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บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2563  

1. ข้อมูลทั�วไป 

 บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ�งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมี

บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศญี�ปุ่นเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่

และเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและ

จาํหน่ายฝาสาํหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพแ์ผน่สาํหรับผลิตกระป๋อง ที�อยูต่ามที�จดทะเบียนของบริษทัฯ

อยูที่�เลขที� 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 11 ตุลาคม 

2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

3.       มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบ

การเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึ�นเพื�อใหม้ีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ�งไดม้ีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปได้

ดงันี�    
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื� องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการ

วดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน  

  การนาํมาตรฐานกลุ่มนี�มาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯจากรายการดงัต่อไปนี�  

 - การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ใช่บริษัท                    

จดทะเบียน - บริษทัฯวดัมูลค่าและจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

 - การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน - บริษทัฯวดัมูลค่า

และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินที�ว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน            

กาํไรหรือขาดทุน 

 - การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ ์- บริษทัฯรับรู้รายการตราสารอนุพนัธเ์มื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม                

ณ วนัที�เขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน              

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะถูกรับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

  ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สญัญาเช่า และ              

การตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั

มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ

หนี� สินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง

นั�นมีมูลค่าตํ�า 

  การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 

ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

  ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

  แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบัญชีเพื�อ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีเพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อลดผลกระทบในบางเรื� องจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื�อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน

ช่วงเวลาที�ยงัมีความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

  แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2563 และมี

ผลบังคับใช้สําหรับการจัดทาํงบการเงินของกลุ่มบริษัทที�มีรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายใน

ช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563  

  ในระหว่างไตรมาสที� 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษทัฯไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชั�วคราวสาํหรับ

ทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีในเรื� องการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตามวิธีการ          

อย่างง่าย การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ที�ดิน 

และอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  

  ในไตรมาสที� 4 ของปี 2563 บริษทัฯไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกบัมูลค่าของสินทรัพยจ์าก

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดังนั�น             

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติั

ตามมาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีสําหรับทุกเรื� องที�บริษทัฯไดเ้คย            

ถือปฏิบติัในช่วงที�ผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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 ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มรีอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึ�น

เพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ�มนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื�องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัต ิ 

 ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษัทฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั 

โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 

2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เนื�องจากการนาํ

มาตรฐานเหล่านี�มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

  ผลกระทบจาก  

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐาน             

การรายงาน

ทางการเงิน 

กลุ่มเครื�องมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน             

การรายงาน

ทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 

1 มกราคม 

2563 

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

เงินลงทุนชั�วคราว 981,994 (981,994) - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื�น - 981,994 - 981,994 
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(หน่วย: พนับาท) 

  ผลกระทบจาก  

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐาน             

การรายงาน

ทางการเงิน 

กลุ่มเครื�องมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน             

การรายงาน

ทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 

1 มกราคม 

2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 10,297 (10,297) - - 

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวยีนอื�น - 10,297 - 10,297 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 13,870 13,870 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี�สินหมุนเวยีน     

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

 

- 

 

- 

  

 8,029 

 

8,029 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน     

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

 

- 

 

- 

 

5,841 

 

5,841 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,612,377 - - 2,612,377 
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4.1 เครื�องมือทางการเงิน 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที�กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 และมูลค่าตาม

หลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่าตาม                       

หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 

 

 

มูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน 

มูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที� 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145,176 - - 145,176 145,176 

เงินลงทุนชั�วคราว 981,994 - - - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น - - - 981,994 981,994 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 505,455 - - 505,455 505,545 

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 10,297 - - - - 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - 273 10,024 - 10,297 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,642,922 273 10,024 1,632,625 1,642,922 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดให้หนี� สินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ซึ�งมีมูลค่า

ยติุธรรมไม่เป็นสาระสาํคญั 
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4.2    สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก บริษทัฯรับรู้หนี� สินตามสญัญาเช่า

สาํหรับสัญญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสญัญา

เช่าที�เหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืส่วนเพิ�มของบริษทัฯ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563  

 (หน่วย: พนับาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 13,870 

หกั: ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชี (386) 

หนี� สินตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 13,484 

อตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (ร้อยละต่อปี) 0.13 - 2.65 % 

  

ประกอบดว้ย  

หนี� สินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 8,444 

หนี� สินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 5,040 

 13,484 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติั

ครั� งแรก ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

อาคาร 3,921 

ยานพาหนะ 7,001 

อุปกรณ์สาํนกังาน 2,562 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13,484 

5. นโยบายการบัญชีที�สําคญั 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนัยสาํคญัของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้แก่ผูซื้� อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกับสินค้าโดยไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เมื�อไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั�นความสาํเร็จของงาน 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่า 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 
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 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 ตน้ทุนทางการเงิน  ค่าใชจ่้ายดอกเบี� ยจากหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดย

ใชว้ิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั� นที�มี               

สภาพคล่องสูง ซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั     

ในการเบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัหรือมูลค่าสุทธิที�

จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงาน และค่าโสหุ้ยใน      

การผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลี�ยหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่

ราคาใดจะตํ�ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

5.4 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 บริษัทฯวดัมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ� งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั�น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม บริษทัฯรับรู้ผลกาํไรหรือ

ขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในงบกาํไรขาดทุน

ในปีที�เกิดขึ�น 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น           

งบกาํไรขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.5 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาที�ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและ   

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของที�ดินในราคาทุน ณ วนัที�ไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั�นบริษทัฯจดัให้มีการ

ประเมินราคาที�ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาที�ตีใหม่ ทั�งนี�  บริษทัฯจดั

ให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครั� งคราวเพื�อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซึ�งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปนี�   

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถ้ือหุน้ อยา่งไรก็

ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาที�ลดลงในงบกาํไรขาดทุนแลว้ 

ส่วนที�เพิ�มจากการตีราคาใหม่นี� จะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนที�เคยลดลงซึ�งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปี

ก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบกาํไรขาดทุน อยา่งไรก็ตาม 

หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาเพิ�มขึ�นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนที�ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื�นในจาํนวนที�ไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ

ดงันี�  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 20 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์  3 - 15 ปี 

เครื�องตกแต่งติดตั�ง เครื�องใชส้าํนกังานและยานพาหนะ  3 - 5 ปี 

 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตั�ง 

 บริษัทฯ ตัดรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

5.6 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ

สินทรัพยน์ั�น  

 บริษัทฯตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี�ว่า

สินทรัพยน์ั�นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 5 ปี 

5.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางออ้มซึ�งทาํใหม้ีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของ

บริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.8 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเริ�มตน้ของสญัญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ โดย

สญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สญัญานั�นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย์

ที�ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 

5.8.1  บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 บริษทัฯใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา ณ วนัที�สัญญาเช่า            

เริ�มมีผล (วนัที�สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซึ�งแสดงสิทธิในการใช้

สินทรัพยอ์า้งอิงและหนี� สินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนี� สินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น จาํนวนเงินที�

จ่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล และหกัดว้ยสิ�งจูงใจตาม

สญัญาเช่าที�ไดรั้บ 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั�นกว่า ดงันี�  

อาคาร  1 - 2 ปี 

ยานพาหนะ 1 - 5 ปี 

อุปกรณ์อื�น 3 - 4 ปี 
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 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บับริษทัฯเมื�อสิ�นสุดอายุสญัญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพยด์ังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื�อ ค่าเสื�อมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

 หนี�สินตามสัญญาเช่า 

 หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยการจ่ายชาํระคงที�หักดว้ยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่า             

ผนัแปรที�ขึ�นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา และจาํนวนเงินที�คาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่า

คงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซื�อ ซึ�งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�บริษทัฯจะใชสิ้ทธิ

นั�น และการจ่ายค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯจะ             

ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ บันทึกค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ�นอยู่กบัดัชนีหรืออตัราเป็น

ค่าใชจ่้ายในงวดที�เหตุการณ์หรือเงื�อนไขซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั�นเกิดขึ�น 

 บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี� ยตามนยัของสญัญา

เช่าหรืออตัราดอกเบี� ยเงินกูย้มืส่วนเพิ�มของบริษทัฯ หลงัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนี� สินตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึ�นจากดอกเบี� ยของหนี� สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่า นอกจากนี�  มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลง

อายุสัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือมีการเปลี�ยนแปลงในการประเมินสิทธิ

เลือกซื�อสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างองิมมูีลค่าตํ�า 

 สัญญาเช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั�งแต่วนัที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ� ง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

        นโยบายการบญัชีที�ถือปฏิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนิงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.8.2  บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�ไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นรายได้ในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการไดม้าซึ�งสญัญาเช่า

ดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้

เกณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  
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5.9 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ�งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน                

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทาํการประเมินการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือ อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน หรือ สินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯ หากมี

ขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน

ของสินทรัพยม์ีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�  มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีที�ที�ดินซึ�งใช้

วิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุน้ ขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ไม่เกินกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�เคยบนัทึกไว ้

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์

ของกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง

เลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ นอกจากนี�  ยงัมีกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพที�ไดจ้ดัสรรไวอ้ยู่ก่อน

วนัที�พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 ใชบ้งัคบัโดยบริษทัฯเป็นผูจ้ดัเก็บไวเ้อง และจะจ่าย

ใหแ้ก่พนกังานเมื�อพนกังานนั�นลาออกจากบริษทัฯ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของ

พนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ�งบริษทัฯ

ถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน นอกจากนั�น บริษทัฯ

จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบัติงาน                       

ครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื�นของพนักงาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับผลประโยชน์หลงัออกจาก

งานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) จะรับรู้ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสําหรับ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

5.12 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลด

เปลื�องภาระผกูพนันั�น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

5.13 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัรา

ภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษัทฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงานและ

จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษี

เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบั

รายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้  

5.14 เครื�องมือทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีที�เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม สาํหรับลูกหนี� การคา้ที�ไม่มีองคป์ระกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนัยสาํคญั บริษทัฯจะรับรู้

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที�กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื�องการรับรู้รายได ้ 

 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษ ัทฯจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเริ� มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�              

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพยท์างการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 บริษ ัทฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย เมื�อบริษัทฯถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนั�นเพื �อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื�อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน

ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที�เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี� ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน

วนัที�ระบุไวเ้ท่านั�น  

 สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบี� ยที�แท้จริงและต้องมีการประเมิน

การดอ้ยค่า ทั� งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ� นจากการตัดรายการ การเปลี�ยนแปลง หรือการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยด์ังกล่าวจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
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 สินทรัพย์ทางการเงินที�มกีารกาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ตราสารทุน)  

 ณ วนัที�รับรู้รายการวนัแรก บริษทัฯสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งไม่ไดถ้ือไวเ้พื�อคา้ 

เป็นตราสารทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยไม่สามารถเปลี�ยน

การจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั�งนี�  การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

 ผลกาํไรและขาดทุนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของสินทรัพยท์างการเงินนี� จะไม่สามารถโอนไปรับรู้

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ้ื�นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีที�เป็นการ

ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั�นในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  

 นอกจากนี�  เงินลงทุนในตราทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นไม่มี

ขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

 สินทรัพย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุน 

 ทั�งนี�  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ ์เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งบริษทัฯไม่ได้

เลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ้ื�นในงบกาํไรขาดทุน  

 การตดัรายการของเครื�องมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�นได้

สิ�นสุดลง หรือไดม้ีการโอนสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�น รวมถึงไดม้ีการโอนความเสี�ยง

และผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสินทรัพยน์ั�น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั�น แมว้่าจะไม่มี

การโอนหรือไม่ไดค้งไวซึ้�งความเสี�ยงและผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสินทรัพยน์ั�น   

 บริษทัฯตดัรายการหนี� สินทางการเงินก็ต่อเมื�อได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนี� สินนั�นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันั�น หรือมีการสิ�นสุดลงของภาระผกูพนันั�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนหนี� สินทางการเงินที�มี

อยู่ให้เป็นหนี� สินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึ� งมีข้อกาํหนดที�แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนี� สินที�มีอยู่อย่างเป็นสาระสาํคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนี� สินเดิมและรับรู้หนี� สิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน  
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 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ� นสําหรับลูกหนี� การคา้ 

ดังนั�น ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจึงไม่มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงทาง                 

ดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของลูกหนี�

การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูล                   

การคาดการณ์ไปในอนาคตเกี�ยวกบัลูกหนี�นั�นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื�อกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกต่อไป  

 การหักกลบของเครื�องมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเมื�อบริษัทฯมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินที�รับรู้ และ            

บริษทัฯมีความตั�งใจที�จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี� สินพร้อมกนั 

 นโยบายการบญัชีที�ถือปฏิบติัก่อนวนัที� 1 มกราคม 2563 

 ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น 

 ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�นแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสยัจะ

สูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได ้ ซึ�งโดยทั�วไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี�  

 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์

ดงักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดจ้าํหน่าย

หลกัทรัพยน์ั�นออกไป 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป ซึ�งแสดงในราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื�อการลดลงของมูลค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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5.15 ตราสารอนุพนัธ์  

 บริษทัฯใชต้ราสารอนุพนัธ ์เช่น สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน  

 บริษทัฯรับรู้มูลค่าเริ�มแรกของตราสารอนุพนัธด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ทาํสญัญา และวดัมูลค่าในภายหลงั

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ทั�งนี�  บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเมื�อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดง

เป็นหนี� สินทางการเงินเมื�อมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกว่าศูนย ์ 

 บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์ที�มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน                 

12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น หรือหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น และแสดงตราสารอนุพนัธ์อื�นเป็น

สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหนี� สินหมุนเวียน 

5.16 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะต้องจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอ้ื�นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  

 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลที� ไม่สามารถสัง เกตได้ เ ช่น  ข้อมูลเ กี� ยวกับกระแสเ งินในอนาคตที� กิ จการ                  

ประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายติุธรรม

แบบเกิดขึ�นประจาํ 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ�นจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกดิขึ�นของลูกหนี�การค้า 

ในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�การคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี� แต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี� ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ที�มี

ความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั�งนี�  ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ที�เกิดขึ�นจริงใน

อนาคต 

 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที�ไม่มีการซื�อขาย

ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ�งตวัแปรที�ใช้

ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที�มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเสี�ยงทางด้านเครดิต                  

สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเครื� องมือทางการเงินในระยะยาว                

การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรที�ใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม

ที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินค้าจากผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ�น                     

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยใชก้ารวิเคราะห์อายสิุนคา้

คงเหลือ และสถานะการขายของสินคา้คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั 

 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซึ�งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ

รับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีมูลค่าต้นทุนเปลี�ยนแทนสุทธิ                     

ขอ้สมมติฐานที�สาํคญัที�ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้น

หมายเหตุที�เกี�ยวขอ้ง 
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 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของที�ดินดว้ยราคาที�ตีใหม่ ซึ�งราคาที�ตีใหม่นี� ไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดย

ใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ�งการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบาง

ประการตามที�อธิบายไวใ้นหมายเหตุที�เกี�ยวขอ้ง 

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น 

ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�ง

เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีเมื�อมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษัทฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง

ชั�วคราวนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตัดบญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา 

 สัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 การกาํหนดอายสุญัญาเช่าที�มีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือยกเลิกสญัญาเช่า  

 ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯมีความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที�จะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดที�ทาํใหเ้กิดสิ�งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับบริษทัฯในการ

ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั�น  

อตัราดอกเบี�ยเงินกูย้มืส่วนเพิ�ม 

 บริษทัฯไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั�นจึงใชอ้ตัราดอกเบี� ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�ม

ของบริษัทฯในการคิดลดหนี� สินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มเป็นอตัราดอกเบี� ยที�บริษทัฯ

จะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินที�จาํเป็นเพื�อให้ไดม้าซึ�งสินทรัพยที์�มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้น

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที�คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัที�คลา้ยคลึง  
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 สัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า  

 การจดัประเภทของสญัญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน

ความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของ

พนักงาน 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อื�นของพนักงานประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย ซึ� งต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆในการ

ประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง

กนัเหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 881,602 1,002,779 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพแ์ผ่น 102,519 184,862 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 2,239 2,229 ราคาตามสัญญา 
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื�น - 16,016 ราคาตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
ขายอุปกรณ์ อะไหล่และวตัถุดิบ 2,188 5,229 ราคาตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัลูกคา้

ทั�วไป 
ขายเครื�องจกัรที�ใชส้าํหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 1,919 40,322 ราคาทุน 
รายไดค้่าบริหาร 22,297 11,499 ราคาตามสัญญา 
ซื�อวตัถุดิบ สินคา้สาํเร็จรูปและอะไหล่ 15,462 64,889 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
ซื�ออุปกรณ์และเครื�องจกัร 3,561 23,475 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย  12,007 15,788 อตัราร้อยละของยอดขายแต่ละสินคา้ 
ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 2,399 1,299 ราคาทุน 
เงินปันผลจ่าย 137,266 51,984 ตามที�ประกาศจ่าย 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 30,105 25,569 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 335 330 

รวม 30,440 25,899 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 114,621 132,581 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 3,245 8,234 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 18) 838 16,124 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 18) 9,927 12,038 

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 993 993 

 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 9,430 10,422 

 ขอ้มูลเพิ�มเติมของรายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี�  

ก) ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบริษทัฯกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี�  

บริษทั ประเภทกจิการ ลกัษณะความสัมพนัธ ์
กลุ่มบริษทับุญรอดบริวเวอรี� ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ผูถื้อหุน้ 
บริษทั กรีนสปอต จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ผูถื้อหุน้  
บริษทั ไทยนํ�าทิพย ์จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ผูถื้อหุน้และมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ผูถื้อหุน้และมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั ผลิตและขายบรรจุภณัฑ ์ ผูถื้อหุน้และมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จาํกดั ผลิตและขายบรรจุภณัฑ ์ ผูถื้อหุน้และมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั ผลิตและขายกระป๋อง                                                  

2-Piece และ 3-Piece 
มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 

บริษทั โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและขายภาชนะพลาสติก มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จาํกดั ผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
PT Indonesia Caps and Closures ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์                              

ประเภทฝาสาํหรับเครื�องดื�ม 
มีผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 

บริษทั โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั บรรจุและจาํหน่ายกระป๋อง                              
อดัยานํ�าสาํหรับฉีด 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 

บริษทั คานากาตะ (ประเทศไทย) จาํกดั รับจา้งผลิตแม่พิมพส์าํหรับ                           
ฉีดและเป่าพลาสติก 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 
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ข) ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการคา้ที�เกิดขึ�นถือเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯและเป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ของการก่อตั�งบริษัทในการผลิตและจาํหน่ายสินค้าให้กับลูกคา้ที� เป็นผูถ้ือหุ้นของ                     

บริษทัฯและเป็นคู่แข่งทางการคา้ระหว่างกนัเอง และการใหบ้ริการรับจา้งผลิตงานที�เกี�ยวกบัการพิมพ ์

ค) ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกันประกอบด้วย ยอดคงเหลือของรายการให้เช่า ขายอุปกรณ์และ

อะไหล่ การให้บริการดา้นการจดัการและการให้บริการระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์แก่บริษทัที�

เกี�ยวขอ้งกนั 

ง) เจ้าหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกันประกอบดว้ย ยอดคงเหลือของรายการซื�อวตัถุดิบ อะไหล่และ

เครื�องจกัร ค่าสิทธิการผลิตคา้งจ่ายและค่าชดเชยสินคา้เสียหายคา้งจ่าย 

จ) บริษทัฯไดก้าํหนดการให้บริการรับจา้งผลิตงานที�เกี�ยวกบัการพิมพแ์ก่บริษทั บางกอกแคน แมนนู

แฟคเจอริ� ง จาํกดั โดยมีเงื�อนไขการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนและไม่กาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดการ

ใหบ้ริการ 

ฉ) ค่าเช่ารับล่วงหนา้เป็นค่าเช่ารับตามสญัญาใหเ้ช่าที�ดินแก่บริษทับางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

โดยมีระยะเวลา 30 ปี สิ�นสุดวนัที� 1 กรกฎาคม 2574 

นอกจากนี�  บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาการให้เช่าที�ดินส่วนเพิ�มเติมและอาคารแก่บริษทั บางกอกแคน 

แมนนูแฟคเจอริ� ง จาํกดั มูลค่าตอบแทนสาํหรับการให้เช่าที�ดินคิดตามราคาประเมินของผูป้ระเมิน

และการให้เช่าอาคารคิดตามวิธีราคาทุนหักค่าเสื�อมราคา โดยกําหนดชําระค่าเช่าเป็นรายปี 

ค่าตอบแทนรวมสาํหรับปีสิ�นสุดเดือนสิงหาคม 2563 และ 2562 คิดเป็นจาํนวนปีละ 0.4 ลา้นบาท 

ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 การกาํหนดค่าตอบแทนเพื�อต่ออายุสัญญาดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการ

พิจารณา 

ช) บริษัทฯได้ทาํสัญญาให้เช่าเครื� องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัทที� เกี�ยวข้องในกลุ่มของบริษัท  

โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั โดยกาํหนดระยะเวลาการให้บริการ 4 ปี สิ�นสุดเดือนพฤษภาคม 

2563 ดว้ยค่าตอบแทนเป็นจาํนวนรวม 4 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายปี 

 ทั� งนี�  บริษัทฯได้ต่ออายุสัญญาให้เช่าดังกล่าวอีก 4 ปี สิ�นสุดเดือนพฤษภาคม 2567 โดยกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท 

ซ) บริษัทฯได้ให้บริการติดตั�งและบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และ

ระบบงานบุคคลแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัในกลุ่มของบริษัท โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั โดย

สัญญากาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2563 และ 2562 เป็นจาํนวน 11 ลา้นบาทและ 10 ลา้นบาท

ตามลาํดบั โดยมีเงื�อนไขจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน 

 ทั�งนี�  บริษทัฯไดต่้ออายุสัญญาการให้บริการดงักล่าวอีก 1 ปี สิ�นสุดเดือนธนัวาคม 2564 โดยกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นจาํนวน 11 ลา้นบาท  
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ฌ) บริษทัฯไดท้าํสัญญาขายทรัพยสิ์นและเก็บค่าใชจ่้ายการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟ้ากบับริษทั 

บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั โดยกาํหนดค่าตอบแทนในอตัราคงที�ต่อเดือน และไม่กาํหนด

ระยะเวลาสิ�นสุดการใหบ้ริการ ค่าตอบแทนการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟ้าสาํหรับปี 2563 และ 

2562 คิดเป็นจาํนวนปีละ 2 ลา้นบาท 

ญ) บริษทัฯไดท้าํสัญญาสิทธิการผลิต (Technical license agreement) กบั บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส 

จาํกดั ซึ�งเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นวิชาการและเทคนิคการผลิตฝา สญัญาตามกลุ่มสินคา้ มีอาย ุ2 ปี 

สิ�นสุดเดือนธนัวาคม 2564 และอายุ 5 ปี สิ�นสุดเดือนธนัวาคม 2565 โดยตกลงจ่ายค่าสิทธิการผลิต

ตามอตัราร้อยละของยอดขายของสินคา้ประเภทที�ระบุในสัญญา และกาํหนดจ่ายค่าบริการทุกหก

เดือน 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

เงินสด 180 164 

เงินฝากธนาคาร 228,036 145,012 

รวม 228,216 145,176 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.20 

ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.70 ต่อปี) 

9. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 95,272 92,357 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 19,349 40,224 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 114,621 132,581 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 227,745 253,049 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 119,031 100,591 

 3 - 6 เดือน 17,810 5,874 

 6 - 12 เดือน 

   เกินกว่า 12 เดือน 

- 

11 

217 

- 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 364,597 359,731 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

รายไดค้า้งรับ 3,245 8,234 

รวมลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,245 8,234 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

เงินทดรอง 1,420 1,467 

ลูกหนี� ค่าชดเชยความเสียหายจากผูข้ายสินคา้ 975 250 

ลูกหนี�จากการขายเศษวสัดุ 256 1,202 

อื�น ๆ 1,048 1,990 

รวมลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 3,699 4,909 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  486,162 505,455 

10. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลด

ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ                

ที�จะไดรั้บ 

 

สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลด

ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ              

ที�จะไดรั้บ 

 

สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 

สินคา้สาํเร็จรูป 198,202 (18,942) 179,260 190,319 (18,844) 171,475 

งานระหว่างทาํ 146,834 (59) 146,775 179,956 (1,483) 178,473 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลือง 149,937 (2,325) 147,612 184,666 (2,702) 181,964 

อะไหล่ 23,120 (162) 22,958 23,216 (4,044) 19,172 

สินคา้ระหว่างทาง 11,245 - 11,245 20,113 - 20,113 

รวม 529,338 (21,488) 507,850 598,270 (27,073) 571,197 
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ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ

จาํนวน 29.31 ลา้นบาท (2562: 34.78 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขาย และปรับยอดรายการ

ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือลงจาํนวน 34.89 ลา้นบาท (2562: 36.27 ลา้นบาท) สาํหรับสินคา้ที�ไดท้าํลาย 

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื�น / เงินลงทุนชั�วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   

เงินฝากธนาคารที�มีกาํหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน 1,053,998 981,994 

รวม  1,053,998 981,994 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากระยะสั�นกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 0.75 

ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.60 ถึง 1.62 ต่อปี) 

12. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น / เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�นมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

ตราสารทุนที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  

 ตราสารของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

 - บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 9,494 

 - อื�น ๆ 530 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 10,024 

ตราสารทุนที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 ตราสารทุนที�อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 384 

รวมเงินลงทุนที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 384 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 10,408 
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนระยะยาวอื�นมรีายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด   

เงินลงทุนในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  9,494 

เงินลงทุนในบริษทัอื�น  530 

รวมตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  10,024 

ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย   

เงินลงทุนในบริษทัอื�น  273 

รวมตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย  273 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื�น  10,297 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 

  ที�ดินจดัสรรและ   

 ที�ดินเพื�อให้เช่า สิ�งก่อสร้าง ที�ดินเปล่า รวม 

ยอดตามบญัชีตน้ปี  240,100 160,100 266,100 666,300 

ยอดตามบญัชีปลายปี 240,100 160,100 266,100 666,300 

     

รายไดค้่าเช่าสาํหรับปี 1,403 - - 1,403 

ค่าใชจ้่าย    99 

(หน่วย: พนับาท) 

 2562 

  ที�ดินจดัสรรและ   

 ที�ดินเพื�อให้เช่า สิ�งก่อสร้าง ที�ดินเปล่า รวม 

ยอดตามบญัชีตน้ปี  240,100 160,100 266,100 666,300 

ยอดตามบญัชีปลายปี 240,100 160,100 266,100 666,300 

     

รายไดค้่าเช่าสาํหรับปี 1,403 - - 1,403 

ค่าใชจ้่าย    99 
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ในปี 2561 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระ ซึ�งใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการกาํหนดราคาที�ดินและใชมู้ลค่าตน้ทุนเปลี�ยน

แทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาสิ�งก่อสร้างในโครงการ

พฒันาที�ดิน ทั�งนี�  ในปี 2563 และ 2562 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไม่เปลี�ยนแปลง

จากปี 2561 

14. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 แสดงมูลค่าตาม                 

ราคาที�ตีใหม่ แสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 

  อาคารและ  เครื�องตกแต่ง  สินทรัพย ์  

  ส่วนปรับปรุง เครื�องจกัร ติดตั�งเครื�องใช ้  ระหว่าง  

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตั�ง รวม 

ราคาทนุ / ราคาที�ตีใหม่        

1 มกราคม 2562 142,800 455,715 2,758,606 101,145 7,950 209,214 3,675,430 

ซื�อเพิ�ม - - 16,660 3,220 - 275,238 295,118 

จาํหน่าย - (8,763) (120,963) (3,832) - (5,397) (138,955) 

โอนเขา้ (ออก) - 8,616 280,943 3,739 - (293,298) - 

31 ธันวาคม 2562 142,800 455,568 2,935,246 104,272 7,950 185,757 3,831,593 

ซื�อเพิ�ม - - 10,367 3,515 - 200,914 214,796 

จาํหน่าย - (4,984) (134,095) (7,116) (13) (2,385) (148,593) 

โอนเขา้ (ออก) - 11,891 264,999 12,249 - (289,139) - 

31 ธันวาคม 2563 142,800 462,475 3,076,517 112,920 7,937 95,147 3,897,796 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2562 - 331,016 1,860,906 81,252 7,681 - 2,280,855 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 13,323 145,057 9,784 115 - 168,279 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย - (8,134) (75,405) (3,798) - - (87,337) 

31 ธันวาคม 2562 - 336,205 1,930,558 87,238 7,796 - 2,361,797 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 12,805 157,322 8,160 42 - 178,329 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย - (3,852) (124,928) (6,929) (13) - (135,722) 

31 ธันวาคม 2563 - 345,158 1,962,952 88,469 7,825 - 2,404,404 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธันวาคม 2562 142,800 119,363 1,004,688 17,034 154 185,757 1,469,796 

31 ธันวาคม 2563 142,800 117,317 1,113,565 24,451 112 95,147 1,493,392 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี     

2562 (164 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   168,279 

2563 (174 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   178,329 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาที�ดินในปี 2561 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซึ� งใชว้ิธีเปรียบเทียบราคา

ตลาดเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดมูลค่ายติุธรรม  
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มูลค่าของที�ดินดงักล่าวมีราคาทุนจาํนวน 63.3 ลา้นบาท  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัคงใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวคิดเป็นจาํนวน 1,660 ลา้นบาท 

(2562: 1,647 ลา้นบาท)  

อาคารและเครื� องจักรบางส่วนถือกรรมสิทธิ� ร่วมกันระหว่ างบริษัทฯกับบริษัท  บางกอกแคน                       

แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั โดยบริษทัฯบนัทึกอาคารและเครื�องจกัรดงักล่าวตามสดัส่วนที�เป็นของ บริษทัฯซึ�ง

มีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 45 ลา้นบาท (2562: 48 ลา้นบาท) 

15. สัญญาเช่า  

15.1 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า  

 บริษทัฯทาํสัญญาเช่าสินทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื�น ๆ  เพื�อใชใ้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สญัญาเช่ามีอายสุญัญาเช่าอยูร่ะหว่าง 1 – 5  ปี  

ก)  สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 สรุปได้

ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์อื�น รวม 

ราคาทุน     

1 มกราคม 2563 3,921 7,001 2,562 13,484 

เพิ�มขึ�น 12,579 3,532 2,300 18,411 

ตดัจาํหน่าย (4,481) - (28) (4,509) 

31 ธนัวาคม 2563 12,019 10,533 4,834 27,386 

ค่าเสื�อมราคาสะสม     

1 มกราคม 2563 - - - - 

ค่าเสื�อมราคา 7,174 3,383 1,451 12,008 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�ตดัจาํหน่าย (4,462) - (28) (4,490) 

31 ธนัวาคม 2563 2,712 3,383 1,423 7,518 

สินทรัพย์สิทธิการใช้     

1 มกราคม 2563 3,921 7,001 2,562 13,484 

31 ธนัวาคม 2563 9,307 7,150 3,411 19,868 
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ข)  หนี�สินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

หนี� ที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 20,465 - 
หกั : ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (495) - 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 19,970  
หกั : ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (10,323) - 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด                          
ชาํระภายในหนึ�งปี 9,647 - 

ค)  ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัสัญญาเช่าที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�                                                

31 ธนัวาคม 2563 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 12,008 
ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสญัญาเช่า 306 

ง)  อื�น ๆ  

 บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั�งหมดของสัญญาเช่าสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน 12 

ลา้นบาท ซึ� งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมี                  

มูลค่าตํ�า ทั� งนี�  ในปี 2563 บริษัทฯบันทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสัญญาเช่าจาํนวน 18           

ลา้นบาท และ 19 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

15.2 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

 บริษทัฯเขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (ที�ดินเพื�อใหเ้ช่าในหมายเหตุ 13) 

สญัญาเช่ามีอายสุญัญา 30 ปี  

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�ยกเลิก

ไม่ได ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท)  
2563 2562 

ภายใน 1 ปี 993 993 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,972 3,972 

มากกว่า 5 ปี 5,458 6,450 

รวม 10,423 11,415 
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16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์   

ราคาทุนตน้ปี 54,810 52,856 

ซื�อเพิ�ม 256 2,354 

โอนเขา้ 5,277 - 

ตดัจาํหน่าย (516) (400) 

ราคาทุนปลายปี 59,827 54,810 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมตน้ปี 51,134 49,216 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,268 2,318 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนที�ตดัจาํหน่าย (516) (400) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมปลายปี 52,886 51,134 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,941 3,676 

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้มืระยะสั�นที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 

2562 จาํนวน 1,705 ลา้นบาท วงเงินดงักล่าวไม่มีภาระคํ�าประกนั 

18. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 838 16,124 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 378,418 290,247 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,927 12,038 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 36,984 45,113 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,901 33,229 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 461,068 396,751 

 

  



 

 31

 

19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 38,275 41,994 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 153,028 144,018 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน 25,243 19,045 

รวม 216,546 205,057 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ซึ�งเป็นเงินชดเชย

พนกังานเมื�อออกจากงานแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 144,018 108,080 

ส่วนที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน :   

 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,605 5,982 

 ตน้ทุนดอกเบี�ย 3,299 3,020 

 ตน้ทุนบริการในอดีต - 33,732 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น : 

 (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

         ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 

         ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 

         ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี 

 

 

381 

9,105 

(4,417) 

(5,963) 

 

 

- 

- 

- 

(6,796) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 153,028 144,018 

 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ภายใน 1 ปี

ขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 0.2 ลา้นบาท (2562: 8.1 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ

พนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ประมาณ 8 ปี (2562: 6 ปี) 
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 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันี�  

 2563 2562 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.50 2.75 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  4.50 5.00 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 7.00 9.00 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออก

จากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) สรุปไดด้งันี�  

 31 ธนัวาคม 2563 

 เคลื�อนไหว

เพิ�มขื�น 

ผลกระทบ

ต่อสาํรอง 

เคลื�อนไหว

ลดลง 

ผลกระทบ

ต่อสาํรอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (6,587) 0.5 7,055 

อตัราการขึ�นเงินเดือน 1.0 15,476 1.0 (13,731) 
 

 31 ธนัวาคม 2562 
 เคลื�อนไหว

เพิ�มขื�น 

ผลกระทบ

ต่อสาํรอง 

เคลื�อนไหว

ลดลง 

ผลกระทบ

ต่อสาํรอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (3,515) 0.5 3,711 

อตัราการขึ�นเงินเดือน 1.0 11,237 1.0 (10,155) 

20. หุ้นบุริมสิทธิ 

 หุ้นบุริมสิทธิของบริษทัฯเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื�อผูถ้ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลร่วมกบัหุ้นสามัญใน

อตัราเดียวกบัหุน้สามญั และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเพิ�มเติมอีกหุน้ละ 1.50 บาท ทั�งนี�  หุน้บุริมสิทธิเป็นชนิด

ไม่สะสมเงินปันผล อีกทั�งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัและมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญั

ไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุก ๆ เดือน ในอตัราหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที�ยงัไม่ไดม้ีการใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้น

สามญัมีจาํนวน 799,258 หุน้ 
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21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 

22. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินซึ�งส่วนเกินทุนนี� ไม่สามารถนาํมา

หกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผล 

23. รายได้อื�น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและอะไหล่ 75,380 98,761 

รายไดค่้าบริหาร 22,297 11,499 

รายไดค่้าเช่า 2,239 2,229 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 681 4,458 

ค่าสินไหมทดแทน 6,235 42,322 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื�น - 18,944 

กาํไรจากตราสารทุนที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 111 - 

อื�น ๆ 13,786 20,350 

รวม 120,729 198,563 

 ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯไดรั้บค่าชดเชยสาํหรับสินคา้เสียหายจากอุบติัเหตุในโรงงานที�เกิดขึ�นในปี 2561 

เป็นจาํนวน 42 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการขายหุ้นของบริษทั PT. Indonesia Caps and Closures ทั�งหมด

เป็นจาํนวน 19 ลา้นบาท 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 1,428,783 1,688,756 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 528,623 573,276 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 192,659 170,790 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 107,263 106,384 

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 29,306 34,778 

ค่าขนส่ง 34,488 33,960 

ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 12,007 15,788 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ (25,239) (20,629) 

25. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / หนี�สินภาษีเงินได้รอตดับัญชี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี�  

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 54,420 68,601 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 134 52 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว                      

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 2,660 3,450 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 57,214 72,103 
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 รายการกระทบยอดระหว่างกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดม้ีดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 315,648 421,083 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 63,130 84,217 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 134 52 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (1,250) - 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 8,050 9,239 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (15,510) (24,855) 

อื�น ๆ 2,660 3,450 

รวม (6,050) (12,166) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 57,214 72,103 

 ภาษีเงินไดที้�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,069 - 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,014) - 

สุทธิจากภาษีเงินได ้ 4,055 - 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที� ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4,298 5,415 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 35,654 32,613 

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 1,886 2,084 

อื�น ๆ 3,192 2,785 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,030 42,897 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าตดัจาํหน่ายสะสม (38,146) (34,519) 

กาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

 

(64,152) 

 

(64,152) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน (15,319) (15,319) 

อื�น ๆ (152) - 

รวมหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (117,769) (113,990) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (72,739) (71,093) 

26. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวั

เฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหว่างปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยผลรวมของ

จาํนวนหุ้นถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุน้

สามญัที�บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดม้ี

การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสําหรับปี ถ่วงนํ� าหนัก กาํไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสําหรับปี 258,434 348,980 52,001 52,001 4.97 6.71 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 258,434 348,980 52,800 52,800 4.89 6.61 
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27.  ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี� สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัคือกรรมการผูม้ีอาํนาจ  

 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์

และบริการ บริษทัฯมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 2 ส่วนงาน ดงันี�   

 1. ส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ 

 2. ส่วนงานรับจา้งพิมพแ์ผน่สาํหรับผลิตกระป๋อง 

 บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้  

 ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตัถุประสงค์ใน

การตัดสินใจเกี�ยวกบัการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ�งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์

เดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯบริหารงาน

ดา้นการจดัหาเงิน ซึ�งทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายทางการเงิน และรายไดท้างการเงิน กิจกรรมบริหารงานและภาษีเงิน

ไดข้องทั�งกลุ่ม ดงันั�น รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

 ข้อมูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของบริษัทฯสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี

ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผ่น  

 ขายฝาภาชนะ สาํหรับผลิตกระป๋อง รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ             2,664,378 2,948,021 105,777 188,954 2,770,155 3,136,975 

ผลการดําเนินงาน       

กาํไรของส่วนงาน 456,691 493,959 22,844 37,119 479,535 531,078 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที�ไม่ไดปั้นส่วน     

รายไดท้างการเงิน    9,646 15,372 

รายไดอื้�น    45,348 99,802 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (218,575) (225,169) 

ตน้ทุนทางการเงิน   (306) - 

กาํไรกอ่นค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้    315,648 421,083 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้   (57,214) (72,103) 

กาํไรสาํหรับปี    258,434 348,980 
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 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกัคือ ประเทศไทย โดยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ทั�งในประเทศ

และต่างประเทศ ทั�งนี�  ไม่มีการแยกแสดงสินทรัพยส่์วนงาน เนื�องจากส่วนงานต่าง ๆ ใชสิ้นทรัพยห์ลกั

ร่วมกนั 

 ในปี 2563 บริษทัฯมีรายไดเ้ป็นจาํนวนประมาณ 1,121 ลา้นบาท (2562: 1,241 ลา้นบาท) จากลูกคา้รายใหญ่

จาํนวนสามราย ซึ�งมาจากส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ  

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับผลิตภณัฑ์ฝาเกลียวตาม

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที� 62-0723-1-05-1-0 เมื�อวนัที� 4 กรกฎาคม 2562 ภายใตเ้งื�อนไขที�กาํหนดบาง

ประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรที�ไดจ้ากการประกอบ

กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ

เครื�องจกัรระบบอตัโนมติัหรือหุ่นยนตเ์ป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น  

 รายไดข้องบริษทัฯสาํหรับปี 2563 (2562: ไม่มี) จาํแนกตามกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้

รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 

 กิจการที�ไดรั้บ                      กิจการที�ไม่ไดรั้บ                   

 การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน รวม 

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้ริการ    

   ในประเทศ 138,483 2,165,695 2,304,178 

   ต่างประเทศ 18,559 447,418 465,977 

รวม 157,042 2,613,113 2,770,155 

29. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและบริษทัฯจ่าย

สมทบให้ในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน กรณีพนักงานที�เป็นสมาชิกกองทุนฯก่อนวนัที�                   

1 มกราคม 2546 บริษทัฯจะจ่ายสมทบอตัราพิเศษให้เมื�ออายุงานครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม กองทุนสาํรอง

เลี� ยงชีพนี� บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จาํกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อ

พนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบของกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2563 บริษทัฯจ่ายเงินสมทบเขา้

กองทุนจาํนวน 21.8 ลา้นบาท (2562: 20.7 ลา้นบาท) 
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30. เงินปันผลจ่าย 

 

อนุมตัิโดย รวมเงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายต่อ

หุน้บุริมสิทธิ 

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้สามญั 

  (พนับาท) (บาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2561 ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เมื�อวนัที� 

19 เมษายน 2562 80,400 3.00 1.50 

รวมเงินปันผลจ่าย - 2562 80,400 3.00 1.50 

เงินปันผลประจาํปี 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

ครั� งที� 2/2563 เมื�อวนัที�                     

10 เมษายน 2563 172,800 4.75 3.25 

 ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เมื�อวนัที� 

11 มิถุนายน 2563 34,320 0.65 0.65 

รวมเงินปันผลจ่าย - 2563 207,120 5.40 3.90 

เงินปันผลสาํหรับปี 2563 ซึ�งจ่ายจริงจาํนวน 203.67 ลา้นบาท เนื�องจากเงินปันผลจาํนวน 3.45 ลา้นบาท 

เกี�ยวเนื�องกบัการถือหลกัทรัพยซึ์�งไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

31. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นดงันี�  

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามคาํสั�งซื�อรายจ่ายฝ่ายทุนกบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศที�ครบ

กาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ�งปี ดงันี�  

(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน 2563 2562 

บาท 13.93 35.34 

เยน - 13.59 

ยโูร 1.93 0.97 

ข) บริษทัฯมีหนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจาํนวน 10.4 ลา้นบาท (2562: 10.2 ลา้น

บาท) ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 10.2 ลา้นบาท (2562: 9.9 ลา้นบาท) และการ

ทาํสญัญาซื�อขายฝาภาชนะกบัหน่วยงานของรัฐจาํนวน 0.2 ลา้นบาท (2562: 0.3 ลา้นบาท) 
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32. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุตธิรรม 

 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบั

ชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน -                             

เงินลงทุนในตราสารทุน 1 - - 1 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -                 

เงินลงทุนในตราสารทุน - - 10 10 

ตราสารอนุพนัธ ์- สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ - 1 - 1 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - 653 13 666 

ที�ดิน  - 143 - 143 

หนี�สินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

ตราสารอนุพนัธ ์- สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ - 1 - 1 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนระยะยาวอื�น - - 10 10 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - 653 13 666 

ที�ดิน  - 143 - 143 
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33. เครื�องมือทางการเงิน 

33.1 ตราสารอนุพนัธ์  

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นเครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง   

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 803 - 

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 411 - 

 บริษทัฯใชส้ญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื�อบริหารความเสี�ยงในการทาํธุรกรรมบางส่วน โดย

เขา้ทาํสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาที�สอดคลอ้งกบัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศของ

รายการอา้งอิงซึ�งมีอายสุญัญาโดยทั�วไปไม่เกินหนึ�งปี 

33.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน  

 เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� การคา้

และลูกหนี� อื�น และเงินลงทุน บริษทัฯมีความเสี�ยงทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว 

และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยง ดงันี�  

 ก) ความเสี�ยงด้านเครดิต 

  บริษทัฯมีความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวเนื�องกบั ลูกหนี�การคา้ เงินฝากกบัธนาคาร โดยจาํนวนเงินสูงสุดที�

บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้

ตราสารอนุพนัธ์ซึ�งไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯอาจต้องสูญเสียไวใ้นหัวข้อความเสี�ยงด้าน

สภาพคล่อง 

  ลกูหนี�การค้า  

  บริษทัฯบริหารความเสี�ยงโดยใชน้โยบายและขั�นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเชื�ออยา่งเหมาะสม จึงไม่

คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที�มีสาระสาํคญั นอกจากนี�  บริษทัฯมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหนี�การคา้อยา่งสม ํ�าเสมอ รวมถึงการใหสิ้นเชื�อของบริษทัฯ เป็นการใหสิ้นเชื�อแบบไม่กระจุกตวัสูง 

เนื�องจากบริษทัฯมีฐานลูกคา้จาํนวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  
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  บริษทัฯพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั�งสาํรองของผลขาดทุนด้าน

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี� คงคา้งนับจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระสาํหรับ

กลุ่มลูกคา้ที�มีรูปแบบของความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ� าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและ

ขอ้มูลที�มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดที้�มีอยู ่ณ วนัที�รายงานเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต 

สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั�วไป บริษทัฯจะตดัจาํหน่าย

ลูกหนี� การคา้ออกจากบญัชีหากลูกหนี� นั�นคา้งชาํระเกินกว่าหนึ� งปี และบริษทัฯไม่ไดม้ีการดาํเนินการ

ตามกฎหมายกบัลูกหนี� รายดงักล่าว  

  เงินฝากธนาคาร 

  บริษทัฯบริหารความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารโดยจะลงทุนกบัคู่สญัญาที�

ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั�นและอยูใ่นวงเงินสินเชื�อที�กาํหนดใหก้บัคู่สญัญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื�อ

จะถูกสอบทานโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯเป็นประจาํทุกปี การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลด

ความเสี�ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที�อาจเกิดขึ� นจากผิดนัดชาํระของ

คู่สญัญา 

  บริษทัฯมีความเสี�ยงดา้นเครดิตของตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนักเนื�องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที�มี

อนัดบัความน่าเชื�อถือดา้นเครดิตที�อยูใ่นระดบัสูงซึ�งประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือดา้น

เครดิตระหว่างประเทศ  

 ข) ความเสี�ยงด้านตลาด 

  บริษัทฯมีความเสี�ยงจากราคาสินค้าซึ� งเป็นวตัถุดิบหลกั บริษัทฯมีการติดตามการเคลื�อนไหวของ           

ราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ดเพื�อประกอบการวางแผนสั�งซื�อ 

 ค) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

  บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ โดยบริษทัฯบริหารความเสี�ยงส่วนใหญ่โดยการเขา้ทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ซึ�งสญัญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหนึ�งปี 
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  บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี�  

 31 ธนัวาคม 2563 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี� สินทางการเงิน        อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย                            

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.69 1.86 30.42 และ 30.79 

เยน - 8.53 0.30 

ยโูร - 0.19 36.95 
 

 31 ธนัวาคม 2562 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี� สินทางการเงิน        อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย                            

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.80 1.85 30.20 และ 30.42 

เยน - 78.53 0.28 

ยโูร - 0.21 34.25 

  การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน  

  ตารางต่อไปนี� แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีของบริษทัฯจากการเปลี�ยนแปลงที�อาจ

เกิดขึ� นอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปลี�ยนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกาํหนดให้ตวัแปรอื�น

ทั�งหมดคงที� ทั� งนี�  ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีนี� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ที�เป็นเงินตราต่างประเทศที�ไม่ไดก้าํหนดให้

เป็นเครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ทั�งนี�  บริษทัฯไม่มีความเสี�ยงอย่างเป็น

สาระสาํคญัจากการเปลี�ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื�น 

สกุลเงิน เพิ�มขึ�น 

ผลกระทบต่อ            

กาํไรก่อนภาษี ลดลง 

ผลกระทบต่อ                               

กาํไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.0 1,415 5.0 (1,415) 

 ง) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

  ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยที�สําคญัเกี�ยวกบัเงินฝากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินของ

บริษทัฯส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี� ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี� ยคงที�ซึ�งใกลเ้คียงกบั

อตัราตลาดในปัจจุบนั 

  การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี �ย  

  บริษทัฯไม่คาดว่าจะไดรั้บผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ยใน

สภาวะปัจจุบนั 
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 จ) ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง  

  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีหนี� สินประมาณร้อยละ 98 ที�จะครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีเมื�อ

เทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั�งหมดของหนี� สินดังกล่าวที�แสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 100)              

บริษทัฯไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื�อนาํไปชาํระหนี� สินเดิม

และไดข้อ้สรุปว่าความเสี�ยงดงักล่าวอยู่ในระดับตํ�า บริษทัฯมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของ

เงินทุนที�หลากหลายอยา่งเพียงพอ  

  รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี� สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครื�องมือทางการ

เงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ซึ�งพิจารณาจากกระแสเงินสดตาม

สญัญาที�ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 เมื�อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์     

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 461,068 - - 461,068 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 10,323 9,647 19,970 

รวมรายการที�ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 461,068 10,323 9,647 481,038 

ตราสารอนุพันธ์  

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายชาํระแยก     

กระแสเงินสดรับ 37,921 - - 37,921 

กระแสเงินสดจ่าย 38,332 - - 38,332 

รวมตราสารอนุพันธ์ 411 - - 411 

33.3  มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั�นและมีอตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 บริษทัฯมีวิธีการและสมมติฐานที�ใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน ดงันี�  

ก) สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั�น ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร ลูกหนี�  

เจา้หนี�  แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจาํลองราคาที�ไดรั้บ

การยอมรับโดยทั�วไปในกรณีที�ไม่มีราคาตลาด 
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ค) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ�งคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ�งขอ้มูลที�นาํมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น

ขอ้มูลที�สามารถสงัเกตไดใ้นตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ของ

เงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี� ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินคา้โภค

ภณัฑ์ เป็นตน้ บริษทัฯไดค้าํนึงถึงผลกระทบของความเสี�ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณ

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ ์

ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

33.4  การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจําและมี

ลาํดับชั�นของมูลค่ายุตธิรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี� 

(หน่วย: พนับาท) 

 

เงินลงทุน                           

ในตราสารทุน 

อสังหาริมทรัพย ์                  

เพื�อการลงทุน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 10,024 12,900 22,924 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 10,024 12,900 22,924 

 ข้อสมมติฐานหลกัที�ใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนคือ คิดลดกระแสเงินสด                 

โดยใชอ้ตัรา WACC ที� 9.35% ผลกระทบของขอ้สมมติฐานที�มีต่อมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งันี�  

ขอ้มูลที�ไม่สามารถ 

สงัเกตไดที้�มีนยัสาํคญั เพิ�มขึ�น 

ผลกระทบต่อ              

มูลค่ายติุธรรม ลดลง 

ผลกระทบต่อ                

มูลค่ายติุธรรม 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

อตัรา WACC 1.0 (744) 1.0 907 

34. การบริหารจดัการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซึ�งโครงสร้างทุนที�เหมาะสมเพื�อ

สนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถ้ือหุ้น โดย ณ วนัที�                          

31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2562: 0.2:1) 
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35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดม้ีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที�ประชุมสามญั

ประจาํปีผูถ้ือหุ้นซึ� งจะจัดขึ� นในเดือนเมษายน 2564 ในการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรของปี 2563 ให้แก่                  

ผูถ้ือหุน้สามญัในอตัราหุ้นละ 2.45 บาท และใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุน้ละ 3.95 บาท รวมเป็นเงิน 

130.56 ลา้นบาท เงินปันผลนี� จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลงัจากได้รับการอนุมติัจากที�ประชุมสามญั

ประจาํปีผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 

36.     การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี�  เนื� องจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                               

กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน การจดัประเภทรายการบญัชีนี� ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถ้ือหุ้น

ตามที�ไดร้ายงานไว ้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

 ตามที�จดัประเภทใหม่ ตามที�เคยรายงานไว ้

รายไดอ้ื�น 198,562 213,935 

รายไดท้างการเงิน 15,373 - 

37. การอนุมตังิบการเงิน 

 งบการเงินนี� ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ ์2564 


