
สินทรัพย์ หมายเหตุ  2553  บาท  2552

สินทรัพย์หมุนเวยีน

         เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 8,264,420.43 66,044,595.69

         ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,18 347,345,993.39 284,268,775.66

         ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้กิจการอ่ืน 6 137,832,715.11 88,236,055.53

         สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 233,834,547.90 208,672,752.87

         พสัดุและอะไหล่คงคลงั 45,422,545.93 49,642,967.13

         สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6,728,997.79 5,248,865.61

                           รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 779,429,220.55 702,114,012.49

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

         ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 987,379,267.26 1,112,431,902.79

         สินทรัพยเ์ลิกใชง้าน - สุทธิ 9 -                        9,491,500.00

         สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

              ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน -                        3,110,340.93

              อ่ืนๆ 8,200.00 7,200.00

                           รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 987,387,467.26 1,125,040,943.72

รวมสินทรัพย์ 1,766,816,687.81 1,827,154,956.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

บริษทั  ยูไนเตด็  เปเปอร์  จ ากัด  (มหาชน)

งบดุล

ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552



                    หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  2553  บาท  2552

หนีสิ้นหมุนเวยีน

         เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 42,000,000.00 50,000,000.00

         เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 4,524,721.84 4,685,085.95

         เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้กิจการอ่ืน 171,939,277.83 122,291,475.54

         ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 130,896,000.00 122,308,000.00

         หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

             ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,683,758.15 18,847,675.91

             ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 17,796,012.06 21,837,467.16

             อ่ืน ๆ 2,567,101.41 2,359,939.34

                           รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 394,406,871.29 342,329,643.90

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

         เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 11 123,500,000.00 254,396,000.00

         หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 33,850.00 35,220.00

                           รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 123,533,850.00 254,431,220.00

                           รวมหนีสิ้น 517,940,721.29 596,760,863.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552

      หมายเหตุ
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บริษทั  ยูไนเตด็  เปเปอร์  จ ากัด  (มหาชน)

งบดุล  (ต่อ)



                    หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  2553  บาท  2552

ส่วนของผู้ถือหุ้น

        ทุนเรือนหุ้น

            ทุนจดทะเบียน

                  หุ้นสามญั 130,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 5 บาท 650,000,000.00 650,000,000.00

            ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

                  หุ้นสามญั 130,000,000 หุ้น หุ้นละ 5 บาท 650,000,000.00 650,000,000.00

        ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 174,464,850.00 174,464,850.00

        ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร - สุทธิ 12 236,827,465.99 278,158,635.19

        ก  าไรสะสม

            จดัสรรแลว้

                  ส ารองตามกฏหมาย 13 11,280,098.75 7,918,505.03

            ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 176,303,551.78 119,852,102.09

                           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,248,875,966.52 1,230,394,092.31

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,766,816,687.81 1,827,154,956.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

หมายเหตุ

- 3 -

บริษทั  ยูไนเตด็  เปเปอร์  จ ากัด  (มหาชน)

งบดุล  (ต่อ)

ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552



หมายเหตุ 2553 บาท 2552

รายไดจ้ากการขาย 1,810,817,586.85 1,372,334,989.89

ตน้ทุนขาย (1,641,439,671.02) (1,282,078,758.75)

ก าไรขั้นต้น 169,377,915.83 90,256,231.14

รายไดอ่ื้น

        รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 17,267,143.67 14,792,167.90

        อ่ืน ๆ 7,619,062.29 4,495,640.61

               รวมรายได้อื่น 24,886,205.96 19,287,808.51

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย 194,264,121.79 109,544,039.65

ค่าใชจ่้ายในการขาย (29,139,348.34) (27,126,466.97)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (18,301,355.06) (16,740,815.21)

ค่าตอบแทนกรรมการ 15 (2,940,000.00) (2,960,000.00)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 15 (9,255,301.50) (8,536,731.00)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร -                        (780,000.00)

               รวมค่าใช้จ่าย (59,636,004.90) (56,144,013.18)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้นิตบุิคคล 134,628,116.89 53,400,026.47

ตน้ทุนทางการเงิน (19,966,438.38) (26,935,272.39)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้นิตบุิคคล 114,661,678.51 26,464,754.08

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (47,429,804.16) (22,005,548.47)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 67,231,874.35 4,459,205.61

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

           ก  าไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.52 0.03
           จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น) 130,000,000 130,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

บริษทั  ยูไนเตด็  เปเปอร์  จ ากัด  (มหาชน)

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552



(หน่วย : บาท)
ส่วนเกินทนุ

ทนุท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จากการตีราคา จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั สินทรัพยถ์าวร - สุทธิ ส ารองตามกฏหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 650,000,000.00 174,464,850.00 319,489,804.39 7,695,544.75 74,284,687.56 1,225,934,886.70

ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร - ค่าเส่ือมราคา 12 -                    -                    (41,331,169.20) -                     41,331,169.20 -                      

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ -                    -                    -                        -                     4,459,205.61 4,459,205.61

ส ารองตามกฏหมาย 13 -                    -                    -                        222,960.28         (222,960.28) -                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 650,000,000.00 174,464,850.00 278,158,635.19 7,918,505.03 119,852,102.09 1,230,394,092.31

ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร - ค่าเส่ือมราคา 12 -                    -                    (41,331,169.20) -                     41,331,169.20 -                      
ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ -                    -                    -                        -                     67,231,874.35 67,231,874.35
ส ารองตามกฏหมาย 13 -                    -                    -                        3,361,593.72 (3,361,593.72) -                      
เงินปันผลจ่าย 14 -                    -                    -                        -                     (48,750,000.14) (48,750,000.14)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 650,000,000.00 174,464,850.00 236,827,465.99 11,280,098.75 176,303,551.78 1,248,875,966.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

บริษทั  ยไูนเต็ด  เปเปอร์  จ ากดั  (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม



2553 บาท 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

    ก  าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 114,661,678.51 26,464,754.08
      รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
          จากกิจกรรมด าเนินงาน 
             ค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์น 159,447,158.07 156,678,189.64
             ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (147,991.93) (198,173.74)
             ขาดทุน(ก าไร)ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (1,338.84) 27,299.29
             ขาดทุนจากการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 264,146.48 649,990.26
             ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                       780,000.00
             ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 19,966,438.38 26,935,272.39
      ก  าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
          และหน้ีสินด าเนินงาน 294,190,090.67 211,337,331.92
      สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
             ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (63,077,217.73) (22,272,324.06)
             ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้กิจการอ่ืน (49,591,311.30) (13,223,699.07)
             สินคา้คงเหลือ (25,425,941.51) 90,493,441.82
             พสัดุและอะไหล่คงคลงั 4,220,421.20 (3,127,441.03)
             สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1,480,132.18) 4,485,676.21
             สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (1,000.00) -                        
      สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (135,355,181.52) 56,355,653.87
      หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
             เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (160,364.11) 1,536,345.59
             เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้กิจการอ่ืน 49,643,792.85 21,731,696.73
             ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,876,623.29 6,276,698.28
             หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 207,162.07 1,875,270.25
             หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (1,370.00) (720.00)
      หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 55,565,844.10 31,419,290.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

บริษทั  ยูไนเตด็  เปเปอร์  จ ากัด  (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552



2553 บาท 2552

      เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมด าเนินงาน 214,400,753.25 299,112,276.64

             จ่ายดอกเบ้ีย (20,006,979.43) (27,030,572.21)

             รับคืนเงินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,110,340.93 -                        

             จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (51,471,259.26) (168,081.31)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมด าเนินงาน 146,032,855.49 271,913,623.12

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

             ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (25,310,236.21) (3,156,030.02)

             ขายสินทรัพยถ์าวร 555,205.60 350,260.12

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (24,755,030.61) (2,805,769.90)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

             เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (8,000,000.00) (111,406,391.13)

             ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (122,308,000.00) (98,608,000.00)

             เงินปันผลจ่าย (48,750,000.14) -                        

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (179,058,000.14) (210,014,391.13)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ (57,780,175.26) 59,093,462.09

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด  66,044,595.69 6,951,133.60
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 8,264,420.43 66,044,595.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552

- 2 -

บริษทั  ยูไนเตด็  เปเปอร์  จ ากัด  (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



1.  ข้อมูลอื่น ๆ 

     การจดทะเบียน :  บริษทัฯ   ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย  ประเภทบริษทัจ ากดั

   เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2533 แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน จ ากดั เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2547

     ท่ีตั้งบริษทั 

            ส านกังานใหญ่ :  เลขท่ี 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

            โรงงาน :  เลขท่ี 61 หมู ่8 ต าบลวดัโบสถ ์ อ  าเภอเมือง   จงัหวดัปราจีนบุรี

     ประเภทธุรกิจ :  บริษทัฯ  ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายกระดาษคราฟท ์ส าหรับ

    ผลิตบรรจุภณัฑ ์ประเภทกล่องลูกฟกูและกระดาษท าผิวกล่อง

2.  เกณฑ์การจัดท างบการเงิน

             งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  พ. ศ.  2547  และแสดง

      รายการตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้โดยกระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัท่ี 30  มกราคม 2552 เร่ืองก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้ง

      มีในงบการเงิน  พ. ศ.  2552    และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท า

      และน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

            งบการเงินของบริษทัฯ    จดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบการเงิน 

     ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

            สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี  ฉบบัท่ี  17/2553   ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวนัท่ี  26 

     พฤษภาคม 2553 และฉบบัท่ี 50/2553 ถึง 55/2553 ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553 ในเร่ือง

     มาตรฐานการบญัชี  (ปรับปรุง  2552)   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  (ปรับปรุง  2552)   และการตีความมาตรฐานการ

     รายงานทางการเงิน   โดยประกาศใชม้าตรฐานการบญัชี    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   และการตีความมาตรฐานการ

     รายงานทางการเงิน  จ  านวน  32  ฉบบั  โดยแบ่งเป็น  25 ฉบบั     ซ่ึงใชแ้ทนฉบบัเดิม    โดยมีการจดัเรียงเลขระบุฉบบัใหม่

     ใหต้รงกบัมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ         ซ่ึงบางฉบบัไม่มีการเปล่ียนแปลงในหลกัการส าคญัและบางฉบบัมีการ

     เปล่ียนแปลงในหลกัการส าคญับางส่วน  และอีก 7 ฉบบั เป็นการประกาศใชใ้หม่ รายละเอียดดงัน้ี

บริษัท  ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั   (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552



     3.1  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีใชแ้ทนฉบบัเดิม

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

            แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552) 26 พฤษภาคม 2553

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง 1 มกราคม 2554

   ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ 1 มกราคม 2556

   เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการช่วยเหลือจากรัฐบาล

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 1 มกราคม 2556

   แลกเปล่ียนในเงินตราต่างประเทศ

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้ืม 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ 1 มกราคม 2554

    กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) ก าไรต่อหุ้น 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 1 มกราคม 2554

    และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน
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วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2554

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2554

     (ปรับปรุง 2552)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 1 มกราคม 2554

     (ปรับปรุง 2552)     และการด าเนินงานท่ียกเลิก

            ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552)

     ฉบบัท่ี  27  (ปรับปรุง 2552)  ฉบบัท่ี  28  (ปรับปรุง 2552)  ฉบบัท่ี  31  (ปรับปรุง  2552)  ฉบบัท่ี  40  (ปรับปรุง  2552) และ

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552)  ไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการ ส่วนมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ

     การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง   บริษทัฯ  จะเร่ิมน ามาถือปฏิบติัในวนัท่ีมีผลบงัคบัใชโ้ดยฝ่ายบริหารประเมินแลว้เห็นว่าจะ

     ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน ยกเวน้ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) บริษทัฯ อยูร่ะหว่างประเมินผลกระทบ

     3.2  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศใชใ้หม่

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2556

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 ผลประโยชน์พนกังาน 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 การบญัชีและการรายงานโครงการ 1 มกราคม 2554

   ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 1 มกราคม 2554

   ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การส ารวจและประเมินค่าแหล่ง 1 มกราคม 2554

    ทรัพยากรแร่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ 1 มกราคม 2554

     ฉบบัท่ี 15

            มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  29   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  2    ฉบบัท่ี  6   และการตีความมาตรฐานการ

     รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ไม่เก่ียวขอ้งกบักิจการ ส่วนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ฉบบัท่ี 19 และฉบบัท่ี 26  บริษทัฯ

     จะเร่ิมน ามาถือปฏิบติัในวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้  ปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะหว่างประเมินผลกระทบต่องบการเงิน 
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4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

            รายไดจ้ากการขายสินคา้    รับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบและไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของ

     ความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้

            รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

                      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง  เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซ่ึงถึงก าหนดรับคืนภายในระยะเวลา

     ไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีภาระผกูพนั

     4.3  ลูกหน้ีและค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

                      ลูกหน้ีแสดงในราคาสุทธิจากค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (ถา้มี)  บริษทัฯ  ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจาก

     ลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้ ซ่ึงอาศยัประสบการณ์ในการเก็บหน้ีท่ีผา่นมาเป็นเกณฑ ์

     4.4  สินคา้คงเหลือ

                      บริษทัฯ ตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่าราคาทุนใชวิ้ธีถวัเฉล่ีย

     4.5  พสัดุและอะไหล่คงคลงั

                      บริษทัฯ  ตีราคาพสัดุและอะไหล่คงคลงัคงเหลือในราคาทุน  โดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน

     4.6  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

                      อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (ถา้มี)

                      ท่ีดินและเคร่ืองจกัร  บริษทัฯ บนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกในราคาทุนส าหรับปี 2546  และปี 2551  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การ

      ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระและไดตี้ราคาท่ีดินและเคร่ืองจกัรใหม่ตามราคาของผูป้ระเมินอิสระ  ส่วนต่างซ่ึงเกิดจาก

      การตีราคาใหม่แสดงไวใ้นบญัชี "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร" ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล ดงันั้นบริษทัฯ 

      ไดแ้สดงราคาเคร่ืองจกัรตามราคาท่ีตีใหม่หลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร  (ถา้มี)  ส่วน

      ท่ีดินแสดงตามราคาท่ีตีใหม่  หลงัหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยถ์าวร (ถา้มี)  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร

      จะถูกลดยอดดว้ยจ านวนเดียวกบัค่าเส่ือมราคาท่ีค  านวณจากสินทรัพยส่์วนท่ีตีราคาเพ่ิม  โดยบนัทึกการลดยอดดงักล่าวไปยงั

      บญัชีก าไร(ขาดทุน)สะสม

                      บริษทัฯ     รับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ภายใตห้วัขอ้    "ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

     สินทรัพย"์     ในงบก าไรขาดทุน     อยา่งไรก็ตาม      หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 

     "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย"์   อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น       ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกน าไปหกัออกจาก 

     "ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย"์   ไม่เกินจ านวน   ซ่ึงเคยตีราคาเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์ายการเดียวกนั    แต่ส่วนท่ีเกิน

     จะรับรู้เป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุน
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                      บริษทัฯ  ค  านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท์ุกประเภท  ยกเวน้  ท่ีดินโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้าน

      โดยประมาณของสินทรัพย ์ ดงัน้ี

จ  านวนปี

                                 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20

                                 ส่วนปรับปรุงอาคาร 10

                                 เคร่ืองจกัร 10, 20

                                 เคร่ืองมืออุปกรณ์ 5, 10

                                 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5, 10

                                 คอมพิวเตอร์ 3

                                 ยานพาหนะ 5

     4.7  การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

                      บริษทัฯ ประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยอ่ื์น  เม่ือมีเหตุการณ์หรือมีการเปล่ียนแปลง

     สถานการณ์ท่ีท าใหเ้กิดขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์จ านวนต ่ากว่ามูลค่าท่ีบนัทึกไว ้        ขาดทุนจาก

     การดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับสินทรัพยท่ี์บนัทึกในราคาทุน              หรือถือเป็นรายการหกัจาก

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ ในกรณีท่ีสินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่      โดยขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีน ามาหกันั้น

     ตอ้งไม่เกินจ านวนท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยส์ าหรับสินทรัพยร์ายการเดียวกนั    บริษทัฯ จะบนัทึก

     กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ป็นรายไดห้รือถือเป็นรายการเพ่ิมส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่    เม่ือมี

     ขอ้บ่งช้ีเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    ไม่มีอยูอี่กต่อไปหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่ามีจ  านวนลดลง     จ  านวนเงินท่ีกลบั

     รายการจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชี  ( สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชี )   ท่ีควรเป็นหากบริษทัฯ ไม่เคยรับรู้

     ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ๆ ในงวดก่อน ๆ

                      มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ แลว้แต่ราคาใดจะ

     สูงกว่าและจะประมาณจากสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี

     4.8  เคร่ืองมือทางการเงิน

                      เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงไวใ้นงบดุล    ประกอบดว้ย    เงินสด    และเงินฝากสถาบนัการเงิน     ลูกหน้ีการคา้

     ลูกหน้ีอ่ืน  เจา้หน้ีการคา้   เจา้หน้ีอ่ืน   เงินกูย้ืมระยะสั้น  และเงินกูย้ืมระยะยาว   นโยบายบญัชี   เกณฑก์ารรับรู้และวดัมูลค่า

     ส าหรับแต่ละรายการไดมี้การเปิดเผยแยกตามแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

     4.9  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

                      บริษทัฯ   บนัทึกรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทในอตัราแลกเปล่ียน  ณ

     วนัท่ีเกิดรายการยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาท ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน

     ณ  วนันั้น  

                      ก  าไรขาดทุนจากการแลกเปล่ียนเงินตรา ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายประจ างวด

- 5 - 



     4.10  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

                      บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีจะตอ้งจ่ายในแต่ละงวดเป็นค่าใชจ่้ายทั้งหมดในงวด

     4.11  ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

                      ก  าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น  ท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน เป็นก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงค  านวณโดยการ

     หารยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับงวดดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั

     4.12  ผลประโยชน์ของพนกังาน

                     กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน

                     บริษทัจดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ     ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้  าหนดการจ่ายสมทบ

     ไวแ้ลว้  สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั     และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการ

     กองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่าย

     สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น

                     ส ารองเงินบ าเหน็จ

                     ขอ้ผกูพนัตามนโยบายการจ่ายเงินบ าเหน็จพนกังานเม่ือครบเกษียณอาย ุ   ซ่ึงเงินผลประโยชน์ท่ีจะใหแ้ก่พนกังาน 

     เม่ือครบเกษียณอายตุามกฎหมายแรงงานก าหนด บริษทัฯ จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีพนกังานครบเกษียณอายุ

     4.13  ประมาณการทางบญัชี

                     การจดัท างบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้ารประมาณการ

     และตั้งขอ้สมมติฐานบางประการ   ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน และการเปิดเผยในหมายเหตุ

     ประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงินท่ีประมาณไว้

                    บริษทัฯ   ไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต   เป็นผลใหป้ระมาณการทางบญัชีอาจจะ

     ไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง       ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมูลค่า

     สินทรัพยย์กไป  ณ  วนัท่ีในงบบดุล   ไดแ้ก่   ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ    ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์การ

     ประมาณการในเร่ืองต่างๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้

     4.14  ประมาณการหน้ีสิน 

                    บริษทัฯ   จะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน      เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนั

     ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต         ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้

     สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ          เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการได้

     อยา่งน่าเช่ือถือ   หากบริษทัฯ  คาดว่าจะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอยา่ง

     แน่นอน บริษทัฯ จะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

     

- 6 - 



5.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย

2553        บาท        2552

            เงินสด 104,712.76 236,983.32

            เงินฝากกระแสรายวนั 182,623.22 569,420.68

            เงินฝากออมทรัพย์ 7,977,084.45 65,238,191.69
                                   รวม 8,264,420.43 66,044,595.69

6.  ลูกหนีแ้ละตั๋วเงนิรับการค้า 

                 การวิเคราะห์อายลูุกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีดงัน้ี

2553 บาท 2552

ลูกหน้ีการคา้ ตัว๋เงินรับ รวม ลูกหน้ีการคา้ ตัว๋เงินรับ รวม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

     ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 259,849,009.97 23,649,672.64 283,498,682.61 207,580,155.01 37,263,409.99 244,843,565.00

     เกินวนัครบก าหนดช าระ

            นอ้ยกวา่ 15 วนั 855,310.42 53,670,299.28 54,525,609.70 2,914,354.72 26,947,487.37 29,861,842.09

            มากกวา่ 15 วนั

                  ไม่เกิน 30 วนั -                     9,321,701.08 9,321,701.08 -                     9,563,368.57 9,563,368.57

                      รวม 260,704,320.39 86,641,673.00 347,345,993.39 210,494,509.73 73,774,265.93 284,268,775.66

กิจการอื่น 

     ภายในวนัท่ีครบก าหนดช าระ 80,155,828.17 18,388,844.04 98,544,672.21 54,534,380.66 17,398,277.00 71,932,657.66

     เกินวนัครบก าหนดช าระ

            นอ้ยกวา่ 15 วนั 16,275,274.96 16,258,608.76 32,533,883.72 8,087,664.89 6,791,919.81 14,879,584.70

            มากกวา่ 15 วนั

                  ไม่เกิน 30 วนั 847,120.93         5,907,038.25 6,754,159.18 493,727.70 930,085.47 1,423,813.17

                      รวม 97,278,224.06 40,554,491.05 137,832,715.11 63,115,773.25 25,120,282.28 88,236,055.53

                      รวมทั้งส้ิน 357,982,544.45 127,196,164.05 485,178,708.50 273,610,282.98 98,894,548.21 372,504,831.19

7.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้วย

2553        บาท        2552

            สินคา้ส าเร็จรูป 101,140,694.85 104,350,632.09

            วตัถุดิบ 128,716,087.20 92,955,853.92

            วตัถุดิบระหวา่งทาง 4,891,902.59 12,016,257.12

                                   รวม 234,748,684.64 209,322,743.13

             หกั  ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (914,136.74) (649,990.26)

                                   สุทธิ 233,834,547.90 208,672,752.87
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8.  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือ ณ เพ่ิมข้ึน จ าหน่าย/ โอนเขา้ (ออก) ยอดคงเหลือ ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ตดับญัชี ปรับปรุง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553

  ราคาทุน :

     ท่ีดินและพฒันาท่ีดิน 130,636,463.50 -                          -                       -                       130,636,463.50

     อาคาร ส่วนปรับปรุงและส่ิงปลูกสร้าง

           -  ราคาทุน 466,389,555.58 -                          -                       -                       466,389,555.58

           -  ส่วนตีราคาเพ่ิม 126,302,317.35        -                          -                       -                       126,302,317.35

     อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่ง - โรงงาน 81,187,443.92 2,064,938.83 -                     5,173,557.23 88,425,939.98

     เคร่ืองจกัร

           -  ราคาทุน 1,302,008,907.65 -                       -                     25,713,032.04   1,327,721,939.69

           -  ส่วนตีราคาเพ่ิม 710,417,395.12 -                       -                     -                     710,417,395.12

     เคร่ืองใชส้ านกังาน - โรงงาน 4,429,331.94 353,606.82 (100,000.00) -                     4,682,938.76

     เคร่ืองใชส้ านกังาน - ส านกังาน 3,844,773.86 111,757.57          (120,691.87) -                     3,835,839.56

     ยานพาหนะ - โรงงาน 3,805,196.26 2,023,392.52       (1,214,953.27) -                     4,613,635.51

     ยานพาหนะ - ส านกังาน 3,517,665.42 914,000.00          (772,497.20) -                     3,659,168.22

     เคร่ืองตกแต่ง - ส านกังาน 1,527,286.06 -                       -                     -                     1,527,286.06

รวม 2,834,066,336.66 5,467,695.74 (2,208,142.34) 30,886,589.27 2,868,212,479.33

  ค่าเส่ือมราคาสะสม :

     อาคารและส่ิงปลูกสร้าง

           -  ราคาทุน (262,781,701.68) (22,308,107.16) -                     -                     (285,089,808.84)

           -  ส่วนตีราคาเพ่ิม (74,692,351.17) (5,917,415.52) -                     -                     (80,609,766.69)

     อุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่ง - โรงงาน (52,255,096.69) (11,701,957.43) -                     -                     (63,957,054.12)

     เคร่ืองจกัร

           -  ราคาทุน (797,924,536.96) (82,347,561.08) -                     (16,221,532.04) (896,493,630.08)

           -  ส่วนตีราคาเพ่ิม (483,868,726.12) (35,413,753.68) -                     -                     (519,282,479.80)

     เคร่ืองใชส้ านกังาน - โรงงาน (3,870,022.12) (244,561.20) 99,999.00          -                     (4,014,584.32)

     เคร่ืองใชส้ านกังาน - ส านกังาน (3,516,277.23) (211,431.54) 120,686.87        -                     (3,607,021.90)

     ยานพาหนะ - โรงงาน (2,765,432.57) (486,229.16) 991,045.87 -                     (2,260,615.86)

     ยานพาหนะ - ส านกังาน (2,286,125.02) (655,490.15) 589,196.93        -                     (2,352,418.24)

     เคร่ืองตกแต่ง - ส านกังาน (1,327,774.26) (160,651.15) -                     -                     (1,488,425.41)

รวม (1,685,288,043.82) (159,447,158.07) 1,800,928.67 (16,221,532.04) (1,859,155,805.26)

  สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 405,073.45 19,842,540.47 -                     (5,173,557.23) 15,074,056.69

     ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินทรัพย์

            -  ท่ีดิน (36,751,463.50) (36,751,463.50)

               ราคาสุทธิตามบญัชี 1,112,431,902.79 987,379,267.26
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                     ค่าเส่ือมราคา  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2553  และ  2552  จ านวน  159.45 ลา้นบาท และ 156.68

     ลา้นบาท  ตามล าดบั

                     ค่าเส่ือมราคาดงักล่าวไดร้วมค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นท่ีตีราคาเพ่ิม ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553

     และ 2552  จ านวน 41.33 ลา้นบาท 

                     บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระท าการประเมินราคาทรัพยสิ์นปี  2541,  2546  และ  2551  บริษทัฯ 

     บนัทึกราคาท่ีดิน  อาคารและเคร่ืองจกัร     โดยถือตามราคาท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระโดยใชมู้ลค่าตลาด     มีผลให้

     ส่วนเกินทุนจากตีราคาเคร่ืองจกัรและอาคารเพ่ิมข้ึน และเกิดขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน

                     ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2553  และ  2552   ท่ีดิน  อาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่

     ราคาสุทธิตามบญัชี   จ  านวนเงิน  837.50  ลา้นบาท  และ   955.44  ลา้นบาท  ตามล าดบั   ไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนั

     วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้   10   และเงินกูย้ืม

     ระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ซ่ึงมีมูลค่าจ  านองเป็นประกนัท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ต  ่ากว่า  

     322  ลา้นบาท  และเคร่ืองจกัรไม่ต  ่ากว่า 1,053.23 ลา้นบาท  

                      ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2553 และ 2552  บริษทัฯ  มีสินทรัพยถ์าวรท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเตม็มูลค่าแลว้   แต่ยงั

     คงใชง้านอยูร่าคาทุน จ  านวนเงิน  32.07 ลา้นบาท  และ 23.38  ลา้นบาท  ตามล าดบั   

9.  สินทรัพย์เลกิใช้งาน - สุทธิ

                      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ มีสินทรัพยเ์ลิกใชง้าน ซ่ึงมีราคาทุนจ านวน  25.71  ลา้นบาท   ราคาสุทธิ

      ตามบญัชี จ  านวนเงิน 9.49 ลา้นบาท  ซ่ึงเดิมบริษทัฯ ถือเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกหรือเพ่ือขาย  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ ยงั

      ขายไม่ได ้ ปี 2553 บริษทัฯ จึงยกเลิกการจดัประเภทเป็นสินทรัพยเ์ลิกใชง้านทั้งจ  านวน โดยจดัประเภทเป็นท่ีดิน อาคาร

      และอุปกรณ์  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8

                      ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552     บริษทัฯ  มีสินทรัพยเ์ลิกใชง้านเป็นเคร่ืองจกัรราคาสุทธิตามบญัชีบางส่วน

      จ  านวน 8.20 ลา้นบาท เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัร่วมกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8
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10.  เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   

                      ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 และ 2552   บริษทัฯ  มีการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงโดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

     จ  านวน  42.00  ลา้นบาท  และ  50.00  ลา้นบาท  ตามล าดบั  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  2.25 - 2.60  ต่อปี    ระยะเวลาครบก าหนด

     ภายใน 1 ปี

                      ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2553  และ  2552  บริษทัฯ  มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร จ านวน 30 ลา้นบาท และวงเงิน

     สินเช่ืออ่ืนจ านวนรวม   492.55  ลา้นบาท   กบัธนาคารแห่งหน่ึงโดยใชห้ลกัประกนัร่วมกบัเงินกูย้ืมระยะยาว   ตามหมายเหตุ

     ประกอบงบการเงินขอ้ 11

11. เงินกู้ยมืระยะยาว - สุทธิ  ประกอบด้วย

                      บริษทัฯ  มีวงเงินสินเช่ือระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึง ดงัน้ี

     วงเงินท่ี 2553        บาท        2552

          1.  เงินกูย้ืมระยะยาว 247,100,000.00     323,000,000.00

          2.  เงินกูย้ืม - ค่าเคร่ืองจกัร 7,296,000.00         53,704,000.00

รวม 254,396,000.00 376,704,000.00

          หกั  ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี

          -  เงินกูย้ืมระยะยาว (123,600,000.00) (75,900,000.00)

          -  เงินกูย้ืม - ค่าเคร่ืองจกัร (7,296,000.00) (46,408,000.00)

รวม (130,896,000.00) (122,308,000.00)
          เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 123,500,000.00 254,396,000.00

         วงเงินท่ี 1  บริษทัฯ  มีวงเงินกูย้ืมระยะยาว จ านวน  1,110  ลา้นบาท วนัท่ี 1 เมษายน 2547 บริษทัฯ รับเงินกูย้ืมระยะยาว

                             ดงักล่าว จ  านวน  1,110  ลา้นบาท  ก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้ทุกงวด  1 เดือน  รวม 108 งวด  งวดละ 10.30 

                             ลา้นบาท  งวดแรกวนัท่ี  31  พฤษภาคม  2547  งวดสุดทา้ยภายในวนัท่ี 30  เมษายน  2556  ก าหนดจ่ายช าระ

ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนในอตัราดอกเบ้ียต่อปี  งวดท่ี  1 - 24   เท่ากบั  3.5%  ตั้งแต่งวดท่ี  25  เป็นตน้ไป เท่ากบั 

MLR - 1.25%

         เม่ือวนัท่ี  26 มิถุนายน 2550  บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest  rate  swap) กบั

ธนาคารเจา้หน้ี   โดยตกลงจ่ายช าระดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี  5.30%  ต่อปี   มีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน 

2550  จนถึงวนัช าระหน้ีเสร็จส้ิน  
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         เม่ือวนัท่ี   29   พฤษภาคม   2552    บริษทัฯ และธนาคารไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาเงินกู ้ โดยบริษทัฯ ขอ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้โดยช าระภายใน 44 งวด ทุกงวด 1 เดือน นบัจากเดือนพฤษภาคม 
2552 ดงัน้ี
1.  พฤษภาคม  2552       ถึง  กนัยายน  2552 ปลอดเงินตน้
2.  ตุลาคม  2552        ถึง  มีนาคม  2553 จ่ายคืนงวดละ 3,000,000 บาท
3.  เมษายน  2553        ถึง  กนัยายน  2553 จ่ายคืนงวดละ 6,000,000 บาท
4.  ตุลาคม  2553        ถึง  พฤศจิกายน  2555 จ่ายคืนงวดละ 10,300,000 บาท
5.  ธนัวาคม  2555  จ่ายคืนส่วนท่ีเหลือทั้งหมด
         ตามเง่ือนไขใหม่ขา้งตน้ ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี  5.7% ทุกเดือน จนถึงวนัช าระหน้ีเสร็จส้ิน
และบริษทัฯ     ตอ้งด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระหน้ี  (DSCR)  ในอตัราส่วนไม่นอ้ยกว่า 
1.20 เท่า

         วงเงินท่ี 2   บริษทัฯ   มีวงเงินสินเช่ือประเภท เงินกู ้  -   ค่าเคร่ืองจกัร  จ  านวน  240  ลา้นบาท   เพ่ือสนบัสนุนโครงการ
                              ซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า   ก  าหนดจ่ายช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน  ในอตัราดอกเบ้ียต่อปี  งวดท่ี  1 – 24  เท่ากบั 
                             3.5%   ตั้งแต่งวดท่ี 25 เป็นตน้ไป  เท่ากบั MLR - 1.25%  

          บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย(Interest  rate  swap) กบัธนาคารเจา้หน้ี  
วนัท่ีสัญญา อตัราดอกเบ้ียคงท่ี วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

เงินกูส่้วนท่ี 2 11 มิถุนายน 2551 6% 13 มิถุนายน 2551
เงินกูส่้วนท่ี 1 29 สิงหาคม 2551 6% 29 สิงหาคม 2551
         อตัราดอกเบ้ียดงักล่าวมีผลจนถึงวนัท่ีบริษทัฯช าระหน้ีเสร็จส้ิน บริษทัฯทยอยรับเงินกูด้งัน้ี

      รับเงินกู้ วนัท่ี จ  านวนเงิน (ลา้นบาท)
ทุกงวด จ านวนงวด งวดละ งวดแรก - งวดสุดทา้ย

         ส่วนแรก 4 เมษายน 2548 130 1 เดือน 60 2.20 มกราคม 2549 - ธนัวาคม 2553
         ส่วนท่ีสอง 21 พฤศจิกายน 2548,

20 กุมภาพนัธ์ 2549, 110 1 เดือน - 1.83 พฤษภาคม 2549 - เมษายน 2554
31 พฤษภาคม 2549

                       ในปี 2553 บริษทัฯ ช าระคืนเงินกูส่้วนแรกครบถว้นตามสัญญาแลว้
                       ภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญาดงักล่าว      บริษทัฯ  ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามสัญญาอยา่งเคร่งครัด
                       เงินกูย้ืมดงักล่าวขา้งตน้  ค  ้าประกนัโดยการจดจ านองทรัพยสิ์นถาวรของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย ท่ีดินพร้อม
       ส่ิงปลูกสร้าง  ในวงเงิน  322  ลา้นบาท   เคร่ืองจกัรบางส่วนในวงเงิน   1,053.23   ลา้นบาท    ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
       ประกอบงบการเงินขอ้  8  และ 9 

ก าหนดจ่ายช าระคืนเงินตน้
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12.  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ  ประกอบด้วย

2553        บาท        2552

            ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร - ยกมา 278,158,635.19 319,489,804.39
            หกั    ค่าเส่ือมราคาของทรัพยสิ์นท่ีตีเพ่ิม (41,331,169.20) (41,331,169.20)

สุทธิ 236,827,465.99 278,158,635.19

13.  ส ารองตามกฎหมาย

                     ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ. ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตาม
       กฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  5  ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถา้มี)   จนกว่าทุนส ารองน้ี
       จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียน  ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

14.  เงินปันผลจ่าย

                     ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  3/2553   เม่ือวนัท่ี  10  สิงหาคม  2553   มีมติจ่ายเงินปันผล
       ระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 แก่ผูถื้อหุ้น 130,000,000 หุ้น ในอตัรา
       หุ้นละ 0.25 บาท  เป็นจ านวนเงิน 32.50  ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2553
                     ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2553  เม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 2553  มีมติจ่ายเงินปันผลส าหรับ
       ผลการด าเนินงานส าหรับปี  2552  แก่ผูถื้อหุ้น  130,000,000  หุ้น  ในอตัราหุ้นละ  0.125  บาท   เป็นจ านวนเงิน  16.25 
       ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 

15.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

                     ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหก้บักรรมการของบริษทัฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
        บริษทัมหาชนจ ากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการในฐานะผูบ้ริหาร
                     ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั   เงินเดือน   ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมการเฉพาะ
        ในฐานะผูบ้ริหาร        และใหแ้ก่ผูบ้ริหารตามนิยามในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
        หลกัทรัพย ์ อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา   และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่ง
        เทียบเท่าระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน
        ท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า

16.  กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงาน

                     บริษทัฯ และพนกังานไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพช่ือ "กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เอไอเอมาสเตอร์พลู 
        ซ่ึงจดทะเบียนแลว้-ตราสารแห่งหน้ี"  ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ. ศ. 2530 โดยบริษทัฯ  และพนกังานจะ
        จ่ายเงินเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ   2   ของเงินเดือน   กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ี    บริหารโดยบริษทั   อเมริกนั
        อินเตอร์แนชชัน่แนล   แอสชวัรันส์   จ  ากดั         และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
        กองทุนของบริษทัฯ
                     บริษทัฯ  จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนปี 2553 และ 2552  จ านวน 529,710.85 บาท และ 442,205.41 บาท ตามล าดบั
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17.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้

       17.1  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
สกลุเงิน 2553 2552

                      1.  จากการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนั บาท 2,000,000.00 2,000,000.00
                      2.  จากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต เหรียญสหรัฐ 444,021.35 765,148.31

       17.2  สัญญาเช่าระยะยาว
(หน่วย:บาท)  

                           ล  าดบัท่ี ประเภท/ค่าเช่า อายสุัญญา ระยะเวลา
          ต่อเดือน (ปี) ตั้งแต่ - ถึง

เกิน 1 ปีแต่ เกิน 1 ปีแต่
ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 5 ปี

                1. เช่าส านกังาน 3 10 ส.ค. 2551- 505,312.50 -                   866,250.00 529,375.00
72,187.50 10 ส.ค. 2554

                2. ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 3 3  ธ.ค. 2550 - -                   -                   1,068,000.00 -                  
89,000.00 3  ธ.ค. 2553

                3. ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 3 31  มี.ค. 2551 - 267,000.00 -                   1,068,000.00 356,000.00
89,000.00 31  มี.ค. 2554

                4. ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 3 2  มี.ค. 2553 - 384,000.00 448,000.00 -                    -                  
32,000.00 2  มี.ค. 2556

                5. ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 3 7  ธ.ค. 2553 - 1,068,000.00 2,047,000.00 -                    -                  
89,000.00 7  ธ.ค. 2556

                6. ค่าเช่าอุปกรณ์ส านกังาน 1  ส.ค. 2553 - 55,980.00 144,615.00 -                    -                  
4,665.00 4 31 ก.ค. 2557

รวม 2,280,292.50 2,639,615.00 3,002,250.00 885,375.00

ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 1 ปี

2553 2552

  ภาระคงเหลอืตามสัญญา
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18.  รายการบัญชีกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั

                     ส่วนหน่ึงในสินทรัพย ์    หน้ีสิน     รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของบริษทั      เกิดข้ึนจากรายการทางบญัชีกบับุคคลและ

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั ผลของรายการดงักล่าวไดแ้สดงรวมไวใ้นงบการเงินน้ี

       ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือว่า  รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่าน้ีเป็นรายการตามปกติของธุรกิจ   โดยใชน้โยบายดงัน้ี

รายการระหว่างกนั

              -  ขายสินคา้  -  ก าหนดราคาขายสินคา้ตามปกติ - กรณีปริมาณการขายสินคา้ปกติ

 -  ก าหนดราคาขายสินคา้ต ่ากว่าราคาขายปกติ โดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 

     3 - 5  กรณีปริมาณการขายสินคา้มากกว่าปกติ  

                            นโยบายการก าหนดราคาขายสินคา้ดงักล่าว บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายท่ีใชก้บัลูกคา้รายอ่ืนของบริษทัฯ ดว้ย

              -  ซ้ือวตัถุดิบ  -  ราคาตลาด

              -  ค่าเช่าส านกังาน  -  ตามสัญญา เดือนละ 72,187.50 บาท 

              -  ค่าน ้าประปา  -  ตามท่ีตกลงกนั ในราคาลูกบาศกเ์มตรละ 8.80 บาท  

ช่ือบริษทั

ผูถื้อหุ้นในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นกรรมการ

ในบริษทัฯ ของบริษทัฯ และ/หรือกรรมการของบริษทัฯ 

เป็นกรรมการของกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

      1.  บริษทั ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั A, B, C

      2.  บริษทั ยเูนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย ์จ  ากดั B, C

      3.  บริษทั ยไูทย คาร์ตอนส์ จ  ากดั B, C

      4.  บริษทั ปราจีนแลนด ์จ ากดั B, C

      5.  บริษทั ไทยฟาร์อีสต ์จ  ากดั B, C

      6.  บริษทั ยเูนียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็ จ  ากดั B, C

      7.  บริษทั ไดสตาร์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ากดั B, C

      8.  บริษทั  ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ  ากดั B, C

                                         A    =    เป็นผูถื้อหุ้นในนามบริษทั

                                         B    =    ผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษทั

                                         C    =    กรรมการของบริษทัดงักล่าวเป็นกรรมการของบริษทั

โดยมีกรรมการ 1 ท่าน

โดยมีกรรมการ 4 ท่าน

โดยมีกรรมการ 1 ท่าน

โดยมีกรรมการ 1 ท่าน

โดยมีกรรมการ 1 ท่าน

โดยมีกรรมการ 2 ท่าน
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นโยบายการก าหนดราคา

โดยมีกรรมการ 2 ท่าน

ความสัมพนัธ์

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งถือหุ้น

โดยมีกรรมการ 2 ท่าน



2553        บาท        2552

       ลูกหน้ีการคา้

              บริษทั ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั 77,375,477.55 67,785,796.86

              บริษทั ยเูนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย ์จ  ากดั 103,005,708.91 81,401,057.12

              บริษทั ยไูทย คาร์ตอนส์ จ  ากดั 50,440,097.39 44,453,490.34

              บริษทั ยเูนียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็ จ  ากดั 29,751,400.18      16,683,806.22

              บริษทั ไดสตาร์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ากดั -                       116,777.87

              บริษทั ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ  ากดั 131,636.36 53,581.32

รวม 260,704,320.39 210,494,509.73

       ตัว๋เงินรับ

              บริษทั ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั 49,622,484.06 58,504,605.22

              บริษทั ยเูนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย ์จ  ากดั 23,325,469.19 9,570,388.68

              บริษทั ยไูทย คาร์ตอนส์ จ  ากดั 4,961,539.09 1,582,891.41

              บริษทั ยเูนียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็ จ  ากดั 8,651,064.00 4,051,970.36

              บริษทั  ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ  ากดั 81,116.66 64,410.26

รวม 86,641,673.00 73,774,265.93

              ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับรวม 347,345,993.39 284,268,775.66

       เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้

              บริษทั ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั 435,969.36 480,218.14

              บริษทั ยเูนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย ์จ  ากดั 308,005.92 699,334.88

              บริษทั ยไูทย คาร์ตอนส์ จ  ากดั 258,315.12 207,908.49

              บริษทั ปราจีนแลนด ์จ ากดั 3,522,431.44 3,194,754.64

              บริษทั ยเูนียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็ จ  ากดั -                       66,912.45

              บริษทั  ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ  ากดั -                       35,957.35

รวม 4,524,721.84 4,685,085.95

       ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย

              บริษทั ไทยฟาร์อีสต ์จ  ากดั 85,898.88 87,954.87

รวม 85,898.88 87,954.87

- 15 - 



2553        บาท        2552

       ขายสินคา้

              บริษทั ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั 416,973,776.77 375,414,024.98

              บริษทั ยเูนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย ์จ  ากดั 404,662,993.59 307,154,261.56

              บริษทั ยไูทย คาร์ตอนส์ จ  ากดั 182,829,211.92 130,808,705.47

              บริษทั ยเูนียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็ จ  ากดั 133,645,536.80 81,385,440.09

              บริษทั ไดสตาร์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ากดั 418,895.55 372,840.95

              บริษทั  ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ  ากดั 730,118.50 352,331.00

รวม 1,139,260,533.13 895,487,604.05

       ซ้ือวตัถุดิบ

              บริษทั ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ  ากดั 11,900,118.00 6,702,918.00

              บริษทั ยเูนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย ์จ  ากดั 16,514,079.00 10,980,380.00

              บริษทั ยไูทย คาร์ตอนส์ จ  ากดั 8,867,447.00 5,255,933.00

              บริษทั ยเูนียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็ จ  ากดั 1,419,437.00 890,104.00

              บริษทั  ควอลิต้ี คาร์ตอนส์ จ  ากดั 902,665.00 322,441.00

รวม 39,603,746.00 24,151,776.00

       ค่าน ้าประปา

              บริษทั ปราจีนแลนด ์จ ากดั 12,194,952.00 11,650,724.80

รวม 12,194,952.00 11,650,724.80

       ค่าเช่าส านกังาน

              บริษทั ไทยฟาร์อีสต ์จ  ากดั 866,250.00 866,250.00

รวม 866,250.00 866,250.00

       ค่าใชจ่้ายอ่ืน

              บริษทั ไทยฟาร์อีสต ์จ  ากดั 183,761.75 187,139.05

รวม 183,761.75 187,139.05

19.  การจ าแนกข้อมูลทางการเงินตามส่วนงาน

                     บริษทัฯ  ประกอบธุรกิจผลิตกระดาษคราฟท ์ เพียงชนิดเดียว   ฝ่ายบริหารจึงถือว่าบริษทัฯ  มีส่วนงานของธุรกิจ

       เพียงส่วนเดียว  นอกจากน้ี  เม่ือพิจารณาถึงเกณฑท์ าเลท่ีตั้งของการด าเนินงานและเกณฑข์องตลาดแลว้ บริษทัฯ มีรายได้

       จากการขายต่างประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 ของยอดขาย จึงไม่ไดน้ าเสนอขอ้มูลจ าแนกส่วนงาน
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20. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

                     บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเคร่ืองมือทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือเก็งก าไร

       หรือเพ่ือการคา้

       20.1 นโยบายการบญัชี

                      รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั    วิธีการท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นการรับรู้     และการวดัมูลค่าเก่ียวกบั

       สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.8

       20.2  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

                      บริษทัฯ    มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ      เน่ืองจากมีรายการบางส่วนเป็นสกุลเงินตรา

       ต่างประเทศ     บริษทัฯ    ไดท้  าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับ

       รายการดงักล่าว ซ่ึงรายการส่วนใหญ่อายไุม่เกินหน่ึงปี

                      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 บริษทัฯ ไม่มีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ  

                      บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือในงบการเงิน ดงัน้ี

สกลุเงิน 2553 2552

                    เงินฝากสถาบนัการเงิน เหรียญสหรัฐ 124,542.06 47,869.04

                    ลูกหน้ีการคา้ เหรียญสหรัฐ 262,170.86 42,948.73

                    เจา้หน้ีการคา้ เหรียญสหรัฐ 336,416.85 353,952.61

       20.3  ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา

                      ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา  เกิดจากการท่ีคูส่ัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา  ซ่ึงก่อใหเ้กิด

       ความเสียหายแก่บริษทัฯ   บริษทัฯ  มีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ี    โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ 

       ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและคาดว่าไม่มีส่วนท่ีจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้     จึงไม่มีการตั้งส ารองค่าเผ่ือหน้ี

       สงสัยจะสูญ    ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบดุลราคาตามบญัชี   ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจาก

       การไม่ปฏิบติัตามสัญญา

       20.4  ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย

                      ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต การเปล่ียนแปลง

       ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ  บริษทัฯ มีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 

       เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ืมระยะยาว    บริษทัฯ  ไดท้  าธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือประกนัความ

       เส่ียงดงักล่าว  โดยท าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  (Interest  rate  swap)  ของเงินกูย้ืมระยะยาว    ขอ้มูลเก่ียวกบัอตัรา

       ดอกเบ้ียและวนัครบก าหนดของเงินกูย้ืมและหน้ีสินดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11
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       20.5  ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

                      สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหน้ีการคา้ และอ่ืนๆ

       หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้ืมระยะยาว และหน้ีสินอ่ืน

                      ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม  นอกจากน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่า

       บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีมีนยัส าคญั 

21.  ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

            รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัไดแ้ก่

ส าหรับปี

2553        บาท        2552

                 การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 3,209,937.24 101,095,212.08

                 ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 242,632,784.67 102,002,024.58

                 วตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 852,107,732.80 587,649,553.26

                 ค่าใชจ่้ายพนกังาน 43,856,563.00 39,543,718.32

                 ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 159,447,158.07 156,678,189.64

22.  การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่

                     งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2552 บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทบญัชีใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินส าหรับปี  

       ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

       

23.  การอนุมัติงบการเงิน

                     งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554
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