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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส 
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2565 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชี รวมถึง มาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตาม
ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

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

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 28 นโยบายการบญัชีของการรับรู้รายไดแ้ละรายละเอียดของรายได ้บริษทั
มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ านวนเงิน 541.58 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการขาย
และการให้บริการเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญัในงบการเงิน  และส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัโดยตรง การรับรู้
รายไดเ้ป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหค้วามส าคญั 

ขา้พเจา้ไดท้ าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้รวมถึงขา้พเจา้ไดท้ดสอบการออกแบบ
และความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของวงจรดงักล่าว เพ่ือก าหนดจ านวนตวัอย่างท่ีตอ้งท าการตรวจสอบเน้ือหาสาระ 
โดยตรวจสอบกับใบแจ้งหน้ีและใบส่งสินค้า และทดสอบการตัดยอดการรับรู้รายได้ การทดสอบการควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบเน้ือหาสาระดงักล่าวให้หลกัฐานการตรวจสอบวา่การรับรู้รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ ไดถู้กบนัทึกอย่าง
เหมาะสมและถูกตอ้งตามรอบระยะเวลาบญัชี 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

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

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่ง
มีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ  

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน

งวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย

หรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควร

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

  

 

(นายบุญเกษม สารกล่ิน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11888 

บริษทั พีว ีออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 24 กมุภาพนัธ์ 2566 



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

3

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 18,890,622.54           21,784,248.42           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 30 102,666,622.91         109,416,231.30         

สินคา้คงเหลือ 7 56,434,200.47           56,262,375.97           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8, 30 326,676,874.17         -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,453,480.59             1,244,807.71             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 506,121,800.68         188,707,663.40         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

อาคารและอุปกรณ์ 4, 9 197,406,766.57         123,987,217.88         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 131,391,677.51         142,954,767.65         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 2,495,106.92             3,231,426.26             

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน

ท่ีเป็นหลกัประกนั 12 6,267,339.81             29,486,162.10           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 46,672.91                  48,172.91                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 337,607,563.72         299,707,746.80         
รวมสินทรัพย์ 843,729,364.40         488,415,410.20         

บาท

สินทรัพย์

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  5



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

3

บาท

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14, 30 56,401,495.49           64,888,770.14           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 2,978,500.00             4,572,500.00             

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 16 14,103,243.80           15,317,536.37           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,372,817.52             19,237,619.08           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 81,856,056.81           104,016,425.59         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 3,967,500.00             6,773,500.00             

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4, 16 96,058,777.62           110,107,612.25         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 7,051,456.54             6,715,056.50             

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 16,191,990.15           15,164,196.21           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 123,269,724.31         138,760,364.96         

รวมหนีสิ้น 205,125,781.12         242,776,790.55         

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  6



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

3

บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 100,000,000.00         100,000,000.00         

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 100,000,000 หุน้ ในปี 2565 และ

74,600,000 หุน้ ในปี 2564 ช าระเต็มมูลค่าแลว้ 100,000,000.00         74,600,000.00           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19, 20 417,748,220.25         -                             
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 21 10,000,000.00           6,489,196.30             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22 110,855,363.03         164,549,423.35         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 638,603,583.28         245,638,619.65         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 843,729,364.40         488,415,410.20         

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                  7



บริษทั สหไทยการพิมพ์และบรรจุภณัฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564

3

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4, 28 541,576,094.38         561,334,688.67         

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 4, 24 (351,771,172.80)       (348,225,506.09)       

ก าไรขั้นต้น 189,804,921.58         213,109,182.58         

รายไดอ่ื้น  23 20,996,134.69           18,215,128.17           

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 24 (16,529,785.44)         (15,941,239.19)         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 24 (56,759,659.51)         (55,277,082.79)         

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 137,511,611.32         160,105,988.77         

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 24 (5,195,686.75)           (6,297,974.50)           

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 132,315,924.57         153,808,014.27         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (22,670,782.57)         (30,024,088.27)         

ก าไรส าหรับปี 109,645,142.00         123,783,926.00         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน 18 214,501.73                958,535.85                

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 26 (42,900.35)                 (191,707.17)              

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 171,601.38                766,828.68                

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 109,816,743.38         124,550,754.68         

ก าไรต่อหุ้น 3
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 1.23                           5.25                           

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 89,004,932                23,597,260                

บาท

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี        8



บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2565

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 3,000,000.00             -                             300,000.00                137,037,864.97         140,337,864.97         

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 19 71,600,000.00           -                             -                             -                             71,600,000.00           

ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             123,783,926.00         123,783,926.00         

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             766,828.68                766,828.68                

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 21 -                             -                             6,189,196.30             (6,189,196.30)            -                             

เงินปันผลจ่าย 22 -                             -                             -                             (90,850,000.00)         (90,850,000.00)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 74,600,000.00           -                             6,489,196.30             164,549,423.35         245,638,619.65         

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้
เพ่ิมทุนหุน้สามญั 19 25,400,000.00           417,748,220.25         -                             -                             443,148,220.25         

ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             109,645,142.00         109,645,142.00         

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             171,601.38                171,601.38                

จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 21 -                             -                             3,510,803.70             (3,510,803.70)            -                             

เงินปันผลจ่าย 22 -                             -                             -                             (160,000,000.00)       (160,000,000.00)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 100,000,000.00         417,748,220.25         10,000,000.00           110,855,363.03         638,603,583.28         

บาท
ก าไรสะสม

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9



บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2565

2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 132,315,924.57         153,808,014.27         
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดสุทธิ
  ไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 33,381,470.72           36,727,522.95           
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -                             (3,862.70)                   
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ 1,334,231.38             396,148.54                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยห์มุนเวียน(กลบัรายการ) (19,119.05)                 50,774.37                  
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมในเงินลงทุน (395,510.12)               -                             
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 408,755.20                -                             
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,087,810.95             -                             
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                             (535,229.69)               
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,607,621.67             1,509,015.03             
ดอกเบ้ียรับ (1,602,656.67)            (257,959.26)               
ตน้ทุนทางการเงิน 5,195,686.75             6,297,974.50             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 174,314,215.40         197,992,398.01         

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,972,132.41             (18,872,911.25)         
สินคา้คงเหลือ (1,506,055.88)            (33,649,628.67)         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (189,553.83)               (303,557.14)               
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั 23,184,278.79           236,898.31                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,500.00                    (2,500.00)                   

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (14,223,477.35)         3,494,052.78             
จ่ายช าระหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (365,326.00)               (445,332.00)               

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 188,187,713.54         148,449,420.04         
จ่ายภาษีเงินได้ (33,242,084.44)         (22,486,651.16)         

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 154,945,629.10         125,962,768.88         

บาท
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บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2565

2565 2564

บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (326,281,364.05)       (80,423.42)                 
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (91,261,660.88)         (24,078,514.99)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                             1,013,168.23             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (87,760.00)                 (428,735.04)               
รับดอกเบ้ีย 1,529,176.15             297,689.51                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (416,101,608.78)       (23,276,815.71)         
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

รับเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                             20,000,000.00           
จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                             (20,000,000.00)         
จ่ายช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (4,400,000.00)            (12,795,596.69)         
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (15,263,127.20)         (17,491,197.13)         
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนหุน้สามญั 443,148,220.25         71,600,000.00           
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (5,225,405.05)            (6,311,447.45)            
จ่ายเงินปันผล (159,997,334.20)       (130,134,666.68)       

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 258,262,353.80         (95,132,907.95)         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (2,893,625.88)            7,553,045.22             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 21,784,248.42           14,231,203.20           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 18,890,622.54           21,784,248.42           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เงินปันผลคา้งจ่ายตน้ปี -                             39,284,666.68           
เงินปันผลคา้งจ่ายปลายปี 2,665.80                    -                             

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

นายสุรศกัด์ิ โรจน์วงศจ์รัต และ นางนิศาชล ชยัวฒัน์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         11



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

12 

บริษัท สหไทยการพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2565 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2531 และได้แปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 17 
กนัยายน 2564 บริษทัประกอบธุรกิจรับพิมพก์ล่องกระดาษ และส่ิงพิมพทุ์กชนิด 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2565 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ” 

บริษทัมีสํานกังานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร โดยมี
โรงงานและคลงัสินคา้ตั้งอยูเ่ลขท่ี 6 หมู่ท่ี 3 ตาํบลหนา้ไม ้อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 

2. เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย
สภาวชิาชีพบญัชี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้าํข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 
2562 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษทัได้จัดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดทาํงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้น เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัได้
จดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
ภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพย์
และหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการไว ้

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและในงวดอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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การเปลีย่นแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รับปรุงใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รับปรุงใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี 2565 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบญัชีทีส่ าคญั 

เกณฑ์ในการวดัค่าในการจดัท างบการเงนิ 

นอกจากท่ีเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืน ๆ ในสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืน ๆ เกณฑใ์นการ
จดัทาํงบการเงินใชร้าคาทุนเดิม 

รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ โดยแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่
จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพให้
พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่ง
ประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ีย และตน้ทุนอ่ืนท่ี
เกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน 
โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงานให้กบับริษทัตลอดระยะเวลาทาํงานถึง
ปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัรา
คิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือ ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที บริษทัรับรู้ผลกาํไร
และขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัรับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

บริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งเป็นหน้ีสินและค่าใชจ่้าย เม่ือบริษทัยกเลิกการจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนั
เกษียณตามปกติ 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าว
เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี
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มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษทัประมาณข้ึน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี       
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของ
ผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

การกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึนและมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทาง
กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐานและอาจเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจทาํให้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอ
ของภาษีเงินได้คา้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้คา้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี
จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการ
มีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่าย
ชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

เคร่ืองมือทางการเงนิ 

บริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกตน้ทุนการทาํรายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั บริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของบริษัท 
(Business Model) ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้น จดัประเภทเป็น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้ งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และขอ้กาํหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรก ณ วนัท่ีทาํรายการ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน (ถา้มี) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน เม่ือถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีไม่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
รับกระแสเงินสดตามสญัญา หรือขอ้กาํหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน ทาํให้เกิดกระแสเงินสดท่ีไม่ไดเ้ป็นการจ่าย
ชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรม และกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขายจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพ่ือขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้กาํหนดตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงิน ทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี
กาํหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
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กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะแสดงเป็นรายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกวา่
จะจาํหน่าย ซ่ึงจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายตราสารดงักล่าวเป็นกาํไรหรือขาดทุน ส่วนกาํไรหรือขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และดอกเบ้ียรับซ่ึงคาํนวณดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะถูกรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้
การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น
หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กูร้าย
เดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือวา่เป็น
การตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่
จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวธีิการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั ซ่ึงบริษทัใช้
วธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ี
จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจาํนวนท่ีทราบได ้และมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่า 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี) 

บริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัจะใชว้ิธีการอย่างง่ายโดยใชข้อ้มูลสถานะคงคา้งในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ 
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ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ความน่าจะเป็นของการ
ไดรั้บชาํระหน้ี อายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง ภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น และขอ้สมมติฐานรวมถึงการเลือกขอ้มูลการคาดการณ์
สภาวะเศรษฐกิจมหภาคในอนาคตมาใชใ้นแบบจาํลอง อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนัอาจมี
ผลต่อจาํนวนค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
อาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวธีิเขา้ก่อน - ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืน เพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั 
ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่าง
เหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้สาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

อาคารและอุปกรณ์ 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของ
รายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุง
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย ์ จาํนวนปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 และ 20 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 20 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 20 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 5 และ 10 

ยานพาหนะ 3 - 10 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยร์ะหวา่งทางและเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตั้ง 
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วธีิคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 

รายการกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย คือ ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี โดย
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

สัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่าย
ชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน ดงัน้ี 

ประเภทสินทรัพย ์ จาํนวนปี 

ท่ีดิน 30 

อาคารสาํนกังาน 3 

เคร่ืองจกัร 10 

ยานพาหนะ 7 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่า
ตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชําระแล้ว นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยเ์ป็นเวลา 
3 ปี 5 ปี และ 10 ปี 

บริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 

วิธีการตดัจาํหน่าย อายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวา่ 
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยแ์ลว้แต่
มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตาม
เวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น ให้พิจารณา
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหัก 
ค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

ประมาณการหนีสิ้น 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากขอ้พิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือ
ชาํระภาระหน้ีสินดังกล่าว โดยจาํนวนภาระหน้ีสินดังกล่าวสามารถประมาณจาํนวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ ถา้ผลกระทบ
ดงักล่าวเป็นนยัสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาด
ปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
หน้ีสิน 
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เงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่ารับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายและเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลบันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายและ
ชาํระแลว้ในระหวา่งปี โดยไดมี้การปรับจาํนวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบจากหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(การแตกหุน้) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 

  2565 2564 

กาํไรสาํหรับปี (บาท)  109,645,142.00 123,783,926.00 
หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (หุ้น)    
หุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  74,600,000 30,000 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกและจาํหน่าย  14,404,932 20,597,260 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้  -     2,970,000 

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้)  89,004,932 23,597,260 
    

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  1.23 5.25 
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4. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกบริษทัควบคุมไม่วา่จะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึง
ทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั 

ในระหว่างปี บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการบญัชีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

  บาท 

  2565 2564 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ  - 290,730.00 
ซ้ือสินคา้  - 18,072.00 
จาํหน่ายยานพาหนะ  - 691,588.79 
ค่าท่ีปรึกษา  3,744,000.00 3,508,800.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  208,883.18 216,044.35 
ดอกเบ้ียจ่าย - หน้ีสินตามสญัญาเช่า  3,633,163.72 3,660,413.49 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

  บาท 

  2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  22,425,749.99 21,862,567.00 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  1,042,230.59 536,939.32 
รวม  23,467,980.58 22,399,506.32 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

  บาท 

  2565 2564 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    

บริษทั ไทย ฟอร์เรสท ์โปรดกัส์ จาํกดั  47,213.96 44,298.00 
บริษทั ไทยเปเปอร์คาร์ตอนส์ จาํกดั  2,568.00 - 
    

หน้ีสินตามสญัญาเช่า    
บริษทั สมหวงัดี แลนด ์จาํกดั  91,293,356.85 91,238,946.52 
    

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั (กรรมการ/ผู้ถือหุ้น)    
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  2,065,375.55 2,124,201.28 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  781,081.35 1,531,585.92 

สัญญาเช่าระยะยาว 

บริษทัมีสญัญาเช่าท่ีดินกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ระยะเวลา 30 ปี และอาคารสาํนกังานกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ระยะเวลา 3 ปี 

การค า้ประกนัหนีสิ้นระหว่างกนั 

ในปี 2564 กรรมการบริษทัไดใ้ชเ้งินฝากธนาคารคํ้ าประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน นอกจากน้ี กรรมการบริษทัไดค้ ํ้ า
ประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงินและหน้ีสินตามสญัญาเช่าบางส่วน (ดูหมายเหตุ 13, 15 และ 16) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทั ไทย ฟอร์เรสท ์โปรดกัส์ จาํกดั ไทย กรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ไทยเปเปอร์คาร์ตอนส์ จาํกดั ไทย กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
บริษทั สมหวงัดี แลนด ์จาํกดั ไทย กรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย ผูบ้ริหารและ/หรือผูถื้อหุน้ 
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หลกัเกณฑ์ในการคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกนั 

 นโยบายการกาํหนดราคา 

มูลค่าการขายสินคา้และการใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
มูลค่าการซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
มูลค่าการจาํหน่ายยานพาหนะ ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
มูลค่าตามสญัญาเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญาเทียบเคียงราคาประเมินจากผูป้ระเมินอิสระ 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเคียงราคาตลาด 
การคํ้าประกนัสินเช่ือ ไม่คิดค่าธรรมเนียมคํ้าประกนั 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

  บาท 

  2565 2564 

เงินสด  26,026.75 23,858.50 
เงินฝากธนาคาร  18,864,595.79 21,760,389.92 

รวม  18,890,622.54 21,784,248.42 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

  บาท 

  2565 2564 

ลูกหน้ีการคา้  67,770,133.31 104,040,748.53 
เงินมดัจาํจ่าย  32,156,802.16 1,562,271.18 
ลูกหน้ีอ่ืน  2,739,687.44 3,813,211.59 

รวม  102,666,622.91 109,416,231.30 
    

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  - (3,862.70) 
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บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกจาํแนกตามจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

  บาท 

  2565 2564 

ลูกหนีก้ารค้า    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  57,276,398.79 84,626,393.09 
เกินกาํหนดชาํระ    

ไม่เกิน 3 เดือน  10,493,734.52 19,414,355.44 

รวม  67,770,133.31 104,040,748.53 

7. สินค้าคงเหลือ 

  บาท 

  2565 2564 

สินคา้สาํเร็จรูป  13,927,222.41 12,160,855.90 
วตัถุดิบ  40,454,496.73 23,686,033.60 
งานระหวา่งทาํ  5,344,436.95 19,849,719.18 
สินคา้ระหวา่งทาง  - 2,523,491.53 

รวม  59,726,156.09 58,220,100.21 
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้  (3,291,955.62) (1,957,724.24) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ  56,434,200.47 56,262,375.97   
    

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้  1,334,231.38 396,148.54 
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8. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 

   บาท 

   2565 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้   154,467,127.51 
ตราสารหน้ีท่ีซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน   172,209,746.66 

รวมหลกัทรัพย ์   326,676,874.17 

บริษทัไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหวา่งปี สรุปไดด้งัน้ี 

   บาท 

   2565 

ซ้ือเงินลงทุน   1,426,135,999.93 
ขายเงินลงทุน   (1,099,854,635.88) 
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9. อาคารและอปุกรณ์ 

 บาท 

 
 
 

 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
เคร่ืองตกแต่ง 

และอุปกรณ์สํานกังาน 

 
เคร่ืองจกัรและ 

อุปกรณ์โรงงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่งทาง 
และเคร่ืองจกัร 
ระหวา่งติดตั้ง 

 
 

รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 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 - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

(ดูหมายเหตุ 10) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

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) - 
จาํหน่าย / 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 
ซ้ือ - 498,028.30 2,370,589.96 15,115,633.07 2,086,751.32 76,430,658.23 96,501,660.88 
โอนเขา้ - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

(ดูหมายเหตุ 10) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2,740,144.85 
 

- 
 

2,740,144.85 
โอน / ปรับปรุง 4,472,131.30 7,076,530.56 407,167.60 3,701,908.64 - (15,657,738.10) - 
โอนออก -  - - - - (2,574,151.38) (2,574,151.38) 
ตดัจาํหน่าย (437,966.18) (4,510,838.35) - - - - (4,948,804.53) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 14,901,946.42 107,955,410.73 13,307,339.91 230,665,697.86 38,494,029.35 61,920,081.60 467,244,505.87 
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 บาท 

 
 
 

 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 

 
เคร่ืองตกแต่ง 

และอุปกรณ์สาํนกังาน 

 
เคร่ืองจกัรและ 

อุปกรณ์โรงงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่งทาง 
และเคร่ืองจกัร 
ระหวา่งติดตั้ง 

 
 

รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 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 - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

(ดูหมายเหตุ 10) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4,056,468.83 
 

- 
 

4,056,468.83 
จาํหน่าย / 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 
ค่าเส่ือมราคา 634,448.71 5,357,112.44 1,061,253.66 11,453,886.39 1,439,656.60 - 19,946,357.80 
โอนเขา้ - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

(ดูหมายเหตุ 10) - - - - 1,213,936.91 - 1,213,936.91 
ตดัจาํหน่าย (83,327.73) (2,777,665.85) - - - - (2,860,993.58) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 980,026.87 70,514,902.44 9,767,458.61 161,987,894.64 26,587,456.74 - 269,837,739.30  

        

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
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 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 13,921,919.55 37,440,508.29 3,539,881.30 68,677,803.22 11,906,572.61 61,920,081.60 197,406,766.57 
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  บาท 

  2565 2564 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
แสดงไวใ้น    

- ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  17,091,779.66 19,419,760.88 
- ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  424,527.77 352,145.66 
- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  2,430,050.37 2,150,337.54 

รวม  19,946,357.80 21,922,244.08 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    
ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย ์
ท่ีไดต้ดัค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่

  
126,701,561.75 

 
119,432,496.83 

    

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม    
เคร่ืองจกัรท่ีหยดุใชง้านชัว่คราว มูลค่าสุทธิตามบญัชี  11.01 11.01 

บริษทัไดจ้ดจาํนองเคร่ืองจกัรบางส่วน เป็นหลกัประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 15) 

บริษทัไดจ้ดจาํนองอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วน เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 13) 
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 บาท 

 ท่ีดิน อาคารสาํนกังาน เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 91,842,048.19 2,252,710.79 65,110,449.78 16,209,822.42 175,415,031.18 

โอนออก - อาคารและอุปกรณ์ 
(ดูหมายเหตุ 9) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(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 

โอนออก - อาคารและอุปกรณ์ 
(ดูหมายเหตุ 9) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2,740,144.85) 

 
(2,740,144.85) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 91,842,048.19 2,252,710.79 65,110,449.78 7,520,228.97 166,725,437.73 
      

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 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 9) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(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 

ค่าเส่ือมราคา 3,061,401.72 750,903.60 5,197,843.35 1,026,733.53 10,036,882.20 

โอนออก - อาคารและอุปกรณ์ 
(ดูหมายเหตุ 9) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(1,213,936.91) 

 
(1,213,936.91) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 10,204,672.34 1,501,807.20 20,093,359.32 3,533,921.36 35,333,760.22 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

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 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565  81,637,375.85 750,903.59 45,017,090.46 3,986,307.61 131,391,677.51 
      

  บาท 

  2565 2564 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม    
แสดงไวใ้น    

- ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ  6,847,632.75 6,847,632.75 
- ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  227,114.84 360,210.55 
- ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  2,962,134.61 3,063,053.85 

รวม  10,036,882.20 10,270,897.15 
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บริษทัไดท้าํสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจโดยนาํสิทธิการเช่าท่ีดินตามสัญญาเช่า เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัสินเช่ือจากสถาบนั
การเงิน (ดูหมายเหตุ 13) 

11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 บาท 

 โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระหวา่งติดตั้ง 

 
รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 6,131,086.19 5,233.64 6,136,319.83 
ซ้ือ 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 
ซ้ือ 87,760.00 - 87,760.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 6,652,814.87 - 6,652,814.87 
    

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,419,834.82 - 2,419,834.82 
ค่าตดัจาํหน่าย 913,793.79 - 913,793.79 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,333,628.61 - 3,333,628.61 
ค่าตดัจาํหน่าย 824,079.34 - 824,079.34 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 4,157,707.95 - 4,157,707.95 
    

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 2,495,106.92 - 2,495,106.92 
    

  บาท 

  2565 2564 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
แสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
824,079.34 

 
913,793.79 

   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ท่ีไดต้ดัจาํหน่ายทั้งจาํนวนแลว้แตย่งัคงใชง้านอยู ่

 
 

2,422,374.05 

 
 

1,026,041.59 
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12. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนทีเ่ป็นหลกัประกนั 

  บาท 

ประเภทสินทรัพย ์ ติดภาระหลกัประกนั 2565 2564 

เงินฝากธนาคาร  สินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  250,000.00 23,434,278.79 
พนัธบตัรรัฐบาล  คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  1,017,339.81 1,051,883.31 
หุน้กู ้  หนงัสือคํ้าประกนัการซ้ือวตัถุดิบ  5,000,000.00 5,000,000.00 

รวม  6,267,339.81 29,486,162.10 

13. วงเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

รายละเอียดวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

 วงเงิน (ลา้นบาท) อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย   

ประเภทสินเช่ือ 2565 2564 (ร้อยละ) หมายเหต ุ หลกัประกนั 

เงินเบิกเกินบญัชี -  8 Fixed deposit 12 เงินฝากธนาคารของบริษทั* 
เงินเบิกเกินบญัชี -  35 MOR, Fixed deposit 4 เงินฝากธนาคารของกรรมการ* 
    4 กรรมการบริษทัคํ้าประกนั* 
    12 เงินฝากธนาคารของบริษทั* 
เงินเบิกเกินบญัชี -  10 MOR 4 กรรมการบริษทัคํ้าประกนั* 

เงินเบิกเกินบญัชี 20 20 MOR 4 กรรมการบริษทัคํ้าประกนั* 

    9 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

    10 สิทธิการเช่าท่ีดิน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน -  20 ราคาตลาด 4 กรรมการบริษทัคํ้าประกนั* 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน -  20 Fixed deposit 4 กรรมการบริษทัคํ้าประกนั* 

    9 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

    10 สิทธิการเช่าท่ีดิน 

เลตเตอร์ออฟเครดิต 35 -  Fixed deposit 9 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

    10 สิทธิการเช่าท่ีดิน 

* เป็นหลกัประกันในปี 2564 เท่าน้ัน 

บริษทัมีวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ จาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท และ 4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  บาท 

  2565 2564 

เจา้หน้ีการคา้  37,412,275.82 49,813,052.19 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  11,649,337.74 12,311,974.72 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  1,209,826.72 2,693,223.22 
เจา้หน้ีจากการซ้ือทรัพยสิ์น  5,606,800.00 - 
เจา้หน้ีอ่ืน  523,255.21 70,520.01 

รวม  56,401,495.49 64,888,770.14 

15. เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิ 

  บาท 

  2565 2564 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  6,946,000.00 11,346,000.00 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (2,978,500.00) (4,572,500.00) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  3,967,000.00 6,773,500.00 

โดยมีรายละเอียดแยกตามมูลหน้ีดงัน้ี 

 ลา้นบาท    

 วงเงิน มูลหน้ี ชาํระคืน อตัราดอกเบ้ีย  

เจา้หน้ี 2565 2564 2565 2564 ภายใน (ร้อยละ) การชาํระหน้ี 

ธนาคาร -  11 -  1 ต.ค. 2565 4 จ่ายชาํระเดือนละ 0.15 ลา้นบาท 
ธนาคาร 4 4 1 2 ธ.ค. 2566 3.5 จ่ายชาํระเดือนละ 0.07 ลา้นบาท 
ธนาคาร 7 10 6 8 พ.ย. 2568 MLR-2.85 จ่ายชาํระเดือนละ 0.17 ลา้นบาท 

รวม   7 11    
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  2565 2564 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  11,346,000.00 24,141,596.69 
หัก จ่ายชาํระ  (4,400,000.00) (12,795,596.69) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  6,946,000.00 11,346,000.00 

บริษทัไดจ้ดจาํนองเคร่ืองจกัรบางส่วน (ดูหมายเหตุ 9) ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  

ในปี 2564 กรรมการบริษทัไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุ 4) 

16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  บาท 

  2565 2564 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  110,162,021.42 125,425,148.62 
หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (14,103,243.80) (15,317,536.37) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 96,058,777.62 110,107,612.25 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่า สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  2565 2564 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  125,425,148.62 142,916,345.75 
บวก เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย  4,642,006.79 5,238,944.12 

หัก จ่ายชาํระ  (19,905,133.99) (22,730,141.25) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  110,162,021.42 125,425,148.62 

บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน อายสุญัญาเช่ามีโดยประมาณ 3 ปี ถึง 30 ปี 

ในปี 2564 กรรมการบริษทัไดค้ ํ้าประกนัหน้ีสินตามสญัญาเช่าบางส่วน (ดูหมายเหตุ 4) 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสญัญาเช่า สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  2565 2564 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
- ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  10,036,882.20 10,270,897.15 
- ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า  4,642,006.79 5,238,944.12 
- ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 255,018.50 269,015.90 
- ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น - 20,000.00 

รวม  14,933,907.49 15,798.857.17 
    

กระแสเงินสดท่ีจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่า  20,184,323.35 23,045,536.58 

บริษทัมีหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ดงัน้ี 

 บาท 

 2565 2564 

ปี มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี ค่าเช่าขั้นตํ่า 

สญัญาเช่า      
    ไม่เกิน 1 11,192,173.17 3,908,546.18 15,100,719.35 12,520,442.32 4,392,842.35 16,913,284.67  
    1 - 5 4,870,406.56 14,141,608.24 19,012,014.80 15,225,562.40 14,560,071.61   29,785,634.01 
    เกิน 5 88,791,455.39 49,249,189.61 138,040,645.00 89,574,063.55 52,739,272.45 142,313,336.00 

 104,854,035.12 67,299,344.03 172,153,379.15 117,320,068.27 71,692,186.41 189,012,254.68 

สญัญาขายและเช่ากลบัคืน      
    ไม่เกิน 1 2,911,070.63 159,358.69 3,070,429.32 2,797,094.05 273,335.27 3,070,429.32 
    1 - 5 2,396,915.67 42,386.69 2,439,302.36 5,307,986.30 201,745.38 5,509,731.68 

 5,307,986.30 201,745.38 5,509,731.68 8,105,080.35 475,080.65 8,580,161.00 

รวม       
    ไม่เกิน 1 14,103,243.80 4,067,904.87 18,171,148.67 15,317,536.37 4,666,177.62 19,983,713.99 
    1 - 5 7,267,322.23 14,183,994.93 21,451,317.16 20,533,548.70 14,761,816.99 35,295,365.69 
    เกิน 5 88,791,455.39 49,249,189.61 138,040,645.00 89,574,063.55 52,739,272.45 142,313,336.00 

 110,162,021.42 67,501,089.41  177,663,110.83 125,425,148.62 72,167,267.06 197,592,415.68 
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17. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 บาท 

 2565 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,903,120.21 3,434,538.97 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (10,954,576.75) (10,149,595.47) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (7,051,456.54) (6,715,056.50) 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหวา่งปี 

 บาท 

 1 มกราคม 2564 กาํไร(ขาดทุน) ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2564 กาํไร(ขาดทุน) ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2565 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ 312,315.14 79,229.71 - 391,544.85 266,846.28 - 658,391.13 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น - 10,154.87 - 10,154.87 (3,823.81) - 6,331.06 
ประมาณการหน้ีสิน 3,011,809.80 212,736.62 (191,707.17) 3,032,839.25 248,459.12 (42,900.35) 3,238,398.02 

รวม 3,324,124.94 302,121.20 (191,707.17) 3,434,538.97 511,481.59 (42,900.35) 3,903,120.21 
        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
อาคารและอุปกรณ์ (1,186,604.28) (650,421.41) - (1,837,025.69) (662,311.40) - (2,499,337.09) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (8,087,574.24) 147,171.14 - (7,940,403.10) (107,911.74) - (8,048,314.84) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (324,296.86) (47,869.82) - (372,166.68) (34,758.14) - (406,924.82) 

รวม (9,598,475.38) (551,120.09) - (10,149,595.47) (804,981.28) - (10,954,576.75) 
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18. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

  บาท 

  2565 2564 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม  15,164,196.21 15,059,049.03 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  1,267,666.59 1,289,073.26 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  339,955.08 219,941.77 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    
(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (1,230,903.13) (1,287,383.56) 
ผลกระทบจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,016,401.40 328,847.71 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในปีปัจจุบนั (365,326.00) (445,332.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 16,191,990.15 15,164,196.21 

บริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่พนักงานท่ี
เกษียณอายแุละทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น พนกังานท่ีทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่
นอ้ยกวา่อตัราเงินเดือน ๆ สุดทา้ย 400 วนั 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) มีดงัน้ี 
 2565 2564 

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.06 ร้อยละ 2.29 
อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 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 2565 บริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้าเป็น
จาํนวนเงินประมาณ 0.74 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน
ประมาณ 13 ปี 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 

 2565 2564 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,425,571.25) 1,636,241.82 (1,438,654.76) 1,662,017.62 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,573,401.24 (1,400,544.99) 1,583,896.06 (1,402,348.18) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,561,343.77) 1,866,297.50 (1,606,286.15) 1,945,825.30 
อตัรามรณะ (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (170,183.73) 172,458.83 (168,477.63) 170,801.93 

19. ทุนเรือนหุ้น 

ปี 2564 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติดงัน้ี 

1. แปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัและเปล่ียนช่ือบริษทัจากเดิม “บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จาํกดั” 
เป็น “บริษทั สหไทยการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)” 

2. เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

3. เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 97 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัน้ี 

3.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 71.60 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนเดิมก่อนเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก ในราคาหุน้ละ 1 บาท 

3.2 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 25.40 ลา้นหุน้ เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก 

4. นาํหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว ้และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2564 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ จากเดิมจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท เป็น
จาํนวนเงิน 74.60 ลา้นบาท 
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ปี 2565 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ไดมี้มติจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวน 25.40 ลา้นหุ้น ตาม
สดัส่วนดงัน้ี 

- ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก จาํนวนไม่เกิน 24.30 ลา้นหุน้ โดยแบ่งออกเป็น 

1. บุคคลและนกัลงทุนสถาบนัตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์จาํนวน 20.49 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.67 ของ
จาํนวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย 

2. ผูมี้อุปการคุณของบริษทั จาํนวน 3.81 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 15 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย 

- พนกังานของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 0.70 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย 

- บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไดแ้ก่ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 0.40 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 
1.57 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเสนอขาย 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากค ณะกรรมการบริหาร เป็นผูมี้อาํนาจในการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุน 

ในระหวา่งวนัท่ี 2 - 7 มิถุนายน 2565 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัน้ี 

1. เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์โดยเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 21.67 ลา้นหุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 390.05 ลา้นบาท 

2. เสนอขายหุ้นให้แก่ผูล้งทุนสถาบันตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์โดยเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 2.50 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 18 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นบาท 

3. เสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทั โดยเป็นหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 0.53 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
ในราคาเสนอขาย หุน้ละ 18 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 9.56 ลา้นบาท 

4. เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั โดยเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จาํนวน 0.70 ลา้นหุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย หุน้ละ 18 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 12.59 ลา้นบาท 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2565 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจาํนวน และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้จาก
จาํนวนเงิน 74.60 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 74.60 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
100 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัเดียวกนั และตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุ้นสามญั
จาํนวน 100 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมทาํการซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 
2565 ทั้งน้ี ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 14.05  
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกหกักบัส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
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20. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น สูงกวา่มูลค่าหุ้น 
ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะนาํไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

21. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

22. การจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2564 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 373.33 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 
11.20 ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 2,655 บาท  
รวมเป็นจาํนวนเงิน 79.65 ลา้นบาท ต่อมาท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 รับทราบการจ่ายเงินปันผล 
ระหวา่งกาลดงักล่าว 

ปี 2565 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีมติจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.88 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 140 
ลา้นบาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565 มีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท 
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23. รายได้อ่ืน 

  บาท 

  2565 2564 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ  18,398,551.80 16,688,322.55 
ดอกเบ้ียรับ  1,602,656.67 257,959.26 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์  - 521,199.15 
อ่ืน ๆ  994,926.22 747,647.21 

รวม  20,996,134.69 18,215,128.17 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

  บาท 

  2565 2564 

ซ้ือสินคา้  227,448,418.03 247,181,575.25 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  (1,506,055.88) (33,649,628.67) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  103,127,404.60 102,801,995.87 
ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจาํหน่าย  33,381,470.72 36,727,522.95 
ค่าใชจ่้ายระบบสาธารณูปโภค  6,762,383.15 5,749,414.35 
ค่าเช่าและบริการ  7,066,449.49 4,394,931.94 
ดอกเบ้ียจ่าย  5,195,686.75 6,297,974.50 

25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ ในปัจจุบนักองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของ
กระทวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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26. ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  บาท 

  2565 2564 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน    
สาํหรับปีปัจจุบนั  (22,377,282.88) (29,775,089.38) 
    

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว  (293,499.69) (248,998.89) 
    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (22,670,782.57) (30,024,088.27) 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

  บาท 

  2565 2564 

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน (42,900.35) (191,707.17) 

การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษทีีแ่ท้จริง 

 2565 2564 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
บาท 

อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  132,315,924.57  153,808,014.27 
     

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 (26,463,184.91) 20 (30,761,602.85) 
รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี  (1,908,387.47)  (1,814,498.62) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษี  93,425.50  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน  5,900,864.00  2,801,012.09 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีปัจจุบนั 17 (22,377,282.88) 19 (29,775,089.38) 
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว  (293,499.69)  (248,998.89) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 17 (22,670,782.57) 20 (30,024,088.27) 
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27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี 

27.1 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งบริการ จาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาท และเดือนละ 0.10 ลา้นบาท 

27.2 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งท่ีปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เดือนละ 0.30 ลา้นบาท 

27.3 ภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาจา้งท่ีปรึกษากบับุคคลอ่ืน จาํนวนเงิน 0.08 ลา้นบาท 

27.4 ภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนสาํหรับสัญญาก่อสร้างอาคารและซ้ือสินทรัพย ์จาํนวนเงิน 42.31 ลา้นบาท และ 
2.66 ลา้นยโูร 

27.5 ภาระผกูพนัตามสญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชย ์(ดูหมายเหตุ 29) 

27.6 ภาระผกูพนัตามสญัญาเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ีเปิดแลว้แต่ยงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวนเงิน 35.06 ลา้นบาท 

28. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในสาํหรับใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานของผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทั คือ กรรมการบริษทั 

บริษทัประกอบกิจการรับพิมพ์กล่องกระดาษ และส่ิงพิมพ์ทุกชนิด ดังนั้น บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกนั คือ ในประเทศไทย 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

  บาท 

  2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย  522,734,498.26 547,263,296.12 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  18,841,596.12 14,071,392.55 

รวม  541,576,094.38 561,334,688.67 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 ราย จาํนวนเงิน 247.44 ลา้นบาท (ปี 2564: 
จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงิน 339.76 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานขาย 
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29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวียนอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีเป็นหลกัประกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 
และหน้ีสินตามสญัญาเช่า บริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 

การบริหารจดัการทุน 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซ่ึงบริษทั
พิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

ความเส่ียงดา้นเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีลูกคา้ไม่สามารถชาํระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้และความเส่ียงจากคู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความสูญเสียทางการเงินได ้บริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทับริหารความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม  ดงันั้น บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ จาํนวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงไดห้ักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนตามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัอาจได้รับความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากท่ีบริษทัไม่สามารถเปล่ียน
สินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาท่ีบริษทัจะตอ้งนาํไปชาํระ
ภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

บริษทัมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยจดัให้มีการติดตามและวางแผนเก่ียวกบักระแสเงินสด รวมทั้ง
จดัหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินเพ่ือใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
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รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงั
ไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ดงัน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 55,878 - - 55,878 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,978 3,968 - 6,946 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18,171 21,451 138,041 177,663 

 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

หนีสิ้นทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 64,889 - - 64,889 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 4,573 6,773 - 11,346 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19,984 35,295 142,313 197,592 

ความเส่ียงทางด้านตลาด 

บริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษทัมีการบริหารความเส่ียง
ดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง การท่ีมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน หรือรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 
อาจเกิดการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของบริษทัโดยส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด เช่น 
อตัราดอกเบ้ียลูกคา้ชั้นดีของธนาคารพาณิชย ์ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย/์เงินฝากประจาํ หรือ อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอ่ืน เป็นตน้ 
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญั สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 พนับาท  

 อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 

อตัราตลาด 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ี 

 
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,706 - 9,185 18,891 0.15 - 0.35 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 69,140 69,140 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 172,210 154,467 326,677 1.50 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน 

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

250 
 

6,017 
 

- 
 

6,267 
 

0.25 - 3.63 
      

หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 56,401 56,401 - 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 6,210 736 - 6,946 3.50 - 4.40 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 110,162 - 110,162 3.72 - 4.91 
      

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 พนับาท  

 อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 

อตัราตลาด 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

คงท่ี 

 
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 

 
 

รวม 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,636 - 12,148 21,784 0.05 - 0.13 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 105,720 105,720 - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน 

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

250 
 

29,236 
 

- 
 

29,486 
 

0.05 - 3.75 
      

หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 64,889 64,889 - 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 8,280 3,066 - 11,346 3.50 - 4.00 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 125,425 - 125,425 3.72 - 5.11 
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเก่ียวกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัมีสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย 
อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
วนัครบกาํหนด 

ตามสญัญา 

2.66 ลา้นยโูร 98.17 ลา้นบาท 36.59 - 37.10 8 - 9 พ.ค. 2566 

มูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย รวม 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 18,891 18,891 18,891 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 115 69,025 69,140 69,140 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 154,467  172,210  326,677  326,677 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน 

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

- 
 

6,267 
 

6,267 
 

6,320 
     

หนี้สินทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 523 55,878 56,401 56,401 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน - 6,946 6,946 6,946 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 110,162 110,162 110,162 
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 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนตดั
จาํหน่าย รวม 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 21,784 21,784 21,784 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 105,720 105,720 105,720 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน 

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

- 
 

29,486 
 

29,486 
 

29,670 
     

หนี้สินทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 64,889 64,889 64,889 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน - 11,346 11,346 11,346 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 125,425 125,425 125,425 

30. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรม 

บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 115 - 115 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 154,467 - 154,467 
     

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 523 - 523 

เทคนิคการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส าหรับการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคาํนวณโดยใช้มูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยท่ีประกาศโดยบริษทัจดัการกองทุน 
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มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการ
ประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรา
แลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเสน้อตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

31. เหตุการณ์ภายหลงัระยะเวลารายงาน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2566 มีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท 

32. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2566 


