
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
งบการเงินระหว่างกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ส าหรับไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั 

สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน

และบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้

จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

(นายบุญเกษม สารกล่ิน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11888 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 14 พฤษภาคม 2564



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

4

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,796                         14,231                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 117,782                     90,549                       

สินคา้คงเหลือ 6 30,810                       23,009                       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 878                            992                            

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 154,266                     128,781                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

อาคารและอุปกรณ์ 7 120,190                     124,036                     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 151,527                     155,119                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 3,599                         3,716                         

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน

ท่ีเป็นหลกัประกนั 10 29,751                       29,673                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 46                              46                              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 305,113                     312,590                     
รวมสินทรัพย์ 459,379                     441,371                     

พนับาท

สินทรัพย์

      ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………………กรรมการ

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  2



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

4

พนับาท

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 20,000                       -                             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 78,079                       100,693                     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 10,702                       12,968                       

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 17,430                       17,543                       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 19,803                       11,949                       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 146,014                     143,153                     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 9,993                         11,174                       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 14 118,958                     125,373                     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,075                         6,274                         

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15,007                       15,059                       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 150,033                     157,880                     

รวมหนีสิ้น 296,047                     301,033                     

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

      ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………………กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  3



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564

31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

4

พนับาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 3,000                         3,000                         

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 30,000 หุน้ ช าระเต็มมูลค่าแลว้ 3,000                         3,000                         
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 300                            300                            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15 160,032                     137,038                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 163,332                     140,338                     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 459,379                     441,371                     

      ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………………กรรมการ

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  4



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2564 2563

4

รายได้จากการขายและการให้บริการ 18 137,750                     108,616                     

ตน้ทุนขายและการให้บริการ (80,038)                      (64,084)                      

ก าไรขั้นต้น 57,712                       44,532                       

รายไดอ่ื้น  4,132                         2,357                         

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (4,021)                        (3,788)                        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (13,607)                      (13,728)                      

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 44,216                       29,373                       

ตน้ทุนทางการเงิน (1,686)                        (1,781)                        

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 42,530                       27,592                       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (8,336)                        (5,031)                        

ก าไรส าหรับงวด 34,194                       22,561                       

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน -                             -                             
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 34,194                       22,561                       

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 1,139.81                    752.02                       

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 30,000                       30,000                       

พนับาท

      ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………………กรรมการ

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        5



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"สอบทานแลว้"

ทุนท่ีออก
หมายเหตุ และช าระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 3,000                         300                            137,038                     140,338                     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             34,194                       34,194                       
เงินปันผลจ่าย 15 -                             -                             (11,200)                      (11,200)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 3,000                         300                            160,032                     163,332                     

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 3,000                         300                            176,119                     179,419                     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             22,561                       22,561                       
เงินปันผลจ่าย 15 -                             -                             (24,000)                      (24,000)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 3,000                         300                            174,680                     177,980                     

พนับาท
ก าไรสะสม

      ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………………กรรมการ
นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 42,530                       27,592                       
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ
  ไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 9,076                         8,704                         
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4)                               -                             
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) 315                            (325)                           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 28                              -                             
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (300)                           27                              
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 378                            346                            
ดอกเบ้ียรับ (63)                             (105)                           
ตน้ทุนทางการเงิน 1,686                         1,781                         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 53,646                       38,020                       

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (27,222)                      (12,123)                      
สินคา้คงเหลือ (8,115)                        (3,030)                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 86                              (248)                           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั -                             (79)                             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                             719                            

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5,048                         4,762                         

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 23,443                       28,021                       
จ่ายภาษีเงินได้ (681)                           (475)                           

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 22,762                       27,546                       

พนับาท

      ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………………กรรมการ

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         7



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2564 2563

พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ืออุปกรณ์ (1,419)                        (3,464)                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 300                            70                              
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (102)                           (3)                               
รับดอกเบ้ีย (22)                             161                            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,243)                        (3,236)                        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 20,000                       9,008                         
จ่ายช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (3,447)                        (2,842)                        
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,528)                        (8,853)                        
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,694)                        (1,798)                        
จ่ายเงินปันผล (39,285)                      -                             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (30,954)                      (4,485)                        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (9,435)                        19,825                       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 14,231                       12,338                       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 4,796                         32,163                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการท าสญัญาเช่า -                             1,780                         
เงินปันผลคา้งจ่ายตน้งวด 39,285                       -                             
เงินปันผลคา้งจ่ายปลายงวด 11,200                       24,000                
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บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ จ ากดั (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2531 เพื่อประกอบธุรกิจรับพิมพก์ล่องกระดาษ และส่ิงพิมพท์ุกชนิด  

บริษทัมีส านักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 200/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร โดยมี
โรงงานและคลงัสินคา้ตั้งอยูเ่ลขท่ี 6 หมู่ท่ี 3 ต าบลหนา้ไม ้อ าเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล เพื่อให้ขอ้มูล
เพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์
และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควร
ตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้น เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั
ภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่าย ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้ประมาณการและดุลย
พินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด 2564 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้

ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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รายการบญัชีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  พนับาท 

  2564 2563 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ  291 328 
ซ้ือสินคา้  18 13 
ซ้ือยานพาหนะ  - 360 
ค่าใชจ้่ายอื่น  10 36 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  8,116 8,704 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  116 100 

รวม  8,232 8,804 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

  พนับาท 

  2564 2563 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    
ลูกหน้ีการคา้    

บริษทั ไทยเปเปอร์คาร์ตอนส์ จ ากดั  311 - 
    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    
บริษทั ไทย ฟอร์เรสท ์โปรดกัส์ จ ากดั  - 36 
บริษทั ไทยเปเปอร์คาร์ตอนส์ จ ากดั  21 22 
    

หน้ีสินตามสัญญาเช่า    
บริษทั สมหวงัดี แลนด ์จ ากดั  88,547 91,187 
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  พนับาท 

  2564 2563 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั (กรรมการ/ผู้ถือหุ้น)    
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  43 100 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  4,435 4,413 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัมีสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั ระยะเวลา 30 ปี และอาคารส านกังานกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ระยะเวลา 3 ปี 

การค า้ประกันหนีสิ้นระหว่างกัน 

กรรมการบริษทัไดใ้ชเ้งินฝากประจ าค ้าประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี กรรมการบริษทัไดค้  ้าประกนัสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงินและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบางส่วน  

ลักษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือ ประเทศ/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทย ฟอร์เรสท ์โปรดกัส์ จ ากดั ไทย กรรมการ/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั ไทยเปเปอร์คาร์ตอนส์ จ ากดั ไทย กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้น 
บริษทั สมหวงัดี แลนด ์จ ากดั ไทย กรรมการและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุ้น 

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

 นโยบายการก าหนดราคา 

มูลค่าการขายสินคา้และการใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
มูลค่าการซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
มูลค่าการซ้ือยานพาหนะ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าใชจ้่ายอื่น ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
การค ้าประกนัสินเช่ือ ไม่คิดค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้  113,180 86,385 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  - (4) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  113,180 86,381 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  3,571 3,123 
ลูกหน้ีอ่ืน  1,031 1,045 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  117,782 90,549 
    

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม    
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (4) - 

บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกจ าแนกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้า    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  89,984 72,581 
เกินก าหนดช าระ    

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 3 เดือน  23,196 13,804 

รวม  113,180 86,385 
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6. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2564 2563 

สินคา้ส าเร็จรูป  4,937 6,600 
วตัถุดิบ  12,357 7,905 
งานระหว่างท า  15,392 10,065 

รวม  32,686 24,570 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้  (1,876) (1,561) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  30,810 23,009 
    

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม    
ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ)  315 (325) 

7. อาคารและอปุกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของอาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   พนับาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   124,036 
ซ้ือ   1,419 
โอนเขา้ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ดูหมายเหตุ 8)  1,035 
จ าหน่าย / โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี   (856) 
ค่าเส่ือมราคา   (5,444) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564   120,190 
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8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   พนับาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   155,119 
โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 7)  (1,035) 
ค่าเส่ือมราคา   (2,557) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564   151,527 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   พนับาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564   3,716 
ซ้ือ   102 
ค่าตดัจ าหน่าย   (219) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564   3,599 

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนท่ีเป็นหลักประกัน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

ประเภทสินทรัพย ์ ติดภาระหลกัประกนั 2564 2563 

เงินฝากประจ า  สินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  23,671 23,671 
พนัธบตัรรัฐบาล  หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  1,080 1,002 
หุ้นกู ้  หนงัสือค ้าประกนัการซ้ือวตัถุดิบ  5,000 5,000 

รวม  29,751 29,673 
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11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ประกอบดว้ย 

   พนับาท 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน   20,000 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้  54,434 41,796 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  10,458 11,124 
เงินปันผลคา้งจ่าย  11,200 39,285 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  1,963 8,487 
เจา้หน้ีอ่ืน  24 1 

รวม  78,079 100,693 

13. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2564 2563 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  20,695 24,142 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (10,702) (12,968) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  9,993 11,174 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  2564 2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  24,142 25,476 
หัก จ่ายช าระ  (3,447) (2,842) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  20,695 22,634 
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14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2564 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  136,388 142,916 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (17,430) (17,543) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 118,958 125,373 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  2564 2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  142,916 158,100 
บวก เพ่ิมขึ้น  - 1,780 
บวก เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย  1,369 1,536 

หัก จ่ายช าระ  (7,897) (10,389) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  136,388 151,027 

บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน อายสัุญญาเช่ามีโดยประมาณ 3 ปี ถึง 30 ปี 

กรรมการบริษทัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาเช่า ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  2564 2563 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
- ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  2,557 3,889 
- ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า  1,363 1,522 
- ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 64 58 

รวม  3,984 5,469 
    

กระแสเงินสดท่ีจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า  7,961 10,447 
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บริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 พนับาท 

 2564 2563 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า 

สัญญาเช่า      
ไม่เกิน 1 14,715 4,759 19,474 14,856 4,882 19,738 
1 - 5 24,611 15,170 39,781 26,941 15,432 42,373 
เกิน 5 86,931 55,382 142,313 90,326 56,260 146,586 

 126,257 75,311 201,568 132,123 76,574 208,697 

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน      
ไม่เกิน 1 2,715 356 3,071 2,687 383 3,070 
1 - 5 7,416 396 7,812 8,106 475 8,581 

 10,131 752 10,883 10,793 858 11,651 

รวม       
ไม่เกิน 1 17,430 5,115 22,545 17,543 5,265 22,808 
1 - 5 32,027 15,566 47,593 35,047 15,907 50,954 
เกิน 5 86,931 55,382 142,313 90,326 56,260 146,586 

 136,388 76,063 212,451 142,916 77,432 220,348 

15. การจ่ายเงินปันผล 

งวด 2564 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 373.33 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
11.20 ลา้นบาท 

งวด 2563 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 มีมติจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 800 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 24 
ลา้นบาท 

16. ภาษีเงินได้ 

บริษทัรับรู้ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ดว้ยประมาณการท่ีดีท่ีสุด 
โดยอตัราท่ีใชใ้นการค านวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของรอบปีบญัชีนั้น บริษทัอาจ
ปรับปรุงจ านวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของอตัราภาษีเงิน
ไดป้ระจ าปีเปล่ียนแปลงไป 

  



      ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………………กรรมการ 
นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์ 

19 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน    
ส าหรับงวดปัจจบุนั  8,535 4,618 
    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว  (199) 413 
    

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  8,336 5,031 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ดงัน้ี 

17.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาจา้งบริการ จ านวนเงิน 1.62 ลา้นบาท และเดือนละ 0.20 ลา้นบาท 

17.2 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชค้  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า จ านวนเงิน 1 ลา้นบาท 

18. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัประกอบกิจการรับพิมพ์กล่องกระดาษ และส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ดังนั้น บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว โดย
ด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย  134,346 104,073 
รายไดจ้ากการให้บริการ  3,404 4,543 

รวม  137,750 108,616 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ ่

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย จ านวนเงิน 81.92 ลา้นบาท 
(งวด 2563: จ านวน 4 ราย  จ านวนเงิน 72.43 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานขาย 
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19. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 2564 2563 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,796 4,796 14,231 14,231 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 117,782 117,782 90,549 90,549 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

29,751 
 

29,974 
 

29,673 
 

29,875 
     

หนี้สินทางการเงิน     
เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 20,000 20,000 -  -  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 78,079 78,079 100,693 100,693 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 20,695 20,695 24,142 24,142 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 136,388 136,388 142,916 142,916 

20. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 

 


