
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 
งบการเงินระหวา่งกาล 

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับไตรมาสที! 2 สิ"นสุดวนัที! 30 มิถุนายน 2565 

 

 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการของบริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที! 30 มิถุนายน 2565 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและ

หกเดือนสิ"นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด สาํหรับงวดหกเดือนสิ"นสุดวนัเดียวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) ซึ! งผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี" ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที! 34 เรื! อง การรายงาน 

ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี!ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก 

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซึ!งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน

และบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื!น การสอบทานนี" มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื!อมั!นวา่จะพบเรื!องที!มีนยัสาํคญัทั"งหมด ซึ!งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั"น ขา้พเจา้

จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที!สอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ!งที!เป็นเหตุให้เชื!อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ"นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที! 34 เรื!อง 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

(นายบุญเกษม สารกลิ!น) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11888 

บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2565



บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 304,575                     21,784                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 158,858                     109,416                     

สินคา้คงเหลือ 7 64,720                       56,263                       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8 25,013                       -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 953                            1,245                         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 554,119                     188,708                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

อาคารและอุปกรณ์ 4, 9 132,300                     123,987                     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 136,378                     142,955                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 2,834                         3,231                         

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน

ท่ีเป็นหลกัประกนั 12 21,487                       29,486                       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 47                              48                              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 293,046                     299,707                     
รวมสินทรัพย์ 847,165                     488,415                     

พนับาท

สินทรัพย์

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  2



บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

พนับาท

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 13 76,757                       64,889                       

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 3,482                         4,572                         

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 15 15,414                       15,317                       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 10,459                       19,238                       

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 106,112                     104,016                     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 5,331                         6,774                         

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4, 15 100,398                     110,108                     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,656                         6,715                         

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15,606                       15,164                       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 127,991                     138,761                     

รวมหนีสิ้น 234,103                     242,777                     

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  3



บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

พนับาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 100,000                     100,000                     

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 16

หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ ในงวด 2565 และ

74,600,000 หุน้ ในปี 2564 ช าระเตม็มูลค่าแลว้ 100,000                     74,600                       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16 417,748                     -                             
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 6,489                         6,489                         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17 88,825                       164,549                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 613,062                     245,638                     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 847,165                     488,415                     

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  4



บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4, 20 144,819          145,003          290,126          282,753          

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (93,552)          (85,008)          (184,775)        (165,046)        

ก าไรขั้นต้น 51,267            59,995            105,351          117,707          

รายไดอ่ื้น  5,149              4,523              9,809              8,655              

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (4,184)             (4,115)             (8,121)             (8,136)             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 (14,964)          (13,958)          (27,874)          (27,565)          

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 37,268            46,445            79,165            90,661            

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (1,465)             (1,612)             (2,780)             (3,298)             

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 35,803            44,833            76,385            87,363            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (4,215)             (8,834)             (12,109)          (17,170)          

ก าไรส าหรับงวด 31,588            35,999            64,276            70,193            

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                  -                  -                  -                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 31,588            35,999            64,276            70,193            

ก าไรต่อหุ้น 3

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.39                12.00              0.83                23.40              

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 81,019,780     3,000,000       77,827,624     3,000,000       

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

พนับาท

งวดสามเดือน งวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        5



บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

 "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 74,600                       -                             6,489                         164,549                     245,638                     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 16 25,400                       417,748                     -                             -                             443,148                     
ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             64,276                       64,276                       
เงินปันผลจ่าย 17 -                             -                             -                             (140,000)                    (140,000)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2565 100,000                     417,748                     6,489                         88,825                       613,062                     

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 3,000                         -                             300                            137,038                     140,338                     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                             70,193                       70,193                       

เงินปันผลจ่าย 17 -                             -                             -                             (11,200)                      (11,200)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564 3,000                         -                             300                            196,031                     199,331                     

พนับาท

ก าไรสะสม

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 76,385                       87,363                       
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ
  ไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 16,481                       18,099                       
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -                             (4)                               
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 376                            256                            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยห์มุนเวียน(กลบัรายการ) (9)                               31                              
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                             (535)                           
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 807                            755                            
ดอกเบ้ียรับ (130)                           (131)                           
ตน้ทุนทางการเงิน 2,780                         3,298                         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 96,690                       109,132                     

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (49,469)                      (40,873)                      
สินคา้คงเหลือ (8,833)                        (16,495)                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 301                            8                                
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั 7,982                         (33)                             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1                                -                             

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11,909                       12,024                       
จ่ายช าระหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (365)                           -                             

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 58,216                       63,763                       
จ่ายภาษีเงินได้ (20,947)                      (13,323)                      

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 37,269                       50,440                       

พนับาท

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์
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บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2565

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

"สอบทานแลว้"

2565 2564

พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (25,013)                      (80)                             
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (17,760)                      (3,716)                        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                             1,013                         
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (60)                             (365)                           
รับดอกเบ้ีย 173                            158                            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (42,660)                      (2,990)                        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -                             20,000                       
จ่ายช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (2,533)                        (6,856)                        
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (9,613)                        (9,187)                        
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนหุน้สามญั 443,148                     -                             
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (2,820)                        (3,321)                        
จ่ายเงินปันผล (140,000)                    (50,485)                      

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 288,182                     (49,849)                      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 282,791                     (2,399)                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 21,784                       14,231                       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 304,575                     11,832                       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เงินปันผลคา้งจ่ายตน้งวด -                             39,285                       
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บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2531 และไดแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 17 
กนัยายน 2564 บริษทัประกอบธุรกิจรับพิมพก์ล่องกระดาษ และส่ิงพิมพทุ์กชนิด 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2565 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ” 

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

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล เพ่ือให้ขอ้มูล
เพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์
และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควร
ตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้น เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั
ภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรับรู้และการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั 
และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
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อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั
มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลย
พินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

การเปลีย่นแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด 2565 บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั  

3. สรุปนโยบายการบญัชีทีส่ าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายและ
ช าระแลว้ในระหว่างงวด โดยไดมี้การปรับจ านวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบจากหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 16 และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(การแตกหุน้) จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท โดย
บริษทัไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ดงันั้น ก าไรต่อหุ้นขั้น
พ้ืนฐานของงวดก่อนไดถู้กค านวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนไดมี้การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้(การแตกหุ้น) ตั้งแต่วนั
เร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

  2565 2564 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท)  31,588 35,999 
หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (หุ้น)    
หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 เมษายน  74,600,000 30,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกและจ าหน่าย  6,419,780 -     
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้  -      2,970,000 

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุน้)  81,019,780 3,000,000 
    

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  0.39 12.00 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 

  2565 2564 

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท)  64,276 70,193 
หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (หุ้น)    
หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  74,600,000 30,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกและจ าหน่าย  3,227,624 -     
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้  -     2,970,000 

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุน้)  77,827,624 3,000,000 
    

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  0.83 23.40 

4. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการบญัชีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

  พนับาท 

  2565 2564 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  -     291 
ซ้ือสินคา้  -     18 
จ าหน่ายยานพาหนะ  -     692 
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  พนับาท 

  2565 2564 

ค่าท่ีปรึกษา  1,872 1,685 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  84 91 
ดอกเบ้ียจ่าย - หน้ีสินตามสญัญาเช่า  1,808 1,822 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  11,405 10,001 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  516 230 

รวม  11,921 10,231 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

  พนับาท 

  2565 2564 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    

บริษทั ไทย ฟอร์เรสท ์โปรดกัส์ จ ากดั  -     44 
    

หน้ีสินตามสญัญาเช่า    
บริษทั สมหวงัดี แลนด ์จ ากดั  89,489 91,239 
    

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมการ/ผู้ถือหุ้น)    
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  2,841 2,124 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  1,160 1,532 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัมีสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ระยะเวลา 30 ปี และอาคารส านกังานกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ระยะเวลา 3 ปี 
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การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 

กรรมการบริษทัไดใ้ช้เงินฝากธนาคารค ้าประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี กรรมการบริษทัไดค้  ้าประกนัสินเช่ือ
จากสถาบนัการเงิน 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษัท 

ช่ือ ประเทศ/สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั ไทย ฟอร์เรสท ์โปรดกัส์ จ ากดั ไทย กรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ไทยเปเปอร์คาร์ตอนส์ จ ากดั ไทย กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
บริษทั สมหวงัดี แลนด ์จ ากดั ไทย กรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ 

หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

 นโยบายการก าหนดราคา 

มูลค่าการขายสินคา้และการใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
มูลค่าการซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
มูลค่าการจ าหน่ายยานพาหนะ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
การค ้าประกนัสินเช่ือ ไม่คิดค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2565 2564 

เงินสด  20 24 
เงินฝากธนาคาร  304,555 21,760 

รวม  304,575 21,784 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2565 2564 

ลูกหน้ีการคา้  121,239 104,040 
เงินมดัจ าจ่าย  33,775 1,562 
ลูกหน้ีอ่ืน  3,844 3,814 

รวม  158,858 109,416 
   

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน    
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  -     (4) 

บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกจ าแนกตามจ านวนเดือนท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  2565 2564 

ลูกหนีก้ารค้า    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  92,338 84,626 
เกินก าหนดช าระ    

ไม่เกิน 3 เดือน  28,901 19,414 

รวม  121,239 104,040 
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7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2565 2564 

สินคา้ส าเร็จรูป  8,757 12,161 
วตัถุดิบ  38,079 23,686 
งานระหวา่งท า  20,218 19,850 
สินคา้ระหวา่งทาง  -     2,524 

รวม  67,054 58,221 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้  (2,334) (1,958) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  64,720 56,263 
    

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน    
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้  376 256 

8. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ประกอบดว้ย 

   พนับาท 

ตราสารหน้ีท่ีซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน   25,013  

9. อาคารและอปุกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของอาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   พนับาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   123,987 
ซ้ือ   17,760 
โอนเขา้ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ดูหมายเหตุ 10)  1,527 
โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี   (1,292) 
ค่าเส่ือมราคา   (9,682) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565   132,300 
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   พนับาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   142,955 
โอนออก - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 9)  (1,527) 
ค่าเส่ือมราคา   (5,050) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565   136,378 

11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   พนับาท 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   3,231 
ซ้ือ   60 
ค่าตดัจ าหน่าย   (457) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565   2,834 

12. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนทีเ่ป็นหลกัประกนั 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนท่ีเป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

ประเภทสินทรัพย ์ ติดภาระหลกัประกนั 2565 2564 

เงินฝากธนาคาร  สินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  15,452 23,434 
พนัธบตัรรัฐบาล  ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  1,035 1,052 
หุน้กู ้  หนงัสือค ้าประกนัการซ้ือวตัถุดิบ  5,000 5,000 

รวม  21,487 29,486 
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13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2565 2564 

เจา้หน้ีการคา้  59,153 49,813 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  16,501 12,312 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  1,051 2,693 
เจา้หน้ีอ่ืน  52 71 

รวม  76,757 64,889 

14. เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2565 2564 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  8,813 11,346 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (3,482) (4,572) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  5,331 6,774 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  2565 2564 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  11,346 24,142 
หัก จ่ายช าระ  (2,533) (6,856) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  8,813 17,286 
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15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2565 2564 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  115,812 125,425 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (15,414) (15,317) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 100,398 110,108 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  2565 2564 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  125,425 142,916 
บวก เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย  2,385 2,681 

หัก จ่ายช าระ  (11,998) (11,868) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  115,812 133,729 

บริษทัไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการด าเนินงาน อายสุญัญาเช่ามีโดยประมาณ 3 ปี ถึง 30 ปี 

ขอ้มูลเก่ียวกบัสญัญาเช่า ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  2565 2564 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
- ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  5,050 5,125 
- ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า  2,385 2,681 
- ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 129 133 

รวม  7,564 7,939 
    

กระแสเงินสดท่ีจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่า  12,140 12,001 
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บริษทัมีหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

 พนับาท 

 2565 2564 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นต ่า 

สญัญาเช่า      
  ไม่เกิน 1 12,561 4,144 16,705 12,520 4,393 16,913 
  1 - 5 9,495 14,295 23,790 15,226 14,560 29,786 
  เกิน 5 87,036 51,005 138,041 89,574 52,739 142,313 

 109,092 69,444 178,536 117,320 71,692 189,012 

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน      
  ไม่เกิน 1 2,853 217 3,070 2,797 273 3,070 
  1 - 5 3,867 108 3,975 5,308 202 5,510 

 6,720 325 7,045 8,105 475 8,580 

รวม       
  ไม่เกิน 1 15,414 4,361 19,775 15,317 4,666 19,983 
  1 - 5 13,362 14,403 27,765 20,534 14,762 35,296 
  เกิน 5 87,036 51,005 138,041 89,574 52,739 142,313 

 115,812 69,769 185,581 125,425 72,167 197,592 

16. ทุนเรือนหุ้น 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ไดมี้มติจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน 25.40 ลา้นหุน้ ตาม
สดัส่วนดงัน้ี 

- ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก จ านวนไม่เกิน 24.30 ลา้นหุน้ โดยแบ่งออกเป็น 

1. บุคคลและนกัลงทุนสถาบนัตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์จ านวน 20.49 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.67 ของ
จ านวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย 

2. ผูมี้อุปการคุณของบริษทั จ านวน 3.81 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 15 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย 

- พนกังานของบริษทั จ านวนไม่เกิน 0.70 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย 

- บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไดแ้ก่ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั จ านวนไม่เกิน 0.40 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 
1.57 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุน 
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ในระหวา่งวนัท่ี 2 - 7 มิถุนายน 2565 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัน้ี 

1. เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์โดยเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 21.67 ลา้นหุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 390.05 ลา้นบาท 

2. เสนอขายหุ้นให้แก่ผูล้งทุนสถาบันตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์โดยเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 2.50 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 45 ลา้นบาท 

3. เสนอขายหุ้นใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทั โดยเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 0.53 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ในราคาเสนอขาย หุน้ละ 18 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 9.56 ลา้นบาท 

4. เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั โดยเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 0.70 ลา้นหุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย หุน้ละ 18 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 12.59 ลา้นบาท 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2565 บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจ านวน และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้จาก
จ านวนเงิน 74.60 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 74.60 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
100 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัเดียวกนั และตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ไดรั้บหุน้สามญั
จ านวน 100 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 
2565 ทั้ งน้ี ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนเป็นจ านวนเงินประมาณ 14.05  
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกหกักบัส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

17. การจ่ายเงนิปันผล 

งวด 2565 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีมติจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.88 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 140 
ลา้นบาท 

งวด 2564 

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

18. ภาษีเงนิได้ 

บริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ดว้ยประมาณการท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัราท่ีใชใ้นการค านวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัทั้งปีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น บริษทั
อาจปรับปรุงจ านวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหวา่งกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของอตัราภาษี
เงินไดป้ระจ าปีเปล่ียนแปลงไป 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  2565 2564 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน    
ส าหรับงวดปัจจุบนั  12,168 17,404 
    

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว  (59) (234) 
    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  12,109 17,170 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

19.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งบริการ จ านวนเงิน 1.04 ลา้นบาท และเดือนละ 0.10 ลา้นบาท 

19.2 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งท่ีปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เดือนละ 0.30 ลา้นบาท 

19.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนส าหรับสัญญาก่อสร้างอาคารและซ้ือสินทรัพย ์จ านวนเงิน 58.61 ลา้นบาท และ 
2.60 ลา้นยโูร  

20. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานของผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัประกอบกิจการรับพิมพ์กล่องกระดาษ และส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ดังนั้น บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
โดยด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย  280,810 274,691 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  9,316 8,062 

รวม  290,126 282,753 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย จ านวนเงิน 166.16 ลา้นบาท 
(งวด 2564: จ านวน 4 ราย  จ านวนเงิน 196.72 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานขาย 

21. มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 2565 2564 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 304,575 304,575 21,784 21,784 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 156,546 156,546 107,283 107,283 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 25,013 25,013 -     -     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน 

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

21,487 
 

21,532 
 

29,486 
 

29,670 
     

หนี้สินทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 76,757 76,757 64,889 64,889 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 8,813 8,813 11,346 11,346 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 115,812 115,812 125,425 125,425 

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 มีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 20 ลา้นบาท 

23. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 




