
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากดั) 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 



 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
 (เดิมช่ือ บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส 
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน  และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ  
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การรับรู้รายได้ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 26 นโยบายการบญัชีของการรับรู้รายไดแ้ละรายละเอียดของรายได ้บริษทั
มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวนเงิน 561.33 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการขาย
และการให้บริการเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงิน  และส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัโดยตรง การรับรู้
รายไดเ้ป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ให้ความส าคญั 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้รวมถึงขา้พเจา้ไดท้ดสอบการออกแบบ
และความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของวงจรดงักล่าว เพื่อก าหนดจ านวนตวัอย่างท่ีตอ้ งท าการตรวจสอบเน้ือหาสาระ 
โดยตรวจสอบกับใบแจ้งหน้ีและใบส่งสินค้า และทดสอบการตัดยอดการรับรู้รายได้ การทดสอบการควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบเน้ือหาสาระดงักล่าวให้หลกัฐานการตรวจสอบว่าการรับรู้รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ไดถู้กบนัทึกอย่าง
เหมาะสมและถูกตอ้งตามรอบระยะเวลาบญัชี 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

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 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการ 

ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน  

• 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  

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
หรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว  หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 
(นายบุญเกษม สารกล่ิน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11888 

บริษทั พีวี ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 28 กุมภาพนัธ ์2565 
 



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

3

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 21,784,248.42           14,231,203.20           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 109,416,231.30         90,549,023.20           

สินคา้คงเหลือ 7 56,262,375.97           23,008,895.84           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,244,807.71             992,024.94                

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 188,707,663.40         128,781,147.18         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

อาคารและอุปกรณ์ 4, 8 123,987,217.88         124,036,493.67         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 142,954,767.65         155,118,644.57         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 3,231,426.26             3,716,485.01             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน

ท่ีเป็นหลกัประกนั 11 29,486,162.10           29,672,801.39           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 48,172.91                  45,672.91                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 299,707,746.80         312,590,097.55         
รวมสินทรัพย์ 488,415,410.20         441,371,244.73         

บาท

สินทรัพย์

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  5



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

3

บาท

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 13 64,888,770.14           100,692,856.99         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 4,572,500.00             12,968,096.69           

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 15 15,317,536.37           17,543,476.04           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 19,237,619.08           11,949,180.86           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 104,016,425.59         143,153,610.58         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 6,773,500.00             11,173,500.00           

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4, 15 110,107,612.25         125,372,869.71         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 6,715,056.50             6,274,350.44             

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 15,164,196.21           15,059,049.03           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 138,760,364.96         157,879,769.18         

รวมหนีสิ้น 242,776,790.55         301,033,379.76         

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  6



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

3

บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ในปี 2564 
และ 30,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ในปี 2563 100,000,000.00         3,000,000.00             

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 74,600,000 หุน้ ในปี 2564

และ 30,000 หุน้ ในปี 2563 ช าระเต็มมูลค่าแลว้ 74,600,000.00           3,000,000.00             
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 6,489,196.30             300,000.00                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20 164,549,423.35         137,037,864.97         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 245,638,619.65         140,337,864.97         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 488,415,410.20         441,371,244.73         

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  7



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563

3

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4, 26 561,334,688.67         440,576,119.66         

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 4, 22 (348,225,506.09)       (264,962,008.06)       

ก าไรขั้นต้น 213,109,182.58         175,614,111.60         

รายไดอ่ื้น  21 18,215,128.17           14,490,969.98           

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 22 (15,941,239.19)         (15,290,412.74)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 22 (55,277,082.79)         (54,174,377.46)         

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 160,105,988.77         120,640,291.38         

ตน้ทุนทางการเงิน 22 (6,297,974.50)           (6,668,914.33)           

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 153,808,014.27         113,971,377.05         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (30,024,088.27)         (18,565,358.81)         

ก าไรส าหรับปี 123,783,926.00         95,406,018.24           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 17 958,535.85                (608,890.45)              

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24 (191,707.17)              121,778.09                

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 766,828.68                (487,112.36)              

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 124,550,754.68         94,918,905.88           

ก าไรต่อหุ้น 3
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 5.25                           31.80                         

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 23,597,260                3,000,000                  

บาท

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        8



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ทุนท่ีออก

หมายเหตุ และช าระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 3,000,000.00             300,000.00                176,118,959.09         179,418,959.09         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรส าหรับปี -                             -                             95,406,018.24           95,406,018.24           
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             (487,112.36)              (487,112.36)              
เงินปันผลจ่าย 20 -                             -                             (134,000,000.00)       (134,000,000.00)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 3,000,000.00             300,000.00                137,037,864.97         140,337,864.97         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 18 71,600,000.00           -                             -                             71,600,000.00           
ก าไรส าหรับปี -                             -                             123,783,926.00         123,783,926.00         
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             766,828.68                766,828.68                
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 19 -                             6,189,196.30             (6,189,196.30)           -                             
เงินปันผลจ่าย 20 -                             -                             (90,850,000.00)         (90,850,000.00)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 74,600,000.00           6,489,196.30             164,549,423.35         245,638,619.65         

บาท

ก าไรสะสม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 153,808,014.27         113,971,377.05         
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ
  ไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 36,727,522.95           35,413,097.49           
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน(กลบัรายการ) (3,862.70)                   3,862.70                    
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) 396,148.54                (141,527.01)              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยห์มุนเวียน 50,774.37                  -                             
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (535,229.69)              (199,121.12)              
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,509,015.03             1,382,817.92             
ดอกเบ้ียรับ (257,959.26)              (403,763.85)              
ตน้ทุนทางการเงิน 6,297,974.50             6,668,914.33             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 197,992,398.01         156,695,657.51         

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (18,872,911.25)         (14,956,028.52)         
สินคา้คงเหลือ (33,649,628.67)         (5,411,093.20)           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (303,557.14)              (237,324.35)              
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั 236,898.31                (192,548.89)              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,500.00)                   716,500.00                

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,494,052.78             16,326,494.34           
จ่ายช าระหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (445,332.00)              -                             

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 148,449,420.04         152,941,656.89         
กลบัรายการภาษีเงินไดง้วดก่อน -                             (3,860,863.63)           
จ่ายภาษีเงินได้ (22,486,651.16)         (5,998,447.48)           

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 125,962,768.88         143,082,345.78         

บาท
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บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

2564 2563

บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (24,078,514.99)         (18,142,206.61)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,013,168.23             565,004.67                
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (428,735.04)              (390,177.57)              
รับดอกเบ้ีย 217,266.09                508,782.73                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (23,276,815.71)         (17,458,596.78)         
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

รับเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                             10,350,000.00           
จ่ายช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (12,795,596.69)         (11,684,336.02)         
จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (17,491,197.13)         (20,962,474.60)         
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนหุน้สามญั 71,600,000.00           -                             
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (6,311,447.45)           (6,718,133.92)           
จ่ายเงินปันผล (130,134,666.68)       (94,715,333.32)         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (95,132,907.95)         (123,730,277.86)       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 7,553,045.22             1,893,471.14             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 14,231,203.20           12,337,732.06           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 21,784,248.42           14,231,203.20           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการท าสญัญาเช่า -                             5,779,439.76             
เงินปันผลคา้งจ่ายตน้ปี 39,284,666.68           -                             
เงินปันผลคา้งจ่ายปลายปี -                             39,284,666.68    

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         11



  

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

12 

บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2531 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 17 
กนัยายน 2564 บริษทัประกอบธุรกิจรับพิมพก์ล่องกระดาษ 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 าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 
2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

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

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับ 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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การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลย
พินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ 

เกณฑ์ในการวัดค่าในการจัดท างบการเงิน 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อื่น ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่น ๆ เกณฑ์ในการ
จดัท างบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 
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รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ โดยแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่า
จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือให้บริการเสร็จส้ิน 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ้ื่นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูยื้มของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่ง
ประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอื่นถือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูยื้มประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดขึ้นจากการกูยื้มนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าบนัทึกในก 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) 
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือ ผลก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที บริษทัรับรู้ผลก าไร
และขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลก าไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

บริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ้่าย เม่ือบริษทัยกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนั
เกษียณตามปกติ 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี
มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
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 
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ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

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 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกตน้ทุนการท ารายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั บริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
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การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของบริษัท 
(Business Model) ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้น จดัประเภทเป็น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เม่ือเข้าเง่ือนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสด
ซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก ณ วนัท่ีท ารายการ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถา้มี) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดท่ีไม่ไดเ้ป็นการจ่าย
ช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรม และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการขายจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี
ก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไร
หรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็นรายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกว่าจะ
จ าหน่าย ซ่ึงจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายตราสารดงักล่าวเป็นก าไรหรือขาดทุน ส่วนก าไรหรือขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และดอกเบ้ียรับซ่ึงค านวณดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะถูกรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้

การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ

สินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว่้าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทน

เกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
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บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น

หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้าย

เดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็น

การตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงบริษทัใช้
วิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ี
จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ านวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ถา้มี) 

บริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัจะใชวิ้ธีการอย่างง่ายโดยใชข้อ้มูลสถานะคงคา้งในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ความน่าจะเป็นของการไดรั้บ
ช าระหน้ี อายุของหน้ีท่ีคงคา้ง ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น และข้อสมมติฐานรวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใชใ้นแบบจ าลอง อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมีผล
ต่อจ านวนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
อาจมีขึ้นไดใ้นอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
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ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอื่น 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 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย ์ จ านวนปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 และ 20 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 20 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5 และ 10 

ยานพาหนะ 3 - 10 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยร์ะหว่างทางและเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง 

วิธีคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 

รายการก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย คือ ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี โดยรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 
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สัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสัุญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย ์ จ านวนปี 

ท่ีดิน 30 

อาคารส านกังาน 3 

เคร่ืองจกัร 10 

ยานพาหนะ 7 และ 10 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสัุญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็นเวลา 
3 ปี 5 ปี และ 10 ปี 
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บริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง 

วิธีการตัดจ าหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่า 
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ์ื่น 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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เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญ ชี ซ่ึงท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นและ

คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหว่างปี โดยไดมี้การปรับจ านวนหุ้นสามญัเพ่ือสะทอ้น
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(การแตกหุ้น) และการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 
โดยก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของปีก่อนไดถู้กค านวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนไดมี้การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(การแตก
หุ้น) ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีท่ีเสนอรายงาน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

  2564 2563 

ก าไรส าหรับปี (บาท)  123,783,926.00 95,406,018.24 
หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)    
หุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  30,000 30,000 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว ้  2,970,000 2,970,000 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย  20,597,260 -   

หุ้นสามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้)  23,597,260 3,000,000 
    

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  5.25 31.80 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทัควบคุมไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึง
ท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัที่มีอ  านาจในการวางแผนและ
ควบคุมการด าเนินงานของบริษทั 

ในระหว่างปี บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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รายการบญัชีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  บาท 

  2564 2563 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ  290,730.00 745,150.00 
ซ้ือสินคา้  18,072.00 78,785.70 
ซ้ือยานพาหนะ  - 360,000.00 
จ าหน่ายยานพาหนะ  691,588.79 - 
ค่าท่ีปรึกษา  3,508,800.00 6,357,200.00 
ค่าใชจ้่ายอื่น  216,044.35 72,596.59 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  บาท 

  2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  21,862,567.00 17,659,533.00 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  536,939.32 908,180.23 

รวม  22,399,506.32 18,567,713.23 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  บาท 

  2564 2563 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    

บริษทั ไทย ฟอร์เรสท ์โปรดกัส์ จ ากดั  44,298.00 36,187.09 
บริษทั ไทยเปเปอร์คาร์ตอนส์ จ ากดั  - 21,840.84 
    

หน้ีสินตามสัญญาเช่า    
บริษทั สมหวงัดี แลนด ์จ ากดั  91,238,946.52 91,186,666.20 
    

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั (กรรมการ/ผู้ถือหุ้น)    
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  70,751.28 99,627.11 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  1,531,585.92 4,412,710.79 
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สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัมีสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั ระยะเวลา 30 ปี และอาคารส านกังานกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ระยะเวลา 3 ปี 

การค า้ประกันหนีสิ้นระหว่างกัน 

กรรมการบริษทัไดใ้ช้เงินฝากธนาคารค ้าประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี กรรมการบริษทัไดค้  ้าประกนัสินเช่ือ
จากสถาบนัการเงินและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบางส่วน (ดูหมายเหตุ 12, 14 และ 15) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

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 กรรมการ/ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุ้น 

หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

 นโยบายการก าหนดราคา 

มูลค่าการขายสินคา้และการใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
มูลค่าการซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
มูลค่าการซ้ือ - จ าหน่ายยานพาหนะ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
การค ้าประกนัสินเช่ือ ไม่คิดค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  บาท 

  2564 2563 

เงินสด  23,858.50 11,026.75 
เงินฝากธนาคาร  21,760,389.92 14,220,176.45 

รวม  21,784,248.42 14,231,203.20 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 

  บาท 

  2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้  104,040,748.53 86,384,980.98 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  - (3,862.70) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  104,040,748.53 86,381,118.28 
ลูกหน้ีอ่ืน  5,375,482.77 4,167,904.92 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  109,416,231.30 90,549,023.20 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (กลบัรายการ)  (3,862.70) 3,862.70 

บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกจ าแนกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

  บาท 

  2564 2563 

ลูกหนีก้ารค้า    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  84,626,393.09 72,581,092.10 
เกินก าหนดช าระ    

ไม่เกิน 3 เดือน  19,414,355.44 13,803,888.88 

รวม  104,040,748.53 86,384,980.98 

7. สินค้าคงเหลือ 

  บาท 

  2564 2563 

สินคา้ส าเร็จรูป  12,160,855.90 6,599,709.10 
วตัถุดิบ  23,686,033.60 7,905,404.62 
งานระหว่างท า  19,849,719.18 10,065,357.82 
สินคา้ระหว่างทาง  2,523,491.53 - 

รวม  58,220,100.21 24,570,471.54 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้  (1,957,724.24) (1,561,575.70) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  56,262,375.97   23,008,895.84 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ)  396,148.54 (141,527.01) 
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8. อาคารและอปุกรณ์ 

 บาท 

 
 
 

 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 
เคร่ืองตกแต่ง 

และอุปกรณ์ส านกังาน 

 
เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์โรงงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่างทาง 
และเคร่ืองจกัร 
ระหว่างติดตั้ง 

 
 

รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,785,878.00 95,737,546.61 9,329,632.19 144,513,216.11 20,178,114.58 1,769,524.11 274,313,911.60 
ซ้ือ - - 325,667.34 908,906.94 975,000.00 15,919,132.33 18,128,706.61 
โอนเขา้ - สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 
(ดูหมายเหตุ 9) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
59,625,000.00 

 
8,064,000.00 

 
- 

 
67,689,000.00 

โอน / ปรับปรุง - 1,908,944.59 112,794.01 10,227,652.29 - (12,249,390.89) - 
จ าหน่าย / โอนออก - - (54,602.80) (2,727,861.70) (1,694,430.00) (2,734,811.05) (7,211,705.55) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,785,878.00 97,646,491.20 9,713,490.74 212,546,913.64 27,522,684.58 2,704,454.50 352,919,912.66 
ซ้ือ - - 503,398.84 1,544,199.76 1,559,000.00 20,471,916.39 24,078,514.99 
โอนเขา้ - สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 
(ดูหมายเหตุ 9) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5,949,448.60 

 
- 

 
5,949,448.60 

โอน / ปรับปรุง 8,081,903.30 7,245,199.02   312,692.77 194,675.02   - (15,834,470.11) - 
จ าหน่าย / โอนออก - - - (2,437,632.27) (1,364,000.00) (3,620,587.93) (7,422,220.20) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 10,867,781.30 104,891,690.22 10,529,582.35 211,848,156.15 33,667,133.18 3,721,312.85 375,525,656.05 
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 บาท 

 
 
 

 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 
เคร่ืองตกแต่ง 

และอุปกรณ์ส านกังาน 

 
เคร่ืองจกัรและ 
อุปกรณ์โรงงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่างทาง 
และเคร่ืองจกัร 
ระหว่างติดตั้ง 

 
 

รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 41,697.40 57,647,076.40 6,724,739.25 101,464,566.01 12,084,979.98 - 177,963,059.04 
ค่าเส่ือมราคา 158,971.34 5,111,142.09 997,389.48 10,942,312.78 1,926,521.60 - 19,136,337.29 
โอนเขา้ - สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 
(ดูหมายเหตุ 9) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
29,498,366.89 

 
6,396,666.72 

 
- 

 
35,895,033.61 

จ าหน่าย / โอนออก - - (52,087.36) (2,695,414.38) (1,363,509.21) - (4,111,010.95) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 200,668.74 62,758,218.49 7,670,041.37 139,209,831.30 19,044,659.09 - 228,883,418.99 
ค่าเส่ือมราคา 228,237.15 5,177,237.36 1,036,163.58 13,761,805.20 1,718,800.79 - 21,922,244.08 
โอนเขา้ - สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 
(ดูหมายเหตุ 9) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4,056,468.83 

 
- 

 
4,056,468.83 

จ าหน่าย / โอนออก - - - (2,437,628.25) (886,065.48) - (3,323,693.73) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 428,905.89 67,935,455.85 8,706,204.95 150,534,008.25 23,933,863.23 - 251,538,438.17 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,585,209.26 34,888,272.71 2,043,449.37 73,337,082.34 8,478,025.49 2,704,454.50 124,036,493.67 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 10,438,875.41 36,956,234.37 1,823,377.40 61,314,147.90 9,733,269.95 3,721,312.85 123,987,217.88 
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  บาท 

  2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
แสดงไวใ้น    

- ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  19,419,760.88 16,496,568.47 
- ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  352,145.66 389,546.05 
- ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  2,150,337.54 2,250,222.77 

รวม  21,922,244.08 19,136,337.29 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    
ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย ์
ท่ีไดต้ดัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่

  
119,432,496.83 

 
94,920,676.76 

    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    
เคร่ืองจกัรท่ีหยดุใชง้านชัว่คราว มูลค่าสุทธิทางบญัชี  11.01 76,502.82 

บริษทัไดจ้ดจ านองเคร่ืองจกัรบางส่วน เป็นหลกัประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 14) 

ในปี 2564 บริษทัไดจ้ดจ านองอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วน เพื่อใช้เป็นหลกัประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  
(ดูหมายเหตุ 12) 
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9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 บาท 

 ท่ีดิน อาคารส านกังาน เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 91,842,048.19 2,032,246.00 124,735,449.78 20,733,593.45 239,343,337.42 

เพ่ิมขึ้น - 2,252,710.79 - 3,540,228.97 5,792,939.76 

โอนออก - อาคารและอุปกรณ์ 
(ดูหมายเหตุ 8) 

 
- 

 
- 

 
(59,625,000.00) 

 
(8,064,000.00) 

 
(67,689,000.00) 

ตดัจ าหน่าย - (2,032,246.00) - - (2,032,246.00) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 91,842,048.19 2,252,710.79 65,110,449.78 16,209,822.42 175,415,031.18 

โอนออก - อาคารและอุปกรณ์ 
(ดูหมายเหตุ 8) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(5,949,448.60) 

 
(5,949,448.60) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 91,842,048.19 2,252,710.79 65,110,449.78 10,260,373.82 169,465,582.58 

      

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,020,467.19 1,354,830.67 31,776,282.34 11,353,792.09 45,505,372.29 

ค่าเส่ือมราคา 3,061,401.71 677,415.33 7,419,757.17 1,559,719.72 12,718,293.93 

โอนออก - อาคารและอุปกรณ์ 
(ดูหมายเหตุ 8) 

 
- 

 
- 

 
(29,498,366.89) 

 
(6,396,666.72) 

 
(35,895,033.61) 

ตดัจ าหน่าย - (2,032,246.00) - - (2,032,246.00) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 4,081,868.90 - 9,697,672.62 6,516,845.09 20,296,386.61 

ค่าเส่ือมราคา 3,061,401.72 750,903.60 5,197,843.35 1,260,748.48 10,270,897.15 

โอนออก - อาคารและอุปกรณ์ 
(ดูหมายเหตุ 8) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(4,056,468.83) 

 
(4,056,468.83) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 7,143,270.62 750,903.60 14,895,515.97 3,721,124.74 26,510,814.93 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 87,760,179.29 2,252,710.79 55,412,777.16 9,692,977.33 155,118,644.57 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  84,698,777.57 1,501,807.19 50,214,933.81 6,539,249.08 142,954,767.65 
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  บาท 

  2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
แสดงไวใ้น    

- ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  6,847,632.75 9,069,546.56 
- ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  360,210.55 367,689.33 
- ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  3,063,053.85 3,281,058.04 

รวม  10,270,897.15 12,718,293.93 

ในปี 2564 บริษทัไดท้  าสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจโดยน าสิทธิการเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่า เพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 12) 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บาท 

 โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระหว่างติดตั้ง 

 
รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,898,474.05 847,668.21 5,746,142.26 
ซ้ือ / โอนเขา้ 301,177.57 89,000.00 390,177.57 
โอน / ปรับปรุง 931,434.57 (931,434.57) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 6,131,086.19 5,233.64 6,136,319.83 
ซ้ือ / โอนเขา้ 332,975.04 95,760.00 428,735.04 
โอน / ปรับปรุง 100,993.64 (100,993.64) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 6,565,054.87 - 6,565,054.87 
    

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,596,179.60 - 1,596,179.60 
ค่าตดัจ าหน่าย 823,655.22 - 823,655.22 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 2,419,834.82 - 2,419,834.82 
ค่าตดัจ าหน่าย 913,793.79 - 913,793.79 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,333,628.61 - 3,333,628.61 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 3,711,251.37 5,233.64 3,716,485.01 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,231,426.26 - 3,231,426.26 
    

  บาท 

  2564 2563 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
แสดงไวใ้นค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

 
913,793.79 

 
823,655.22 

   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ท่ีไดต้ดัจ าหน่ายทั้งจ านวนแลว้แตย่งัคงใชง้านอยู ่

 
 

1,026,041.59 

 
 

987,541.59 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน 

  บาท 

ประเภทสินทรัพย ์ ติดภาระหลกัประกนั 2564 2563 

เงินฝากธนาคาร สินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 23,434,278.79 23,671,177.10 
พนัธบตัรรัฐบาล หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 1,051,883.31 1,001,624.29 
หุ้นกู ้ หนงัสือค ้าประกนัการซ้ือวตัถุดิบ 5,000,000.00 5,000,000.00 

รวม  29,486,162.10 29,672,801.39 

12. วงเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

รายละเอียดวงเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

 วงเงิน (ลา้นบาท) อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย   

ประเภทสินเช่ือ 2564 2563 (ร้อยละ) ดูหมายเหต ุ หลกัประกนั 

เงินเบิกเกินบญัชี 8 8 Fixed deposit 11 เงินฝากธนาคารของบริษทั 
เงินเบิกเกินบญัชี 35 35 MOR, Fixed deposit 4 เงินฝากธนาคารของกรรมการ 
    4 กรรมการบริษทัค ้าประกนั 
    11 เงินฝากธนาคารของบริษทั 
เงินเบิกเกินบญัชี 10 10 MOR 4 กรรมการบริษทัค ้าประกนั 

เงินเบิกเกินบญัชี 20 -   MOR 4 กรรมการบริษทัค ้าประกนั 

    8 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

    9 สิทธิการเช่าท่ีดิน 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 20 20 ราคาตลาด 4 กรรมการบริษทัค ้าประกนั 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 20 -   Fixed deposit 4 กรรมการบริษทัค ้าประกนั 

    8 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

    9 สิทธิการเช่าท่ีดิน 
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13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  บาท 

  2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้  49,813,052.19 41,795,649.58 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  12,311,974.72 11,123,752.03 
เงินปันผลคา้งจ่าย  - 39,284,666.68 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  2,693,223.22   8,487,308.69 
เจา้หน้ีอ่ืน  70,520.01 1,480.01 

รวม  64,888,770.14 100,692,856.99 

14. เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

  บาท 

  2564 2563 

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  11,346,000.00 24,141,596.69 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (4,572,500.00) (12,968,096.69) 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  6,773,500.00 11,173,500.00 

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

 ลา้นบาท    

 วงเงิน มูลหน้ี ช าระคืน อตัราดอกเบ้ีย  

เจา้หน้ี 2564 2563 2564 2563 ภายใน (ร้อยละ) การช าระหน้ี 

ธนาคาร 11 11 1 3 ต.ค. 2565 4 จ่ายช าระเดือนละ 0.15 ลา้นบาท 
ธนาคาร -   36 -   8 ธ.ค. 2564 MLR-2.85 จ่ายช าระเดือนละ 0.68 ลา้นบาท 
ธนาคาร 4 4 2 2 ธ.ค. 2566 3.5 จ่ายช าระเดือนละ 0.07 ลา้นบาท 
ธนาคาร -   6 -   1 มิ.ย. 2564 3.5 จ่ายช าระเดือนละ 0.10 ลา้นบาท 
ธนาคาร 10 10 8 10 พ.ย. 2568 MLR-2.85 จ่ายช าระเดือนละ 0.17 ลา้นบาท 

รวม   11 24    
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  2564 2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  24,141,596.69 25,475,932.71 
บวก เงินกูเ้พ่ิมขึ้น  - 10,350,000.00 

หัก จ่ายช าระ  (12,795,596.69) (11,684,336.02) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  11,346,000.00 24,141,596.69 

บริษทัไดจ้ดจ านองเคร่ืองจกัรบางส่วน (ดูหมายเหตุ 8) ใช้เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมทั้งกรรมการ
บริษทั (ดูหมายเหตุ 4) ไดค้  ้าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าว  

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  บาท 

  2564 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  125,425,148.62 142,916,345.75 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (15,317,536.37) (17,543,476.04) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 110,107,612.25 125,372,869.71 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  2564 2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  142,916,345.75 158,099,380.59 
บวก เพ่ิมขึ้น  - 5,779,439.76 
บวก เพ่ิมขึ้นจากดอกเบ้ีย  5,238,944.12 5,869,965.51 

หัก จ่ายช าระ  (22,730,141.25) (26,832,440.11) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  125,425,148.62 142,916,345.75 

บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อใชใ้นการด าเนินงาน อายสัุญญาเช่ามีโดยประมาณ 3 ปี ถึง 30 ปี 

กรรมการบริษทัไดค้  ้าประกนัหน้ีสินตามสัญญาเช่าบางส่วน (ดูหมายเหตุ 4) 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสัญญาเช่า ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  2564 2563 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
- ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  10,270,897.15 12,718,293.93 
- ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า  5,238,944.12 5,834,814.62 
- ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 269,015.90 230,539.60 
- ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน  20,000.00 - 

รวม  15,798.857.17 18,783,648.15 
    

กระแสเงินสดท่ีจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า  23,045,536.58 27,062,979.71 
    

บริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

 บาท 

 2564 2563 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า 

สัญญาเช่า      
ไม่เกิน 1 12,520,442.32 4,392,842.35       16,913,284.67  14,855,895.16 4,882,475.08 19,738,370.24 
1 - 5 15,225,562.40 14,560,071.61   29,785,634.01 26,941,754.14 15,432,194.66 42,373,948.80 
เกิน 5 89,574,063.55 52,739,272.45 142,313,336.00 90,326,035.22 56,259,991.78 146,586,027.00 

 117,320,068.27 71,692,186.41 189,012,254.68 132,123,684.52 76,574,661.52 208,698,346.04 

สัญญาขายและเช่ากลบัคืน      
ไม่เกิน 1 2,797,094.05 273,335.27 3,070,429.32 2,687,580.88 382,848.44 3,070,429.32 
1 - 5 5,307,986.30 201,745.38 5,509,731.68 8,105,080.35 475,080.65 8,580,161.00 

 8,105,080.35 475,080.65 8,580,161.00 10,792,661.23 857,929.09 11,650,590.32 

รวม       
ไม่เกิน 1 15,317,536.37 4,666,177.62 19,983,713.99 17,543,476.04 5,265,323.52 22,808,799.56 
1 - 5 20,533,548.70 14,761,816.99 35,295,365.69 35,046,834.49 15,907,275.31 50,954,109.80 
เกิน 5 89,574,063.55 52,739,272.45 142,313,336.00 90,326,035.22 56,259,991.78 146,586,027.00 

 125,425,148.62 72,167,267.06 197,592,415.68 142,916,345.75 77,432,590.61 220,348,936.36 
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16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บาท 

 2564 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,434,538.97 3,324,124.94 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (10,149,595.47) (9,598,475.38) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (6,715,056.50) (6,274,350.44) 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหว่างปี 

 บาท 

 1 มกราคม 2563 ก าไร(ขาดทุน) ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น 31 ธนัวาคม 2563 ก าไร(ขาดทุน) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ 340,620.54 (28,305.40) - 312,315.14 79,229.71 - 391,544.85 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - - - - 10,154.87 - 10,154.87 
ประมาณการหน้ีสิน 2,620,104.53 269,927.18 121,778.09 3,011,809.80 212,736.62 (191,707.17) 3,032,839.25 

รวม 2,960,725.07 241,621.78 121,778.09 3,324,124.94 302,121.20 (191,707.17) 3,434,538.97 
 

       
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
อาคารและอปุกรณ ์ (756,839.64) (429,764.64) - (1,186,604.28) (650,421.41) - (1,837,025.69) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (7,791,226.84) (296,347.40) - (8,087,574.24) 147,171.14 - (7,940,403.10) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (191,056.65) (133,240.21) - (324,296.86) (47,869.82) - (372,166.68) 

รวม (8,739,123.13) (859,352.25) - (9,598,475.38) (551,120.09) - (10,149,595.47) 
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17. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  บาท 

  2564 2563 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  15,059,049.03 13,067,340.66 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  1,289,073.26 1,159,366.40 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  219,941.77 223,451.52 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:    
(ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (1,287,383.56) 331,786.40 
ผลกระทบจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 328,847.71 277,104.05 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปีปัจจุบนั (445,332.00) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 15,164,196.21 15,059,049.03 

บริษทัก าหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่พนักงานท่ี
เกษียณอายุและท างานครบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น พนกังานท่ีท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่
นอ้ยกว่าอตัราเงินเดือน ๆ สุดทา้ย 400 วนั 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) มีดงัน้ี 

 2564 2563 

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.29 ร้อยละ 1.50 
อตัราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน ร้อยละ 3.82 - 45.84 ร้อยละ 3.82 - 45.84 
เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 
อตัรามรณะ ร้อยละ 105 ของตารางมรณะไทย 

ปี 2560 
ร้อยละ 105 ของตารางมรณะไทย 

ปี 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็น
จ านวนเงินประมาณ 0.37 ลา้นบาท 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
ประมาณ 13 ปี 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2564 2563 

 เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,438,654.76) 1,662,017.62 (1,498,037.76) 1,738,024.02 
อตัราการขึ้นเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,583,896.06 (1,402,348.18) 1,645,747.68 (1,452,715.81) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,606,286.15) 1,945,825.30 (1,677,860.95) 2,050,084.91 
อตัรามรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (168,477.63) 170,801.93   (171,804.66) 174,218.77 

18. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติดงัน้ี 

18.1 แปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัและเปล่ียนช่ือบริษทัจากเดิม “บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากดั” 
เป็น “บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน)” 

18.2 เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

18.3 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 97 ลา้น
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัน้ี 

18.3.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 71.60 ลา้นหุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิมก่อนเสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก ในราคาหุ้นละ 1 บาท 

18.3.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 25.40 ลา้นหุ้น เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก 

18.4 น าหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว ้และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ จากเดิมจ านวนเงิน 3 ล้านบาท เป็น
จ านวนเงิน 74.60 ลา้นบาท 
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19. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

ตามบทบัญญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละห้าเป็นส ารองตาม
กฎหมายทุกคร้ังท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

20. การจ่ายเงินปันผล 

ปี 2564 

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

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 2,655 บาท รวม
เป็นจ านวนเงิน 79.65 ลา้นบาท ต่อมาท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลดงักล่าว 

ปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 3,666.67 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 110 ลา้นบาท 

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

  บาท 

  2564 2563 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ  16,688,322.55 9,679,262.06 
ดอกเบ้ียรับ  257,959.26 403,763.85 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์  521,199.15 199,121.12 
กลบัรายการภาษีเงินไดง้วดก่อน  - 3,860,863.63 
อื่น ๆ  747,647.21 347,959.32 

รวม  18,215,128.17 14,490,969.98 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

  บาท 

  2564 2563 

ซ้ือสินคา้  247,181,575.25 166,380,354.47 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  (33,649,628.67) (5,411,093.20) 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน  102,801,995.87 95,120,718.19 
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย  36,727,522.95 35,413,097.49 
ค่าใชจ้่ายระบบสาธารณูปโภค  5,749,414.35 5,228,456.78 
ค่าเช่าและบริการ  4,394,931.94 4,437,871.64 
ดอกเบ้ียจ่าย  6,297,974.50 6,668,914.33 

23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของ
กระทวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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24. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน    
ส าหรับปีปัจจุบนั  (29,775,089.38) (17,947,628.34) 
    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว  (248,998.89) (617,730.47) 
    

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้  (30,024,088.27) (18,565,358.81) 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  บาท 

  2564 2563 

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน (191,707.17) 121,778.09 

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษทีี่แท้จริง 

 2564 2563 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
บาท 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
บาท 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  153,808,014.27  113,971,377.05 
     

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (30,761,602.85) 20 (22,794,275.41) 
รายจ่ายท่ีไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี  (1,814,498.62)  (996,355.00) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี  -  772,172.73 
ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น  2,801,012.09  5,070,829.34 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีปัจจุบนั 19 (29,775,089.38) 16 (17,947,628.34) 
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว  (248,998.89)  (617,730.47) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 20 (30,024,088.27) 16 (18,565,358.81) 
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25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ดงัน้ี 

25.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาจา้งบริการ จ านวนเงิน 1.05 ลา้นบาท และเดือนละ 0.09 ลา้นบาท 

25.2 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาซ้ือทรัพยสิ์น จ านวนเงิน 1.09 ลา้นบาท 

25.3 หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารเพ่ือใชค้  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า จ านวนเงิน 1 ลา้นบาท 

26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัประกอบกิจการรับพิมพ์กล่องกระดาษ และส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ดังนั้น บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว โดย
ด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  บาท 

  2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย  547,263,296.12 425,160,030.21 
รายไดจ้ากการให้บริการ  14,071,392.55 15,416,089.45 

รวม  561,334,688.67 440,576,119.66 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ ่

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย จ านวนเงิน 339.76 ลา้นบาท (ปี 2563: 
จ านวน 3 ราย  จ านวนเงิน 267.72 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานขาย 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินไม่
หมุนเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตามสัญญาเช่า บริษทัมีความ
เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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การบริหารจัดการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษทัได้มีการก ากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงบริษทั
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้และความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงอาจท าให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได ้บริษทัไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงด้านเครดิต ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทับริหารความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม  ดงันั้น บริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงไดห้ักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากท่ีบริษทัไม่สามารถเปล่ียน
สินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีบริษทัจะตอ้งน าไปช าระ
ภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 

บริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยจดัให้มีการติดตามและวางแผนเก่ียวกบักระแสเงินสด รวมทั้ง
จดัหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงั
ไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ดงัน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 64,889 - - 64,889 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4,573 6,773 - 11,346 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 19,984 35,295 142,313 197,592 
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 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 100,693 - - 100,693 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 12,968 11,174 - 24,142 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 22,809 50,954 146,586 220,349 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน หรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 
อาจเกิดการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของบริษทัโดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด เช่น 
อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีของธนาคารพาณิชย ์ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย/์เงินฝากประจ า หรือ อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืน เป็นตน้ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญั สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 พนับาท  

 อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อตัราตลาด 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ี 

 
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,636 - 12,148 21,784 0.05 - 0.13 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 105,720 105,720 - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

250 
 

29,236 
 

- 
 

29,486 
 

0.05 - 3.75 
      

หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 64,889 64,889 - 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 8,280 3,066 - 11,346 3.50 - 4.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 125,425 - 125,425 3.72 - 5.11 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 พนับาท  

 อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อตัราตลาด 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ี 

 
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,310 - 9,921 14,231 0.05 - 0.13 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 87,426 87,426 - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

- 
 

29,673 
 

- 
 

29,673 
 

0.35 - 2.80 
      

หนีสิ้นทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 100,693 100,693 - 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 17,866 6,276 - 24,142 3.50 - 4.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 142,916 - 142,916 3.72 - 9.26 

มูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,784 21,784 14,231 14,231 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 105,720 105,720 87,426 87,426 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน 

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

29,486 
 

29,670 
 

29,673 
 

29,875 
     

หนี้สินทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 64,889 64,889 100,693 100,693 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 11,346 11,346 24,142 24,142 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 125,425 125,425 142,916 142,916 
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28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุน้ละ 1.88 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 140 ลา้นบาท 

29. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

 


