 ปีท่ี  1 
 ปีท่ี  2 
 ปีท่ี  3 

0.23   
0.25   
0.25   

B5-2 6 ไร่ 2 งาน  
76.53 ตารางวา 

30 ปี 
(1 พฤศจิกายน 2556 
ถึง 31 ตุลาคม 2586) 

ปีท่ี  1- 30 1.18 
 หมายเหต ุ  อตัราค่าเช่าอาจมีการเปล่ียนแปลง 
    ตามประกาศท่ีผูใ้หเ้ช่ากาํหนด 

 

 เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2557 บริษัทได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินท่ี  ตาํบลหนองขาม  อาํเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี กบับุคคลภายนอก ดงัน้ี 

 

โฉนดเลขท่ี เน้ือท่ี ระยะเวลาเช่า 
อตัราค่าเช่าต่อปี 

(ลา้นบาท) 
69315 5 ไร่  

96 ตารางวา 
3 ปี 

(1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2560) 
0.96 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ระยะยาว ดงัน้ี 

 

รายการ จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 5.52 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 38.75 
มากกวา่ 5 ปี 151.97 

รวม 196.24 
 

23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน    
บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจบรรจุภณัฑ์ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตาม

ส่วนงานของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

2557 2556 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

รายไดจ้ากการขาย 2,332.46 4,085.98 6,418.44 2,072.19 3,331.56 5,403.75 
ตน้ทุนขาย (2,301.76) (3,994.28) (6,296.04) (2,004.53) (3,093.07) (5,097.60) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (50.60) (151.49) (202.09) (45.74) (119.59) (165.33) 
กาํไร(ขาดทุน)จาํแนกตาม
ส่วนงาน (19.90) (59.79) (79.69) 21.92 118.90 140.82 
ขาดทุนสาํหรับปี   (247.86)   (97.98) 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 6,070.41   5,644.80 

 
24. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็น
สวสัดิการตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังานเม่ือลาออกจากงานหรือครบอายกุารทาํงาน (เกษียณ) ตาม
ระเบียบของบริษทั โดยพนกังานจ่ายสะสมส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัราร้อยละ 3 
ของเงินเดือน ทั้งน้ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนเพื่อ
บริหารกองทุนดงักล่าว 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพในส่วนของบริษัทท่ีจ่ายสําหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีจาํนวน 3.59 ลา้น
บาท และ 3.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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25. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะ

การเงิน ดงัน้ี 
25.1 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 

25.2 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 
- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากกรณีท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน
สญัญา ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

- ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้ บริษทัอาจจะไดรั้บ
เน่ืองจากบริษทัมีลูกหน้ีรายใหญ่จาํนวนนอ้ยรายแต่มีสดัส่วนท่ีสูง 

- สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าวไดห้ักสาํรองต่าง ๆ แลว้เพื่อให้เป็นราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยสาํรองดงักล่าว
ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 

 

25.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป บริษทัคาดว่าจะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
เน่ืองจากบริษทัไดมี้การวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 

 

25.4 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
- หน้ีสินทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้มืมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 

25.5 การป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทได้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบางส่วน เพื่อบริหารความเส่ียง

เก่ียวกบัหน้ีสินและสินทรัพย ์ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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26. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง การดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม และรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อ ส่วนของผูถื้อ
หุน้ไม่ใหเ้กินขอ้กาํหนดของสญัญาเงินกูย้มื 

บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

รายการ 2557 2556 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.62 : 1 1.22 : 1 

 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ภายหลงัรอบ

ระยะเวลารายงานจนถึงวันท่ีในหน้ารายงาน  เพื่อป้องกันความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในอัตรา
แลกเปล่ียน มีรายละเอียดดงัน้ี 
  สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีทาํใหม่   

(หน่วย : ลา้น) 

รายการ 
อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส่งมอบ 

กาํหนดวนัส่งมอบ 

สัญญาซ้ือเงนิตราต่างประเทศ 
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

 
 

 

0.300 32.5927 – 32.6427 บาท กมุภาพนัธ์ 2558 
 ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศ   
 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา   

4.350 33.1345 – 33.1945 บาท กรกฎาคม 2558 
 32.8089 – 32.9316 บาท สิงหาคม 2558 
 33.4701 บาท มกราคม 2559 
 33.1123 – 33.2241 บาท กมุภาพนัธ์ 2559 
 ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  

 เยนญ่ีปุ่น   
320.000 0.2835 – 0.2876 บาท มกราคม 2559 

 0.2837 – 0.2842 บาท กมุภาพนัธ์ 2559 
 ต่อเยนญ่ีปุ่น  

 
 

 

28. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 
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