
 
 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
 ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพ่ือให้สามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้

ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบ เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบ เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงรวมถึงการประเมินความ
เส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบ
การเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดย
ผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินข้างตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
(นายอภิรักษ ์อติอนุวรรตน)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 
กรุงเทพ ฯ : 26 กมุภาพนัธ์ 2559 



 

 

 

 

 

 

 

 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากดั (มหาชน)  

 งบการเงิน 

 วนัที ่31 ธันวาคม 2558  

 



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

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์
หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2558 2557
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.2 และ 4 6,704,810           1,772,344           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3.3 และ 5 878,708,274       866,363,639       
สินคา้คงเหลือ 3.4 และ 6 1,042,577,346    1,129,091,453    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 40,184,158         77,010,359         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอะไหล่ 2,071,465           2,227,337           
ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 9,033,776           15,082,812         
อ่ืน ๆ 5,907,501           701,606              
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 57,196,900         95,022,114         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,985,187,330    2,092,249,550    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.5 และ 7 23,952,000         23,952,000         
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3.6 และ 8 6,191,953,922    6,070,406,313    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดับญัชี 3.7 และ 9 2,878,667           2,190,304           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 17,084,300         29,690,058         
เงินค ้าประกนัการเช่าสินทรัพย์ 8,461,054           8,461,054           
ลูกหน้ีกรมศุลกากร 12,385,512         14,802,666         
อ่ืน ๆ 2,600,209           1,256,315           
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 40,531,075         54,210,093         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,259,315,664    6,150,758,710    
รวมสินทรัพย์ 8,244,502,994    8,243,008,260    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2558 2557
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 976,530,083 1,192,602,936    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 1,467,558,791 1,451,975,791    

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.8 และ 12 1,879,155 975,195              

เงินกูย้มืระยะยาว 13 360,000,000 118,250,000       

เจา้หน้ีทรัพยสิ์น 157,395,501 176,520,889       
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 552,782 799,208              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,393,460           11,843,917         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,967,309,772    2,952,967,936    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิ 3.8 และ 12 6,378,931           1,062,575           
เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิ 13 2,076,254,515    2,101,750,000    
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.11 และ 14 42,188,476         37,674,466         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,124,821,922    2,140,487,041    

รวมหน้ีสิน 5,092,131,694    5,093,454,977    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2558 2557
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 1,816,315,773    1,813,497,756    
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,152,371,300    3,149,553,283    

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 8,244,502,994    8,243,008,260    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557
รายได้  

รายไดจ้ากการขาย 6,204,240,909    6,418,439,947    
รายไดอ่ื้น

รายไดข้ายเศษฟิลม์ 11,380,167         5,071,843           
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                      88,597,959         
ก าไรจากการจ าหน่ายยานพาหนะ -                      226,538              
รายไดบ้ตัรภาษี 22,424,888         23,486,635         
อ่ืน ๆ 21,403,971         9,730,859           

รวมรายไดอ่ื้น 55,209,026         127,113,834       
รวมรายได้ 6,259,449,935    6,545,553,781    

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 5,705,556,572    6,296,041,265    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 208,706,531       202,094,895       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 234,015,846       215,137,211       
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 9,571,329           -                      
ขาดทุนจากการจ าหน่ายยานพาหนะ 185,047              -                      
ค่าตอบแทนกรรมการ 16 3,435,000           3,510,000           

รวมค่าใชจ่้าย 17 6,161,470,325    6,716,783,371    
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 97,979,610         (171,229,590)      
ตน้ทุนทางการเงิน 94,189,201         76,626,533         
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 3,790,409           (247,856,123)      

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 14 (972,392)             (2,945,608)          

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,818,017           (250,801,731)      

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 3.13
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.01                    (0.62)                   
จ านวนหุ้นสามญัท่ีใชค้  านวณ 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (หุ้น) 399,439,227       399,439,227       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท



บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 หน่วย : บาท

ทุนส ารอง ยงัไม่ได้
หมายเหตุ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 399,439,227     876,616,300     60,000,000       2,064,299,487  3,400,355,014  
ขาดทุนส าหรับปี -                    -                    -                    (247,856,123)    (247,856,123)    
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
    ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 14 -                    -                    -                    (2,945,608)        (2,945,608)        

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส 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  
ก าไรส าหรับปี -                    -                    -                    3,790,409         3,790,409         
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
    ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 14 -                    -                    -                    (972,392)           (972,392)           

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                    -                    -                    2,818,017         2,818,017         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 399,439,227     876,616,300     60,000,000       1,816,315,773  3,152,371,300  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

ก าไรสะสม
รวม

 ทุนท่ีออก
และช าระแลว้

 ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามญั



บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (1/2)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 3,790,409             (247,856,123)        
รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการด าเนินงาน :

ค่าเส่ือมราคา 358,810,415         310,442,845         
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ าหน่าย 25,137                  183,842                
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 26,326,901           105,171,595         
กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ -                        (7,641,924)            
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ 519,138                (1,083,284)            
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายยานพาหนะ 185,047                (226,538)               
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (9,033,776)            (15,082,812)          
(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 944,119                (5,760,908)            
ค่าใชจ่้ายในการผลิตเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 2,132,978             1,135,370             
ค่าใชจ่้ายในการผลิตเพ่ิมข้ึนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 865,698                451,767                
ดอกเบ้ียจ่าย 85,926,182           67,467,460           
เงินปันผลรับ (1,497,000)            -                        
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,729,258             4,297,222             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 473,724,506         211,498,512         

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (12,933,235)          (159,160,683)        
สินคา้คงเหลือ 59,668,068           (274,572,525)        
ลูกหน้ีจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 15,082,812           -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 31,776,178           10,578,736           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,222,960             (3,894,180)            

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15,436,952           178,201,415         
เจา้หน้ีจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -                        (19,720,050)          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,450,457)            9,190,033             
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,187,640)            (3,243,250)            

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 574,340,144         (51,121,992)          
จ่ายช าระดอกเบ้ีย (86,172,608)          (67,344,475)          
จ่ายภาษีเงินได้ (149,700)               -                        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 488,017,836         (118,466,467)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท

2558 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จ่ายเงินซ้ืออาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (304,393,093)        (470,805,630)        

ดอกเบ้ียท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง -                        (13,940,927)          

ซ้ือวตัถุดิบท่ีใชบ้นัทึกเป็นตน้ทุนเคร่ืองจกัร (4,384,785)            (7,906,500)            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายยานพาหนะ 2,280,373             1,406,542             

จ่ายเงินซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (713,500)               (2,188,500)            

จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ (14,906,347)          (23,983,470)          

เงินปันผลรับ 1,497,000             -                        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (320,620,352)        (517,418,485)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (216,075,670)        574,837,458         

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,428,684)            (2,853,503)            

จ่ายช าระเจา้หน้ีทรัพยสิ์น (161,215,179)        (91,231,136)          

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (89,250,000)          (70,000,000)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 305,504,515         215,363,134         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (162,465,018)        626,115,953         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 4,932,466             (9,768,999)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,772,344             11,541,343           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 6,704,810             1,772,344             

ขอ้มลูเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่ีมิใช่เงินสด  ประกอบดว้ย

อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีทรัพยสิ์น 141,883,137         158,259,176         

อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 26,646,407           86,330,167           

ยานพาหนะเพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7,649,000             1,117,757             

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 972,392                2,945,608             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558  
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.1 สถานะของบริษทั เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2 สถานท่ีตั้งบริษทั 
ส านกังานใหญ่ 

 
95  ถนนท่าขา้ม  แขวงแสมด า 
เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 

 สาขาท่ี 1 (โรงงาน) เขตอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
38/11 หมู่ท่ี 5 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 สาขาท่ี 2 (คลงัสินคา้) เขตอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
46/3 หมู่ท่ี 5 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

1.3 ลกัษณะของธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายแผน่ฟิลม์พลาสติก 
โดยขายในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
เศษฟิลม์มีการจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีออกโดยสภา
วชิาชีพบญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
และตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

2.2 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึน โดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

 

2.3 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนัซ่ึงบริษทัไดป้ฏิบติัแลว้ ดงัน้ี 
1) กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบัญชี 
2) ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
3) ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
4) ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
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5) ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
  และขอ้ผดิพลาด 

6) ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
7) ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
8) ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
9) ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10) ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
11) ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
12) ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
13) ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

  ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
14) ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงิน 

  ตราต่างประเทศ 
15) ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
16) ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
17) ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

  เม่ือออกจากงาน 
18) ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
19) ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
20) ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ 

  รุนแรง 
21) ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
22) ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
23) ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
24) ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพย ์

  ท่ีอาจเกิดข้ึน 
25) ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
26) ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
27) ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
28) ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
29) ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
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30) ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงาน 
  ท่ียกเลิก 

31) ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
32) ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
33) ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
34) ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
35) ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
36) ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
37) ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

  อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
38) ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
39) ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 

  กิจการหรือของผูถื้อหุ้น 
40) ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบ 

  กฎหมาย 
41) ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
42) ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
43) ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
44) ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

  การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
45) ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
46) ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะ 

  และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
47) ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบั 

   ท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการเงิน 
   ในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

48) ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
49) ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
50) ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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51) ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนด 
  เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีส าหรับ 
  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของ 
  พนกังาน 

52) ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
53) ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
54) ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
55) ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมือง 

  ผวิดิน 
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี  และการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี  
 

2.4 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชด้งัน้ี  

ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงัน้ี 

1) กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง 2558) 
มาตรฐานการบัญชี 

2) ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
3) ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
4) ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
5) ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ 

 การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
6) ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
7) ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
8) ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
9) ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10) ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 
11) ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
12) ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
13) ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
14) ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

 เงินตราต่างประเทศ 
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15) ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
16) ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
17) ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

   เม่ือออกจากงาน 
18) ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
19) ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
20) ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
21) ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
22) ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
23) ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
24) ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพย ์

   ท่ีอาจเกิดข้ึน 
25) ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
26) ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
27) ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
28) ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
29) ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
30) ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
31) ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงาน 

 ท่ียกเลิก 
32) ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
33) ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  ส่วนงานด าเนินงาน 
34) ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
35) ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การร่วมการงาน 
36) ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
37) ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
38) ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

   อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
39) ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
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40) ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
 ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

41) ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
42) ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
43) ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
44) ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
45) ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอนการ 

   บูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
46) ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
47) ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอนการบูรณะ 

   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
48) ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

(ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพ 
 เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

49) ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
50) ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
51) ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
52) ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนด 

 เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีส าหรับ 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

53) ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
54) ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
55) ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
56) ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 
57) ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีน ามาตรฐาน
การบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้ 
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัหกัส่วนลดแลว้ 

บริษทับนัทึกรับรู้รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย ตามเกณฑค์งคา้ง 
บริษทัรับรู้รายไดเ้งินปันผลรับ เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึง

ก าหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และปราศจากภาระผกูพนั 
 

3.3 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
บริษัทตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัย

ประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

 

3.4 สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ราคาทุน

ค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
บริษทัตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับสินคา้เส่ือมสภาพ และคาดวา่จะจ าหน่ายไม่ไดแ้ละ

ส าหรับสินคา้ท่ีมีมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บต ่ากวา่ราคาทุน 
 

3.5 เงินลงทุน 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บริษทัท่ีมีผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวบางส่วนร่วมกนัไม่ว่าในทางตรงหรือทางออ้ม บริษทับนัทึกเงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัในราคาทุน 
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3.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์ บริษทัค านวณค่าเส่ือมราคา โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย  ์ซ่ึงประมาณไวด้งัน้ี 

 

รายการ อายกุารใหป้ระโยชน์ (ปี) 
ท่ีดิน ไม่คิดค่าเส่ือมราคา 
อาคารและโรงงาน 30 - 40 
เคร่ืองจกัร  15 - 22 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 
ยานพาหนะ 5 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 
สถานท่ีท าการตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 
ระบบก๊าซธรรมชาติ 5 

   

 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน บนัทึกดว้ยราคายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัท่ีเร่ิมตน้   
ของสัญญาเช่า ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย ์

ค่าใช้จ่ายทางการเงินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย ์  
บนัทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตดัจ าหน่ายสะสม          

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 ปี 
 

3.8 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นยงัคงอยูก่บัผูใ้ห้
เช่า บริษทับนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าว รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
โดยวธีิเส้นตรงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงผูเ้ช่าได้รับโอนผลตอบแทน และความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ

ทรัพยสิ์น ยกเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทับนัทึกราคายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัท่ีเร่ิมต้นของสัญญาเช่าพร้อมกบัภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคต      
หกัส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงิน รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วน
ของยอดเงินตน้คงเหลือ 

 

3.9 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีใน       

งบแสดงฐานะการเงินระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
หรือหน้ีสินนั้น ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใชจ่้ายภาษี เม่ือรายไดส้ามารถรับรู้เป็น
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีบนัทึกไวเ้กิดข้ึนจริง และถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการค านวณภาษีเงินได้
ตามประมวลรัษฎากร 

 บริษทัรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราว ท่ีตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือ
บวกภาษีเป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ บริษทัจะมี
ก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอ ท่ีจะน าสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้

 บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ีใน     
งบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 
บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 

3.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค  านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้

ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด
รายการ 
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ผลประโยชน์ระยะยาว 
  โครงการสมทบเงิน 

บริษัทจัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้
ก าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ล้ว สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทั และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงิน
สะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

 

โครงการผลประโยชน์ 
ส ารองผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตลอดอายุ

การท างานของพนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจาก
การท างานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณโดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชว้ธีิคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)  

 

3.12 รายการบัญชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศบนัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน บนัทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน เวน้แต่
รายการท่ีไดต้กลงอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้กบัธนาคารไวจ้ะบนัทึกตามมูลค่ายติุธรรม ผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน บนัทึกเป็นรายไดห้รือรายจ่ายในแต่ละปี 

 

3.13 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการน าก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี หารดว้ยจ านวน

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 
 

3.14 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 
ในการจดัท างบการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การประมาณและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบัรายได ้
ค่าใช้จ่าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ โดยอาศยัประสบการณ์  
ในอดีตและปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ายบริหารมีความเช่ือมัน่
อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์นั้น บริษทัไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์
ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบญัชีอาจจะไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการและขอ้
สมมติฐานทางบญัชีท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ ค่าเส่ือมราคาของ
อาคารและอุปกรณ์ ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน การประมาณการในเร่ืองต่างๆ ไดเ้ปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินน้ี 

 
4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

เงินสด 340,000 290,000 
เงินฝากธนาคาร 6,364,810 1,482,344 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,704,810 1,772,344 

 
5. ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

ลูกหน้ีการคา้   
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 778,679,347 763,647,195 
 เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 74,967,546 91,875,840 
 เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน 3,601,988 258,030 

เกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน 421,801 11,317 
 เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือน 11,937 -- 
 รวมลูกหน้ีการคา้ 857,682,619 855,792,382 
ตัว๋เงินรับการคา้ 1,847,956 2,294,068 
ลูกหน้ีอ่ืน 19,177,699 8,277,189 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 878,708,274 866,363,639 
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6. สินค้าคงเหลือ  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
สินคา้ส าเร็จรูป 277,849,565 272,361,452 
งานระหวา่งผลิต 43,287,214 64,341,034 
วตัถุดิบ 475,840,354 493,632,703 
วสัดุหีบห่อ 59,508,872 65,983,856 
น ้ามนัหล่อล่ืน 3,715,367 6,261,260 
วสัดุส้ินเปลืองอ่ืน ๆ 13,296,059 12,026,705 
อะไหล่ 119,936,758 111,384,008 
สินคา้ระหวา่งทาง 24,705,071 54,693,282 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 22,211,003 48,482,296 
น ้ามนัหล่อล่ืนระหวา่งทาง 383,142 778,916 
อะไหล่ระหวา่งทาง 60,305 -- 
วสัดุส้ินเปลืองระหวา่งทาง 3,156,833 -- 

รวม 1,043,950,543 1,129,945,512 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (1,373,197) (854,059) 

 สินคา้คงเหลือ 1,042,577,346 1,129,091,453 

 
7. เงินลงทุนระยะยาว-เงินลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย : บาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สดัส่วนการถือหุน้ % จ านวนหุน้ ตามวธีิราคาทุน 
2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บมจ. ยไูนเตด็ฟดูส์ 4.99 4.99 998,000 998,000 23,952,000 23,952,000 
 

(หน่วย : บาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ประเภท 
กิจการ 

ลกัษณะความ ทุนช าระแลว้ เงินปันผล 
สมัพนัธ์ 2558 2557 2558 2557 

บมจ. ยไูนเตด็ฟดูส์  อาหาร ผูถื้อหุน้/ 200,000,000 200,000,000 1,497,000 -- 
   กรรมการร่วมกนั     
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8. ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์   
                    (หน่วย : บาท) 

รายการ ท่ีดิน 
อาคารและ
โรงงาน 

เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์โรงงาน 

ยานพาหนะ 
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

 สถานท่ีท าการ
ตกแต่ง และ 

อุปกรณ์ส านกังาน 

ระบบก๊าซ
ธรรมชาติ 

สินทรัพย ์
 ระหวา่งก่อสร้าง 

และติดตั้ง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์
ระหวา่งทาง 

รวม 

ราคาทุน            
1 มกราคม 2557 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 

 เพ่ิมข้ึน -- 9,714,605 106,090,403 9,527,093 -- 2,418,405 7,217,630 550,000 371,015,880 136,471,717 643,005,733 
 เพ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน -- -- -- -- 1,117,757 -- -- -- -- -- 1,117,757 
 วตัถุดิบท่ีโอนเป็นตน้ทุนเคร่ืองจกัร -- -- 7,906,500 -- -- -- -- -- -- -- 7,906,500 
จ าหน่าย/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) -- 
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้า -- -- 21,930,865 32,000 -- -- -- -- 28,664,497 35,702,805 86,330,167 
โอนออกเป็นค่าใชจ่้ายการผลิต -- -- -- -- -- -- -- -- (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 

 เพ่ิมข้ึน -- 9,398,157 47,059,894 10,868,483 1,065,420 2,243,106 16,855,758 86,400 264,437,312 94,261,700 446,276,230 
 เพ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน -- -- -- -- 7,649,000 -- -- -- -- -- 7,649,000 
 วตัถุดิบท่ีโอนเป็นตน้ทุนเคร่ืองจกัร -- -- 4,384,785 -- -- -- -- -- -- -- 4,384,785 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -- -- -- -- (4,476,750) -- -- -- -- -- (4,476,750) 
โอนเขา้(ออก) -- 21,663,025 527,266,706 8,661,522 -- -- 3,898,600 405,600 (405,356,643) (156,538,810) -- 
รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้า -- 208,800 2,354,300 2,591,344 -- -- 1,750,000 -- 19,741,963 -- 26,646,407 
โอนออกเป็นค่าใชจ่้ายการผลิต -- -- -- -- -- -- -- -- (780,000) (1,352,978) (2,132,978) 
31 ธนัวาคม 2558 30,765,804 723,018,844 7,624,447,158 261,099,048 32,681,286 13,270,709 135,426,018 6,165,000 97,150,810 94,261,700 9,018,286,377 
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                    (หน่วย : บาท) 

รายการ ท่ีดิน 
อาคารและ
โรงงาน 

เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์โรงงาน 

ยานพาหนะ 
อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

 สถานท่ีท าการ
ตกแต่ง และ 

อุปกรณ์ส านกังาน 

ระบบก๊าซ
ธรรมชาติ 

สินทรัพย ์
 ระหวา่งก่อสร้าง 

และติดตั้ง 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์
ระหวา่งทาง 

รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
1 มกราคม 2557  -- 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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2557 -- 11,069,088 271,545,177 12,236,154 861,217 1,745,119 12,795,350 190,740 -- -- 310,442,845 
จ าหน่าย/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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2558 -- 12,477,997 313,086,113 13,983,964 1,170,422 2,287,492 15,454,735 349,692 -- -- 358,810,415 
จ าหน่าย/เลิกใช ้ -- -- -- -- (2,011,330) -- -- -- -- -- (2,011,330) 
31 ธนัวาคม 2558 -- 217,047,251 2,255,083,862 216,283,870 17,673,208 9,631,058 84,171,363 5,041,843 -- -- 2,804,932,455 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์ 18,300,000 -- -- -- -- -- -- -- 3,100,000 -- 21,400,000 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี            
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 
31 ธนัวาคม 2558 12,465,804 505,971,593 5,369,363,296 44,815,178 15,008,078 3,639,651 51,254,655 1,123,157 94,050,810 94,261,700 6,191,953,922 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะ ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 8.98 ลา้นบาท 
และ 5.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัได้น าเคร่ืองจกัรบางส่วน ไปจดจ านองกับธนาคารพาณิชย ์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน             
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไดปั้นส่วนดอกเบ้ียจากการกูย้มืเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์จ านวน 13.94 ลา้นบาท 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จ านวนเงิน (บาท) 

1 ม.ค. 2557 เพิ่ม 31 ธ.ค. 2557 เพิ่ม 31 ธ.ค. 2558 
 ราคาทุน 3,852,042 2,188,500 6,040,542 713,500 6,754,042 
 หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,666,396) (183,842) (3,850,238) (25,137) (3,875,375) 
 มูลค่าสุทธิตามบญัชี   2,190,304  2,878,667 
 ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี   183,842  25,137 

 
10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน    

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 3,175,854 22,640,283 
 หน้ีสินจากการท าสัญญาทรัสตรี์ซีทส์ 257,454,644 383,876,109 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 715,899,585 786,086,544 
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 976,530,083 1,192,602,936 

 

  บริษทัไดมี้การท าสัญญากบัสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21) 
 
11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น   
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 

เจา้หน้ีการคา้ 1,293,140,058 1,302,103,613 
เจา้หน้ีอ่ืน 174,418,733 149,872,178 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,467,558,791 1,451,975,791 
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12. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน  
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย   
 ไม่เกิน 1 ปี  2,226,925 1,069,304 
 เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,969,729 1,142,703 

รวม 9,196,654 2,212,007 
 หกั  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (938,568) (174,237) 
รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 8,258,086 2,037,770 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,879,155) (975,195) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 6,378,931 1,062,575 

 

สัญญาเช่าการเงินมีก าหนดช าระเป็นรายเดือน ซ่ึงจะเสร็จส้ินภายในปี 2559-2562 
ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   แสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้หน้ีสินหมุนเวยีน 
 

13. เงินกู้ยืมระยะยาว  
 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
 เงินกูย้มืระยะยาว 2,436,254,515 2,220,000,000 
 หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (360,000,000) (118,250,000) 
 เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิ 2,076,254,515 2,101,750,000 

 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้หน้ีสินหมุนเวยีน 
  เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วงเงินกูต้ามสญัญา 
เงินตน้
คงเหลือ 
(ลา้นบาท) 

เง่ือนไขการจ่ายช าระ หลกัประกนั 

700 ลา้นบาท 
(สญัญาลงวนัท่ี 12
มกราคม 2555) 

642 - ระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายในวนัท่ี 30 เมษายน 2556 
- ช าระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 29 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน
มิถุนายน 2558 และช าระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 2564 

- ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประจ าบุคคล
ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 

เคร่ืองจกัร 
จ านวน 2 เคร่ือง 
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วงเงินกูต้ามสญัญา 
เงินตน้
คงเหลือ 
(ลา้นบาท) 

เง่ือนไขการจ่ายช าระ หลกัประกนั 

700 ลา้นบาท 
(สญัญาลงวนัท่ี 2
มีนาคม 2555         

แกไ้ขเพ่ิมเติมวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2556 และ
วนัท่ี 25 มีนาคม 2557) 

700 
 

- ระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 
- ช าระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 29 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน
มกราคม 2559 และช าระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนตุลาคม 2564 

- ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประจ าบุคคล
ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 

เคร่ืองจกัร 
จ านวน 2 เคร่ือง 

 

750 ลา้นบาท 
(สญัญาลงวนัท่ี 12
มกราคม 2555      

บนัทึกเพ่ิมเติมวนัท่ี 27 
กนัยายน 2556) 

718.75 
 

- ระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
- ช าระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 31.25 ลา้นบาท งวดแรกภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2558 และช าระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือน
พฤศจิกายน 2564 

- ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประจ าบุคคล
ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 

เคร่ืองจกัร 
จ านวน 2 เคร่ือง 

 

70 ลา้นบาท 
(สญัญาลงวนัท่ี 2 
ตุลาคม 2557)   

70 - ช าระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 3 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน
ธนัวาคม 2559 และช าระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 2565 

- ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราท่ีก าหนด
ในสญัญา 

ไม่มีหลกัประกนั 

250 ลา้นบาท 
(สญัญาลงวนัท่ี 28 
สิงหาคม 2557)   

250 - ช าระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 10.42 ลา้นบาท งวดแรกภายใน
เดือนธนัวาคม 2560 และช าระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกนัยายน 
2566 

- ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประจ าบุคคล
ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 

ไม่มีหลกัประกนั 

70 ลา้นบาท 
(สญัญาลงวนัท่ี 23 
มีนาคม 2558)   

55.50 - ช าระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 4.63 ลา้นบาท งวดแรกภายใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 และช าระใหเ้สร็จส้ินภายในเดือน
พฤศจิกายน 2562 

- ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน ในอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประจ าบุคคล
ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 

ไม่มีหลกัประกนั 

รวมทั้งส้ิน 2,436.25   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีวงเงินกูร้ะยะยาวท่ียงัไม่มีการเบิกใชจ้  านวน 420 ลา้นบาท 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
1.  ด ารงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของสัญญา 
2.  ตอ้งจดัท าประกนัภยัหลกัทรัพยป์ระกนัท่ีจดจ านองตามกฎหมายเป็นประกนัหน้ี โดยจ านวน

เงินเอาประกนัภยัไม่น้อยกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัไดกู้ไ้ปจากธนาคาร และก าหนดให้ธนาคาร
เป็นผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรม์แต่เพียงผูเ้ดียว และบริษทัจะเสียค่าประกันเองตลอดไป
จนกวา่บริษทัจะช าระหน้ีเสร็จ 
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14. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์   

มูลค่าหน้ีสิน ณ ตน้ปี 37,674,466 33,674,886 
บวก ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,238,161 2,928,665 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,491,097 1,368,557 
หกั ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,187,640) (3,243,250) 
บวก   ผลต่างจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 972,392 2,945,608 
 (รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน)   

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 42,188,476 37,674,466 
 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 
 

รายการ 
อตัรา 

2558 2557 
อตัราคิดลดพนกังาน ร้อยละ 2.50 ต่อปี ร้อยละ 3.80 ต่อปี 
อตัราการข้ึนเงินเดือนพนกังาน ร้อยละ 4.00 ต่อปี ร้อยละ 5.50 ต่อปี 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ ร้อยละ 2-50 ต่อปี ร้อยละ 2-50 ต่อปี 

 
15. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง
ไวเ้ป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยก
มา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองดงักล่าว จะ
น าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้บริษทัจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

 
16. การจ่ายเงินปันผลและค่าตอบแทนกรรมการ 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผล 
แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 และอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 เป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 2.90 ลา้นบาท และอนุมติัจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการ คร้ังละ 5,000 บาทต่อท่าน 
 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผล 
แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 และอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 เป็น
จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 3.06 ลา้นบาท และอนุมติัจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการคร้ังละ 5,000 บาทต่อท่าน 
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17. การจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) 

2558 2557 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ 

งานระหวา่งท า(เพิ่มข้ึน)ลดลง 
 

30,472,769 
 

(86,622,491) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 4,513,464,133 5,250,905,763 
วตัถุดิบท่ีโอนไปเป็นตน้ทุนเคร่ืองจกัร (4,384,785) (7,906,500) 
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,435,000 3,510,000 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 46,004,961 58,123,848 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 268,427,382 236,040,238 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 358,835,552 310,626,687 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ส าเร็จรูป 15,081,149 66,560,123 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าวตัถุดิบ 11,245,752 38,611,472 
กลบัรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ -- (7,641,924) 
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ 519,138 (1,083,284) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายยานพาหนะ 185,047 -- 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 9,571,329 -- 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 908,612,898 855,659,439 

รวม 6,161,470,325 6,716,783,371 
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18. รายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
18.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : ลา้น) 

 2558 2557 
รายการ สกลุเงินต่าง แปลงค่า สกลุเงินต่าง แปลงค่า 

 ประเทศ เป็นเงินบาท ประเทศ เป็นเงินบาท 
 สินทรัพย์     
 ยโูร -- -- 0.027 1.06 
 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 6.183 221.55 5.216 170.70 
 เยนญ่ีปุ่น 157.647 46.61 130.718 35.34 
   รวมสินทรัพย ์  268.16  207.10 
 หนีสิ้น     
  -ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     
 ยโูร 2.200 87.55 2.511 101.35 
 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 8.147 295.36 13.220 437.74 
 เยนญ่ีปุ่น 66.761 20.21 171.000 47.28 
 ปอนดส์เตอร์ลิง 0.247 13.47 0.365 18.81 
   รวมหน้ีสิน  416.59  605.18 

 

18.2 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน ท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินบาท โดยสรุป
ดงัน้ี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย : ลา้น) 

 
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 
มูลค่า 

ยติุธรรม (บาท) 
อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส่งมอบ 

ก าหนดวนั 
ส่งมอบ 

รายการ 
 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ     

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 10.764 389.79 35.2009 – 35.7855 บาท  กมุภาพนัธ์ 2559 
   35.8204 – 36.0716 บาท มีนาคม 2559 
   33.9492 – 36.5384 บาท เมษายน 2559 
   35.2750 – 35.3100 บาท สิงหาคม 2559 
   35.9900 – 36.1300 บาท กนัยายน 2559 
   35.5300 – 36.6710 บาท ตุลาคม 2559 
   ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 21 

(หน่วย : ลา้น) 
 

สกลุเงิน 
ต่างประเทศ 

มูลค่า 
ยติุธรรม (บาท) 

อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส่งมอบ 

ก าหนดวนั 
ส่งมอบ 

รายการ 
 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ     
ยโูร 1.639 65.10 37.6153 – 37.7170 บาท มีนาคม 2559 
   37.9430 บาท เมษายน 2559 
   38.6770 – 39.2396 บาท พฤษภาคม 2559 
   39.1800 บาท พฤศจิกายน 2559 

   ต่อยโูร 
 

 

เยนญ่ีปุ่น 59.000 17.81 0.2976 – 0.3012  บาท เมษายน 2559 
   0.2955  บาท พฤษภาคม 2559 

   ต่อเยนญ่ีปุ่น 
 

 

ปอนดส์เตอร์ลิง 0.060 3.22 54.2882 บาท พฤษภาคม 2559 
   ต่อปอนดส์เตอร์ลิง  

 
 (หน่วย : ลา้น) 

รายการ 
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 
มูลค่า 

ยติุธรรม (บาท) 
อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส่งมอบ 

ก าหนดวนั 
ส่งมอบ 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ     

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.848 138.56 36.6064 บาท มีนาคม 2559 

   36.6950 บาท เมษายน 2559 

   36.1805 – 36.3280 บาท มิถุนายน 2559 

   36.1618 – 36.2673 บาท กรกฎาคม 2559 

   ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

 

 เยนญ่ีปุ่น 213.411 64.62 0.3005 – 0.3054  บาท มิถุนายน 2559 

   0.3025  บาท กรกฎาคม 2559 

   0.3055 – 0.3106  บาท กนัยายน 2559 

   0.3104 – 0.3127  บาท ตุลาคม 2559 

   ต่อเยนญ่ีปุ่น  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ขา้มสกุลเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้น) 

รายการ 
อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส่งมอบ 

ก าหนดวนัส่งมอบ 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ   
ยโูร   

1.312 1.1073 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมษายน 2559 
 1.0991 – 1.1007 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา พฤษภาคม 2559 
 1.1021 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา พฤศจิกายน 2559 
 ต่อยโูร  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้น) 

รายการ 
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 
มูลค่า 

ยติุธรรม (บาท) 
อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส่งมอบ 

ก าหนดวนั 
ส่งมอบ 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ     
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 

ก าหนดวนั 
ส่งมอบ 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ     

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 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 

   ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

 

 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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19. สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เป็นจ านวน 16 บตัร ตามรายละเอียดดงัน้ี 
  

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
2.วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิใน

บตัรส่งเสริม 
3. เพือ่ส่งเสริมการลงทุนในกิจการ 

4. วนัท่ีครบก าหนดตาม 
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 และหรือพมิพล์วดลาย 

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 

24 ธ.ค. 58 ผลิต CPP และ LLDPE FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑ์
พลาสติกหรือเคลือบดว้ยพลาสติก 

23 ธ.ค. 66 

1372(2)/2557 
วนัท่ี 25 มี.ค. 2557 

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

2368(2)/2557 
วนัท่ี 29 ต.ค. 2557 

3 มี.ค. 58 การชุบหรือเคลือบผวิหรือ ANODIZE  2 มี.ค. 66 

58-1874-0-00-1-0 
วนัท่ี 8 ก.ค. 2558 

15 ต.ค. 58 การชุบหรือเคลือบผวิหรือ ANODIZE 14 ต.ค. 66 
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5. สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีบริษทัไดรั้บ 
5.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 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, 1372(2)/2557, 2368(2)/2557 และ 58-1874-0-00-1-0 มีการจ ากดั
วงเงินไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไม่เกิน 120 ลา้นบาท, 987 ลา้นบาท, 584 ลา้นบาท, 871 ลา้นบาท, 100 ลา้นบาท, 465 
ลา้นบาท, 705 ลา้นบาท, 670 ลา้นบาท, 710 ลา้นบาท, 650 ลา้นบาท, 270 ลา้นบาท, 80 ลา้นบาท, 147 ลา้นบาท และ 74 ลา้น
บาทตามล าดบั ทั้งน้ีจะปรับเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนท่ีแทจ้ริงในวนัเปิดด าเนินการ
ตามโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

5.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามขอ้ 5.1 ไปรวม
ค านวณเพือ่เสียภาษีเงินไดเ้ป็นระยะเวลา 8 ปี  

5.3 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกตินบัจากพน้
ก าหนดเวลา ขอ้ 5.1 เป็นระยะเวลา 5 ปี 

5.4 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบ และวสัดุจ าเป็นท่ีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศเพือ่ใชใ้นการผลิตเพือ่การส่งออก นบั
แต่วนัน าเขา้คร้ังแรก เป็นระยะเวลา 5 ปี  

5.5 ไดรั้บอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 5.1 ไปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ี
เกิดข้ึน นบัแต่วนัท่ีพน้ก าหนดเวลายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปี
ใดปีหน่ึงหรือหลายปีกไ็ด ้

 
 

  ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ เก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด 

  บริษทัมียอดขายในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 

  เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2559 บริษทัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ยกเลิกโครงการ
ท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1515(2)/2546 ลงวนัท่ี 18 กนัยายน 2546 

 
20. ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทางภาษีของบริษทั ค านวณจากก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละ
รายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งห้ามในการค านวณภาษีเงินได ้และ
ผลขาดทุนสุทธิท่ีปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรแลว้ยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชีก่อนรอบระยะเวลา
บญัชีปัจจุบนั 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน แต่ไม่ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้และกิจการท่ีไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน บริษทัค านวณภาษีเงินไดใ้นปี 2558 และ 2557 อตัราร้อยละ 20  

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้ บริษัทค านวณตามสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินไดต้ามบตัรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19) 

บริษทัไม่มีภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระในปี 2558 และ 2557 
บริษทัไม่มีสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งรับรู้ในงบก าไร

ขาดทุน เน่ืองจากบริษทัไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเป็น
ส่วนใหญ่  
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ในภายหน้า 
 

บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหนา้ ดงัน้ี 
 

20.1.1.1.1.1.1.1 รายการ 
จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 

2558 2557 
หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์ 15.44 12.60 
เลตเตอร์ออฟเครดิต 60.80 57.19 

 

  บริษทัไดมี้การท าสัญญากบัสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10) 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 

2558 2557 
 สัญญาวงเงินเงินเบิกเกินบญัชี 265 265 
 สัญญาวงเงินกูย้มืระยะสั้น 920 920 
 วงเงินร่วมเลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาทรัสตรี์ซีทส์ 4,190 4,190 

 
22. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าทีด่ินระยะยาว  

 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินท่ีโครงการนิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งออกแหลมฉบงั อ าเภอศรีราชา 
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   
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แปลงหมายเลขท่ี เน้ือท่ี ระยะเวลาเช่า ระยะเวลา 
อตัราค่าเช่าต่อปี 
(ลา้นบาท) 

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 
 หมายเหตุ   อตัราค่าเช่าอาจมีการเปล่ียน 
แปลงตามประกาศท่ีผูใ้หเ้ช่าก าหนด 

 

 เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2557 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าท่ีดินท่ี  ต าบลหนองขาม  อ าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบุรี กบับุคคลภายนอก ดงัน้ี 

 

โฉนดเลขท่ี เน้ือท่ี ระยะเวลาเช่า 
อตัราค่าเช่าต่อปี 
(ลา้นบาท) 

69315 5 ไร่  
96 ตารางวา 

3 ปี 
(1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2560) 

0.96 
 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ระยะยาว ดงัน้ี 

 

รายการ จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 5.72 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 36.58 
มากกวา่ 5 ปี 143.93 

รวม 186.23 
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23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน    
บริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจบรรจุภณัฑ์ ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตาม

ส่วนงานของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 

2558 2557 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

รายไดจ้ากการขาย 2,315.26 3,888.98 6,204.24 2,332.46 4,085.98 6,418.44 
ตน้ทุนขาย (2,102.35) (3,603.21) (5,705.56) (2,301.76) (3,994.28) (6,296.04) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (54.78) (153.93) (208.71) (50.60) (151.49) (202.09) 
ก าไร(ขาดทุน)จ าแนกตาม
 ส่วนงาน 158.13 131.84 289.97 (19.90) (59.79) (79.69) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี   3.79   (247.86) 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,191.95   6,070.41 

 
24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเป็น
สวสัดิการตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังานเม่ือลาออกจากงานหรือครบอายุการท างาน (เกษียณ) ตาม
ระเบียบของบริษทั โดยพนกังานจ่ายสะสมส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัราร้อยละ 3 
ของเงินเดือน ทั้งน้ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนเพื่อ
บริหารกองทุนดงักล่าว 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพในส่วนของบริษัทท่ีจ่ายส าหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีจ านวน 3.74 ลา้น
บาท และ 3.59 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
25. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัมีขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะ
การเงิน ดงัน้ี 
25.1 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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25.2 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 
- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากกรณีท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน
สัญญา ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

- ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้ บริษทัอาจจะไดรั้บ
เน่ืองจากบริษทัมีลูกหน้ีรายใหญ่จ านวนนอ้ยรายแต่มีสัดส่วนท่ีสูง 

- ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าวไดห้ักส ารองต่าง ๆ แลว้เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยส ารองดงักล่าว
ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

 

25.3 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป บริษทัคาดว่าจะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
เน่ืองจากบริษทัไดมี้การวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 

 

25.4 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัใช้วิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
- หน้ีสินทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้ืมมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

 

25.5 การป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบางส่วน เพื่อบริหารความเส่ียง

เก่ียวกบัหน้ีสินและสินทรัพย ์ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 

26. การบริหารจัดการทุน 
วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง การด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม และรักษาอตัราส่วนหน้ีสินต่อ ส่วนของผูถื้อ
หุน้ไม่ใหเ้กินขอ้ก าหนดของสัญญาเงินกูย้มื 

บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
 

รายการ 2558 2557 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.62 : 1 1.62 : 1 
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27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
บริษทัไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ภายหลงัรอบ

ระยะเวลารายงานจนถึงวนัท่ีในหน้ารายงาน เพื่อป้องกันความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในอัตรา
แลกเปล่ียน มีรายละเอียดดงัน้ี 
  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีท าใหม ่  

(หน่วย : ลา้น) 

รายการ 
อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส่งมอบ 

ก าหนดวนัส่งมอบ 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 
 

 

1.218 35.6986 บาท พฤษภาคม 2559 
 35.9639 – 36.2500 บาท กรกฎาคม 2559 
 35.4178 – 35.5701 บาท สิงหาคม 2559 
 35.5711 บาท พฤศจิกายน 2559 
 ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ   
 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   

10.350 35.4410 – 35.9223 บาท พฤษภาคม 2559 
 36.2002 – 36.5215 บาท กรกฎาคม 2559 
 35.4177 – 35.8692 บาท สิงหาคม 2559 
 ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 เยนญ่ีปุ่น   
655.000 0.3029 – 0.3145 บาท กรกฎาคม 2559 

 0.3004 – 0.3106 บาท สิงหาคม 2559 
 0.3148 – 0.3219 บาท กมุภาพนัธ์ 2560 
 ต่อเยนญ่ีปุ่น  

 
28. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
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