
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากดั  

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 



 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ จ ากดั (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ จ ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมี
ความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

  



2 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่ง
มีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ี
เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป  ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ  

 

 
 
(นายบุญเกษม สารกล่ิน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11888 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 28 กุมภาพนัธ ์2563 
 



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

3

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 12,337,732.06           13,682,064.09           

เงินลงทุนชัว่คราว 6 -                             89,663,012.48           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 7 80,760,757.38           79,051,307.75           

สินคา้คงเหลือ 4, 8 17,456,275.63           13,759,396.64           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 754,700.59                760,810.65                

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 111,309,465.66         196,916,591.61         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 9 29,485,129.50           29,530,199.26           

อาคารและอุปกรณ์ 4, 10 198,689,821.36         157,153,195.87         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 4,149,962.66             2,782,907.82             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 762,172.91                9,811,672.91             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 233,087,086.43         199,277,975.86         
รวมสินทรัพย์ 344,396,552.09         396,194,567.47         

บาท

สินทรัพย์

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  4



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

บาท

3

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12 -                             17,355.19                  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 13 47,747,595.56           44,476,595.43           

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 32,037,354.05           25,034,119.50           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,035,142.85             5,125,834.64             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 82,820,092.46           74,653,904.76           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 13,995,620.38           23,194,418.01           

หน้ีสินระยะยาวภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 16 44,261,266.71           15,952,161.42           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 5,989,373.36             3,425,645.58             

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 13,067,340.66           6,613,677.49             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 77,313,601.11           49,185,902.50           

รวมหนีสิ้น 160,133,693.57         123,839,807.26         

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  5



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 3,000,000.00             3,000,000.00             

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 30,000 หุน้ ช าระเต็มมูลค่าแลว้ 3,000,000.00             3,000,000.00             
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19, 20 300,000.00                300,000.00                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 19 180,962,858.52         269,054,760.21         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 184,262,858.52         272,354,760.21         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 344,396,552.09         396,194,567.47         

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  6



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

3, 4

รายได้จากการขายและการให้บริการ 26 370,226,204.75         352,158,342.42         

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 22 (236,515,393.39)       (227,477,232.10)       

ก าไรขั้นต้น 133,710,811.36         124,681,110.32         

รายไดอ่ื้น  21 12,835,081.64           17,739,154.03           

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 22 (13,698,051.65)         (11,841,879.47)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 (54,330,946.39)         (50,664,846.70)         

ตน้ทุนทางการเงิน 23 (5,256,954.39)           (3,739,020.47)           

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 73,259,940.57           76,174,517.71           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (13,399,341.08)         (12,995,064.67)         

ก าไรส าหรับปี 59,860,599.49           63,179,453.04           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 18 (3,440,626.47)           -                             

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 688,125.29                -                             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (2,752,501.18)           -                             

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 57,108,098.31           63,179,453.04           

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 3 1,995.35                    2,105.98                    

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

บาท

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        7



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 3,000,000.00             -                               222,075,307.17         225,075,307.17         

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรส าหรับปี -                             -                               63,179,453.04           63,179,453.04           

เงินปันผลจ่าย 19 -                             -                               (15,900,000.00)         (15,900,000.00)         

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย 19, 20 -                             300,000.00                  (300,000.00)              -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 3,000,000.00             300,000.00                  269,054,760.21         272,354,760.21         

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรส าหรับปี -     -     59,860,599.49 59,860,599.49 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -     -     (2,752,501.18) (2,752,501.18)

เงินปันผลจ่าย 19 -     -     (145,200,000.00) (145,200,000.00)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 3,000,000.00 300,000.00 180,962,858.52 184,262,858.52 

บาท

ก าไรสะสม

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 73,259,940.57           76,174,517.71           

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ

  ไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 30,588,921.72           24,864,549.19           

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) (1,750,158.68)           1,694,748.51             

ก าไรจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (154,214.89)              (306,849.98)              

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                             (139,035.80)              

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (391,925.23)              (7,601,343.29)           

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ -                             1,187,878.84             

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,013,036.70             796,250.16                

ดอกเบ้ียรับ (670,152.36)              (914,869.63)              

ตน้ทุนทางการเงิน 5,256,954.39             3,739,020.47             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 109,152,402.22         99,494,866.18           

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,826,390.33)           (9,655,184.13)           

สินคา้คงเหลือ (1,946,720.31)           3,991,936.74             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 521,110.06                (760,810.65)              

เงินลงทุนระยะยาว 38,768.18                  4,843,353.02             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,756,060.00             (9,786,000.01)           

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,852,609.20             8,069,126.17             

จ่ายช าระหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,676,500.00)           (5,000,000.00)           

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 115,871,339.02         91,197,287.32           

จ่ายภาษีเงินได้ (12,238,179.80)         (11,276,425.02)         

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 103,633,159.22         79,920,862.30           

บาท

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         9



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561

บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (20,289,159.50)         (73,468,292.24)         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 110,106,386.87         44,689,929.01           

ซ้ืออุปกรณ์ (26,371,376.15)         (14,280,280.39)         

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 410,000.00                8,133,329.16             

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,785,500.67)           (325,500.00)              

รับดอกเบ้ีย 793,394.64                795,448.40                

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 62,863,745.19           (34,455,366.06)         

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (17,355.19)                 (2,514,600.48)           

รับเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 3,200,000.00             3,500,000.00             

จ่ายช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (10,842,238.97)         (8,805,280.05)           

รับเงินจากสญัญาขายและเช่ากลบัคืน 13,893,410.00           -                             

จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (23,712,988.82)         (13,161,820.54)         

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (5,162,063.46)           (3,747,082.64)           

จ่ายเงินปันผล (145,200,000.00)       (15,900,000.00)         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (167,841,236.44)       (40,628,783.71)         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (1,344,332.03)           4,836,712.53             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 13,682,064.09           8,845,351.56             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 12,337,732.06           13,682,064.09           

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         10



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

11 

บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

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

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย
สภาวิชาชีพบญัชี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้  าขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทได้จัดท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้น เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัได้
จดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย 
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอื่นและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพย์
และหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการไว ้

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวน
หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบญัชี/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

บริษทัต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกับสัญญาท่ีท ากบัลูกค้าทุกฉบบั ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดก้ าหนด 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้
ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยบริษทัจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิ
ไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้บริษทัตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและ
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

  



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

13 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของเคร่ืองมือทางการเงิน ลกัษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของบริษทั (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือ
ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการราย งานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผล
บงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบังคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บญัชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
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การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ 

เกณฑ์ในการวัดค่าในการจัดท างบการเงิน 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการ
จดัท างบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ โดยแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่า
จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือให้บริการเสร็จส้ิน 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ้ื่นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตาม
สัญญาเช่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นจะบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนในรอบบญัชีท่ีมีรายการดงักล่าว 
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ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูยื้มของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่ง
ประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูยื้มอ่ืนถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดขึ้นจากการกูยื้มนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ้่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายกุารท างานของพนกังาน 
โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างานให้กบับริษทัตลอดระยะเวลาท างานถึง
ปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัรา
คิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที บริษทัรับรู้ผลก าไร
และขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

บริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ้่าย เม่ือบริษทัยกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนั
เกษียณตามปกติ 
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การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี
มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3      ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทัประมาณขึ้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเ งินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี       
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของ
ผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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การก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมขึ้นและมีดอกเบ้ียท่ีต้องช าระ บริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจท าให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอ
ของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการ
มีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่าย
ช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ี
จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม และรับรู้มูลค่าท่ีเปล่ียนแปลงในก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใต้
หวัขอ้ “ผลก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย” จนกระทัง่จ าหน่ายหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในก าไรหรือขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่าย ส่วนเกิน(ส่วนต ่า)กว่ามูลค่าของตราสารหน้ีตดั
จ าหน่ายตามระยะเวลาท่ีเหลือของตราสารหน้ีและถือเป็นส่วนหน่ึงของดอกเบ้ียรับ 

มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีเขา้ก่อน - ออกก่อน 
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บริษทัจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าของเงินลงทุนลดลงอย่างเป็นการถาวร 
บริษทัจะบนัทึกลดรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนท่ีบริษทัรับรู้ในงวดก่อนเม่ือประมาณการท่ีใชก้ าหนดการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนนั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไป บริษทัจะบนัทึกเพ่ิมราคาตามบญัชีให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนแต่
ไม่เกินกว่าขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นงวดก่อน โดยบนัทึกรายการโอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนเป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุน 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของ
ลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่น
ขณะนั้น เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดใ้นอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืน เพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 
ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจ าเป็นในการขาย 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

อาคารและอุปกรณ์ 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ
รายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุง
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย์ จ  ำนวนปี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 และ 20

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 20

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 20

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 5 และ 10

ยำนพำหนะ 3 - 10
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยร์ะหว่างทางและเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง 

วิธีคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 

รายการก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี โดยรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็นเวลา 

3 ปี 5 ปี และ 10 ปี 

บริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 

วิธีการตัดจ าหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและปรับรุงตามความ

เหมาะสม 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ้่าย
ทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
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สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่ า หรืออายุของ     
สัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากว่า 

ภายใตสั้ญญาเช่าการเงินไดก้ าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงินเม่ือครบก าหนดตามมูลค่า

หรืออตัราท่ีตกลงร่วมกนั ดงันั้นหากบริษทัมีนโยบายเลือกซ้ือสินทรัพยด์งักล่าวจะบนัทึกจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายซ้ือรวมไวใ้น

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 

การด้อยค่าสินทรัพย์ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า 
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น ให้พิจารณา
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหัก       

ค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดขึ้นจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระ

ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อ

ช าระภาระหน้ีสินดังกล่าว โดยจ านวนภาระหน้ีสินดังกล่าวสามารถประมาณจ านวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ ถ้าผลกระทบ

ดงักล่าวเป็นนัยส าคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดในตลาด

ปัจจุบนัก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ

หน้ีสิน 
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เงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน
การด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญ ชี ซ่ึงท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นและ

คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ในระหว่างปี 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทัควบคุมไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึง
ท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานของบริษทั 

ในระหว่างปี บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการบญัชีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 1,319,765.92          1,358,889.10          

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำสินทรัพย์ -                         144,000.00             

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ -                         373,831.78             

บำท
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2562 2561

ซ้ือสินคำ้ 369,164.94             -                         

คำ่เช่ำท่ีดิน 3,530,040.00          2,898,000.00          

คำ่เช่ำสินทรัพยอ่ื์น 960,000.00             1,270,800.00          

คำ่ใชจ่้ำยอ่ืน 44,174.56               -                         

บำท

 

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,037,200.00        15,870,000.00        

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,107,586.33          124,940.28             

รวม 24,144,786.33        15,994,940.28        

บำท

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั

ลูกหน้ีกำรคำ้

บริษทั ไทย ฟอร์เรสท ์โปรดกัส์ จ  ำกดั -                         12,247.57               

บริษทั ไทยเปเปอร์คำร์ตอนส์ จ  ำกดั 45,368.00               355,445.98             

เจำ้หน้ีกำรคำ้

บริษทั ไทย ฟอร์เรสท ์โปรดกัส์ จ  ำกดั 44,174.56               -                         

บริษทั ไทยเปเปอร์คำร์ตอนส์ จ  ำกดั 47,235.02               132,305.50             

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย

บริษทั สมหวงัดี แลนด ์จ  ำกดั 1,176,680.00          -                         

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั (กรรมการ/ผู้ถือหุ้น)

เงินมดัจ ำจ่ำย 724,500.00             -                         

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,529,997.43          3,818,000.00          

บำท
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การค า้ประกันหนีสิ้นระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กรรมการบริษัทได้ใช้บัญชีเงินฝากประจ าค ้ าประกันสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 
นอกจากน้ี กรรมการบริษทัไดค้  ้าประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงินและหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 12, 15 
และ 16) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กรรมการบริษทัไดใ้ชห้น่วยลงทุนและพนัธบตัรค ้าประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือ ประเทศ/สญัชำติ ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

บริษทั ไทย ฟอร์เรสท ์โปรดกัส์ จ  ำกดั ไทย กรรมกำร/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั

บริษทั ไทยเปเปอร์คำร์ตอนส์ จ  ำกดั ไทย ผูถื้อหุ้นร่วมกนั

ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั เอส พี โฮลด้ิง ไทย หุ้นส่วนเป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมกำรและ/หรือ

ผูถื้อหุ้น

บริษทั สมหวงัดี แลนด ์จ  ำกดั ไทย กรรมกำรและ/หรือผูถื้อหุ้นร่วมกนั

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหำรและ/หรือผูถื้อหุ้น
 

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

มูลคำ่กำรขำยสินคำ้และกำรให้บริกำร รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

มูลคำ่จำกกำรให้เช่ำสินทรัพย์ รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ

มูลคำ่จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

มูลคำ่กำรซ้ือ รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

คำ่เช่ำท่ีดิน ตำมท่ีตกลงกนัตำมสญัญำเทียบเคียงรำคำประเมินจำกผูป้ระเมินอิสระ

คำ่เช่ำสินทรัพยอ่ื์น รำคำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ

คำ่ใชจ่้ำยอ่ืน รำคำท่ีตกลงร่วมกนั

กำรค ้ำประกนัสินเช่ือ ไม่คิดคำ่ธรรมเนียมค ้ำประกนั

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

2562 2561

เงินสด 18,954.50               17,298.75               

เงินฝำกธนำคำร 12,318,777.56        13,664,765.34        

รวม 12,337,732.06        13,682,064.09        

บำท

 

6. เงินลงทุนช่ัวคราว 

2562 2561

เงินฝำกประจ ำ -                         50,330,575.57        

หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้

หน่วยลงทนุ -                         39,193,401.11        

บวก ก  ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน -                         139,035.80             

รวม -                         39,332,436.91        

รวมทั้งหมด -                         89,663,012.48        

บำท

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

2562 2561

ลูกหน้ีกำรคำ้ 71,002,322.74        68,814,949.86        

คำ่ใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 9,473,312.65          9,456,344.05          

ลูกหน้ีอ่ืน 285,121.99             780,013.84             

รวม 80,760,757.38        79,051,307.75        

บำท
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บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกจ าแนกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

2562 2561

ลูกหนี้การค้า

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 53,470,375.33        54,971,312.71        

เกินก ำหนดช ำระ

น้อยกวำ่หรือเทำ่กบั 3 เดือน 17,531,947.41        13,843,637.15        

รวม 71,002,322.74        68,814,949.86        

บำท

 

8. สินค้าคงเหลือ 

2562 2561

สินคำ้ส ำเร็จรูป 6,393,923.97          8,094,039.66          

วตัถุดิบ 7,303,768.94          7,088,387.01          

งำนระหวำ่งท ำ 5,461,685.43          2,030,231.36          

รวม 19,159,378.34        17,212,658.03        

หัก คำ่เผ่ือกำรลดมูลคำ่สินคำ้ (1,703,102.71)        (3,453,261.39)        

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 17,456,275.63        13,759,396.64        

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

ขำดทนุจำกกำรลดมูลคำ่สินคำ้(กลบัรำยกำร) (1,750,158.68)        1,694,748.51          

บำท

 

9. เงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทนุ ติดภำระหลกัประกนั 2562 2561

เงินฝำกประจ ำ สินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน 23,478,628.21        23,517,396.39        

พนัธบตัรรัฐบำล หนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 1,006,501.29          1,012,802.87          

หุ้นกู้ หนงัสือค ้ำประกนักำรซ้ือวตัถุดิบ 5,000,000.00          5,000,000.00          

รวม 29,485,129.50        29,530,199.26        

บำท
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10. อาคารและอปุกรณ์ 

สินทรัพยร์ะหวำ่งทำง

อำคำรและ เคร่ืองตกแต่งและ เคร่ืองจกัรและ และเคร่ืองจกัร

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร อุปกรณ์ส ำนกังำน อุปกรณ์โรงงำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 -                            97,004,728.12          7,855,574.69            233,517,749.73        33,875,165.98          33,457.94                 372,286,676.46        

ซ้ือ / โอนเขำ้ -                            -                            408,370.95               5,489,402.80            7,177,149.53            9,086,274.11            22,161,197.39          

โอน / ปรับปรุง -                            -                            33,457.94                 -                            -                            (33,457.94)                -                            

จ ำหน่ำย / โอนออก -                            (1,571,519.00)           (622,089.36)              (37,249,281.25)         (970,000.00)              -                            (40,412,889.61)         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 -                            95,433,209.12          7,675,314.22            201,757,871.28        40,082,315.51          9,086,274.11            354,034,984.24        

ซ้ือ / โอนเขำ้ 2,785,878.00            -                            1,563,519.97            52,955,666.41          829,392.52               14,105,719.25          72,240,176.15          

โอน / ปรับปรุง -                            304,337.49               149,298.00               17,837,775.02          -                            (18,291,410.51)         -                            

จ ำหน่ำย / โอนออก -                            -                            (58,500.00)                (3,302,646.82)           -                            (3,131,058.74)           (6,492,205.56)           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,785,878.00            95,737,546.61          9,329,632.19            269,248,665.89        40,911,708.03          1,769,524.11            419,782,954.83        

บำท
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สินทรัพยร์ะหวำ่งทำง

อำคำรและ เคร่ืองตกแต่งและ เคร่ืองจกัรและ และเคร่ืองจกัร

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ส่วนปรับปรุงอำคำร อุปกรณ์ส ำนกังำน อุปกรณ์โรงงำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งติดตั้ง รวม

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 -                            48,016,155.52          5,678,272.77            141,156,194.41        16,144,775.67          -                            210,995,398.37        

คำ่เส่ือมรำคำ -                            5,055,339.55            691,486.20               14,645,718.23          4,186,870.92            -                            24,579,414.90          

จ ำหน่ำย / โอนออก -                            (407,047.18)              (405,361.86)              (37,223,273.17)         (657,342.69)              -                            (38,693,024.90)         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 -                            52,664,447.89          5,964,397.11            118,578,639.47        19,674,303.90          -                            196,881,788.37        

คำ่เส่ือมรำคำ 41,697.40                 4,982,628.51            800,769.37               17,964,853.70          3,764,468.17            -                            27,554,417.15          

จ ำหน่ำย / โอนออก -                            (40,427.23)                (3,302,644.82)           -                            -                            (3,343,072.05)           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 41,697.40                 57,647,076.40          6,724,739.25            133,240,848.35        23,438,772.07          -                            221,093,133.47        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 -                            42,768,761.23          1,710,917.11            83,179,231.81          20,408,011.61          9,086,274.11            157,153,195.87        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,744,180.60            38,090,470.21          2,604,892.94            136,007,817.54        17,472,935.96          1,769,524.11            198,689,821.36        

บำท
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2562 2561

คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

แสดงไวใ้น

- ตน้ทนุขำยและกำรให้บริกำร 23,286,192.99        19,837,420.23        

- ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย 755,166.43             630,035.73             

- คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,513,057.73          4,111,958.94          

รวม 27,554,417.15        24,579,414.90        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม

รำคำทนุก่อนหกัคำ่เส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์

ท่ีไดต้ดัคำ่เส่ือมรำคำทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 91,791,036.94        79,260,366.60        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม

มูลคำ่สุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 16)

- ยำนพำหนะ 9,379,801.36          14,335,183.23        

- เคร่ืองจกัร 92,959,167.44        42,257,176.11        

รวม 102,338,968.80      56,592,359.34        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม

เคร่ืองจกัรท่ีหยุดใชง้ำนชัว่ครำว มูลคำ่ตำมบญัชี 179,894.04             179,886.29             

บำท

 

บริษทัไดจ้ดจ านองเคร่ืองจกัรบางส่วน เป็นหลกัประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 15) 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ระหวำ่งติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 2,931,641.59              703,500.00                 3,635,141.59              

ซ้ือ / โอนเขำ้ 217,500.00                 108,000.00                 325,500.00                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 3,149,141.59              811,500.00                 3,960,641.59              

ซ้ือ / โอนเขำ้ 1,590,832.46              194,668.21                 1,785,500.67              

โอน / ปรับปรุง 158,500.00                 (158,500.00)                -                              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 4,898,474.05              847,668.21                 5,746,142.26              

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 892,599.48                 -                              892,599.48                 

คำ่ตดัจ ำหน่ำย 285,134.29                 -                              285,134.29                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,177,733.77              -                              1,177,733.77              

คำ่ตดัจ ำหน่ำย 418,445.83                 -                              418,445.83                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,596,179.60              -                              1,596,179.60              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,971,407.82              811,500.00                 2,782,907.82              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,302,294.45              847,668.21                 4,149,962.66              

2562 2561

คำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

แสดงไวใ้นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร 418,445.83                 285,134.29                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม

รำคำทนุก่อนหกัคำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ท่ีไดต้ดัจ  ำหน่ำยทั้งจ  ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู่ 846,581.59                 760,583.93                 

บำท

บำท
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12. วงเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

รายละเอียดวงเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

อำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ีย

ประเภทสินเช่ือ 2562 2561 (ร้อยละ) ดูหมำยเหตุ หลกัประกนั

เงินเบิกเกินบญัชี 8.00          8.00          Fixed deposit 4 กรรมกำรบริษทัค  ้ำประกนั

9 เงินฝำกประจ ำของบริษทั

เงินเบิกเกินบญัชี 35.00        21.48        MOR, Fixed deposit 4 เงินฝำกประจ ำของกรรมกำร

4 กรรมกำรบริษทัค  ้ำประกนั

9 เงินฝำกประจ ำของบริษทั

เงินเบิกเกินบญัชี -           3.00          Prime rate 4 พนัธบตัรของกรรมกำรบริษทั

4 กรรมกำรบริษทัค  ้ำประกนั

10 เคร่ืองจกัรของบริษทั

เงินเบิกเกินบญัชี -           3.00          Prime rate 4 กรรมกำรบริษทัค  ้ำประกนั

เงินเบิกเกินบญัชี 10.00        3.40          MOR 4 กรรมกำรบริษทัค  ้ำประกนั

เงินเบิกเกินบญัชี 5.00          -           MOR 4 กรรมกำรบริษทัค  ้ำประกนั

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 20.00        -           รำคำตลำด 4 กรรมกำรบริษทัค  ้ำประกนั

วงเงิน (ลำ้นบำท)

 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

2562 2561

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 32,104,297.98        24,627,373.04        

คำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 12,361,740.77        16,384,686.45        

เจำ้หน้ีอ่ืน 3,281,556.81          3,464,535.94          

รวม 47,747,595.56        44,476,595.43        

บำท

 

14. ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

หมำยเหตุ 2562 2561

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 15 11,480,312.33        9,923,753.67          

หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 16 20,557,041.72        15,110,365.83        

รวม 32,037,354.05        25,034,119.50        

บำท
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15. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

2562 2561

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 25,475,932.71        33,118,171.68        

หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (11,480,312.33)      (9,923,753.67)        

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 13,995,620.38        23,194,418.01        

บำท

 

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

ช ำระคืน อตัรำดอกเบ้ีย

เจำ้หน้ี 2562 2561 2562 2561 ภำยใน (ร้อยละ) กำรช ำระหน้ี

ธนำคำร 11.00   11.00   5.19     7.02     ต.ค. 2565 4 จ่ำยช ำระเดือนละ 0.15 ลำ้นบำท

ธนำคำร 35.69   35.69   15.32   22.60   ธ.ค. 2564 MLR-2.85 จ่ำยช ำระเดือนละ 0.68 ลำ้นบำท

ธนำคำร 4.00     4.00     3.18     3.50     ธ.ค. 2566 3.5 จ่ำยช ำระเดือนละ 0.07 ลำ้นบำท

ธนำคำร 6.00     -       1.78     -       มี.ค. 2567 3.5 จ่ำยช ำระเดือนละ 0.10 ลำ้นบำท

25.47   33.12   

วงเงิน มูลหน้ี

ลำ้นบำท

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

2562 2561

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 33,118,171.68        38,423,451.73        

บวก เงินกูเ้พ่ิมข้ึน 3,200,000.00          3,500,000.00          

หัก จ่ำยช ำระ (10,842,238.97)      (8,805,280.05)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 25,475,932.71        33,118,171.68        

บำท

 

บริษทัไดน้ าเงินฝากประจ า (ดูหมายเหตุ 9) และจ านองเคร่ืองจกัรบางส่วน (ดูหมายเหตุ 10) ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงิน รวมทั้งกรรมการบริษทัไดค้  ้าประกนัเงินกูยื้มดงักล่าว (ดูหมายเหตุ 4) 
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16. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 

ปี มูลคำ่ปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี คำ่เช่ำขั้นต ่ำ มูลคำ่ปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี คำ่เช่ำขั้นต ่ำ

สญัญำเช่ำกำรเงิน

1 17,974,686.34        1,697,448.63          19,672,134.97        15,110,365.83        1,228,942.47          16,339,308.30        

2 - 5 33,468,605.48        2,053,808.39          35,522,413.87        15,952,161.42        972,141.09             16,924,302.51        

51,443,291.82        3,751,257.02          55,194,548.84        31,062,527.25        2,201,083.56          33,263,610.81        

สญัญำขำยและเช่ำกลบัคืน

1 2,582,355.38          488,073.94             3,070,429.32          -                         -                         -                         

2 - 5 10,792,661.23        857,929.09             11,650,590.32        -                         -                         -                         

13,375,016.61        1,346,003.03          14,721,019.64        -                         -                         -                         

รวม

1 20,557,041.72        2,185,522.57          22,742,564.29        15,110,365.83        1,228,942.47          16,339,308.30        

2 - 5 44,261,266.71        2,911,737.48          47,173,004.19        15,952,161.42        972,141.09             16,924,302.51        

64,818,308.43        5,097,260.05          69,915,568.48        31,062,527.25        2,201,083.56          33,263,610.81        

25612562

บำท

 

ในปี 2562 บริษทัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานโดยการท าสัญญาเช่าการเงิน จ านวนเงิน 43.58 ลา้นบาท (ปี 2561: 7.88 ลา้น
บาท) และท าสัญญาขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน จ านวนเงิน 13.89 ลา้นบาท 

บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าการเงินเพ่ือซ้ือเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ๆ ละ จ านวนเงิน 2.37 ลา้น
บาท (ปี 2561: 1.32 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี จ านวนเงิน 20.56 ลา้นบาท (ปี 2561: 15.11 ลา้นบาท) แสดงภายใตห้น้ีสินหมุนเวียน 

กรรมการบริษทัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 4) 
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17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

2562 2561

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 2,960,630.75       2,373,691.35       

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (8,950,004.11)      (5,799,336.93)      

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (5,989,373.36)      (3,425,645.58)      

บำท

 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหว่างปี 

1 มกรำคม 2561 ก ำไร(ขำดทนุ) 31 ธนัวำคม 2561 ก ำไร(ขำดทนุ) ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวำคม 2562

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

สินคำ้คงเหลือ 351,702.58          338,949.70          690,652.28          (350,031.74)         -                       340,620.54          

ประมำณกำรหน้ีสิน 2,523,789.04       (840,749.97)         1,683,039.07       248,845.85          688,125.29          2,620,010.21       

รวม 2,875,491.62       (501,800.27)         2,373,691.35       (101,185.89)         688,125.29          2,960,630.75       

หนี้สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

อำคำรและอุปกรณ์ (4,653,655.37)      (947,999.86)         (5,601,655.23)      (3,157,314.15)      -                       (8,758,969.38)      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,566.71)             (190,114.99)         (197,681.70)         6,646.97              -                       (191,034.73)         

รวม (4,661,222.08)      (1,138,114.85)      (5,799,336.93)      (3,150,667.18)      -                       (8,950,004.11)      

บำท

 



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

34 

18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 6,613,677.49          7,618,945.18          

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ:

ตน้ทนุบริกำรปัจจุบนั 783,311.20             641,960.70             

ตน้ทนุดอกเบ้ีย 258,806.55             154,289.46             

ตน้ทนุบริกำรในอดีต 1,970,918.95          -                         

ส่วนท่ีรับรู้ในขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 1,649,663.11          -                         

ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 1,790,963.36          -                         

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีโอนไปคำ่ใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย -                         (1,801,517.85)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 13,067,340.66        6,613,677.49          

บำท

 

บริษทัก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่พนักงานท่ี
เกษียณอายุและท างานครบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น พนักงานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่
น้อยกว่าอตัราเงินเดือน ๆ สุดทา้ย 400 วนั โดยบริษทัไดแ้กไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นผลให้บริษทัรับรู้
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานเพ่ิมขึ้นในงบแสดงฐานะการเงินและต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไข
โครงการดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงิน 1.97 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
ประมาณ 14 ปี และ 10 ปี ตามล าดบั 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) มีดงัน้ี 

อตัรำคิดลด

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน

เกษียณอำยุ

อตัรำมรณะ

2562

ร้อยละ 1.71

ร้อยละ 5

ปี 2560

ร้อยละ 2.65

ร้อยละ 5

ร้อยละ 3.82 - 45.84

60 ปี

2561

ร้อยละ 105 ของตำรำงมรณะไทย

ปี 2560

ร้อยละ 105 ของตำรำงมรณะไทย

ร้อยละ 3.82 - 45.84

60 ปี

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,388,116.29) 1,615,731.30   (674,293.00)    780,284.00      

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,532,006.36   (1,347,619.73) 823,972.00      (722,787.00)    

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,572,035.52) 1,931,651.63   (846,229.00)    1,050,783.00   

อตัรำมรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (154,784.96)    156,963.97      83,162.00        84,367.00        

บำท

25612562

 

19. การจ่ายเงินปันผล 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 4,840 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 
145.20 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2562 ใน
อตัราหุ้นละ 4,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 120 ลา้นบาท ดงันั้นจึงอนุมติัจ่ายปันผลส่วนท่ีเหลือในงวดน้ีในอตัราหุ้นละ 840 
บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 25.20 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1,081.67 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 32.45 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 26 
มิถุนายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 551.67 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 16.55 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 ในอตัราหุ้นละ 200 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท ดงันั้นจึงอนุมติั
จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 330 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 9.90 ลา้นบาท และจดัสรรส ารองตามกฎหมาย จ านวน
เงิน 0.30 ลา้นบาท 
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20. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย ์บริษทัจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นส ารองตามกฎหมายทุกคร้ังท่ี
ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนเงินคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

21. รายได้อ่ืน 

2562 2561

รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษวสัดุ 9,538,656.18          8,016,530.73          

ดอกเบ้ียรับ 670,152.36             914,869.63             

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 391,925.23             7,601,343.29          

อ่ืน ๆ 2,234,347.87          1,206,410.38          

รวม 12,835,081.64        17,739,154.03        

บำท

 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส าคัญ 

2562 2561

ซ้ือสินคำ้ 144,326,580.79      134,438,870.90      

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 1,946,720.31          (3,991,936.74)        

คำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 93,436,715.00        83,387,462.81        

คำ่เส่ือมรำคำและรำยกำรตดัจ ำหน่ำย 30,588,921.72        24,864,549.19        

คำ่เช่ำและบริกำร 8,005,390.02          6,244,550.60          

คำ่ใชจ่้ำยระบบสำธำรณูปโภค 4,708,797.47          4,946,536.72          

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น -                         1,187,878.84          

บำท

 

23. ต้นทุนทางการเงิน 

2562 2561

ดอกเบ้ียจ่ำย 5,106,954.39          3,739,020.47          

คำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงิน 150,000.00             -                         

รวม 5,256,954.39          3,739,020.47          

บำท
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24. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

2562 2561

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

ส ำหรับปีปัจจุบนั (10,147,488.01)      (11,355,149.55)      

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (3,251,853.07)        (1,639,915.12)        

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (13,399,341.08)      (12,995,064.67)      

บำท

 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

2562 2561

ประมำณกำรหน้ีสิน 688,125.29             -                         

บำท

 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษท่ีีแทจ้ริง 

อตัรำภำษี อตัรำภำษี

(ร้อยละ) บำท (ร้อยละ) บำท

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 73,259,940.57        76,174,517.71        

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได้ 20 (14,651,988.11)      20 (15,234,903.54)      

รำยจ่ำยท่ีไม่ให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี (719,033.07)           (822,402.18)           

รำยไดท่ี้ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี -                         17,072.00               

คำ่ใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 5,223,533.17          4,685,084.17          

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีปัจจุบนั 14 (10,147,488.01)      15 (11,355,149.55)      

กำรเปล่ียนแปลงผลแตกต่ำงชัว่ครำว (3,251,853.07)        (1,639,915.12)        

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 18 (13,399,341.08)      17 (12,995,064.67)      

25612562
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25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นดงัน้ี 

25.1 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชค้  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า จ านวนเงิน 1.01 ลา้นบาท 

25.2 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา มีดงัต่อไปน้ี 

25.2.1 จา้งบริการรักษาความปลอดภยั อตัราค่าบริการเดือนละ 0.10 ลา้นบาท 

25.2.2 จ่ายช าระตามสัญญาบริการ จ านวนเงิน 0.46 ลา้นบาท 

25.2.3 เช่าท่ีดินและสินทรัพยอ์ื่นกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 

ระยะเวลำ ลำ้นบำท

ไม่เกิน 1 ปี 4.25                    

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14.95                  

เกิน 5 ปี 149.18                
 

26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัประกอบกิจการรับพิมพ์กล่องกระดาษ และส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ดังนั้น บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว โดย
ด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

2562 2561

รำยไดจ้ำกกำรขำย 351,681,157.10      328,602,005.52      

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 18,545,047.65        23,556,336.90        

รวม 370,226,204.75      352,158,342.42      

บำท

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ ่

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 4 ราย จ านวนเงิน 252.37 ลา้นบาท (ปี 2561: 
จ านวน 3 ราย จ านวนเงิน 216.75 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานขาย  
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27. ล าดับช้ันของมลูค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทนุในหน่วยลงทนุ -                    39,332,436.91  -                    39,332,436.91  

บำท

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยค านวณโดยใช้มูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยบริษทัจดัการกองทุน 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้ 

นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและวิธีปฏิบติัทางบญัชี การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
รวมถึงการวดัมูลค่า การรับรู้รายได ้และค่าใชจ้่ายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานักลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงบริษทั
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา บริษทัมีการบริหาร
ความเส่ียงดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
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ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดขึ้นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะยาว 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน ซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด โดยบริษทัมิไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้

ความเส่ียงด้านสินเช่ือท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกหนีก้ารค้า 

บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ โดยบริษทัมีนโยบายการให้สินเช่ือท่ีระมดัระวงั
และการก าหนดวิธีการช าระเงินจากการขายและการให้บริการ ดงันั้น บริษทัจึงคาดว่าจะไม่ไดรั้บความเสียหายจากการเรียก
ช าระหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้นเกินกว่าจ านวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้ 

มูลค่ายุติธรรม 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงมีการให้
สินเช่ือระยะส้ันและเงินลงทุนระยะยาว และหน้ีสินทางการเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงมีการให้
สินเช่ือระยะส้ัน และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราใน
ตลาด จึงท าให้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั 

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 800 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 24 ลา้นบาท 

30. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 


