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บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลทั�วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ� งจัดตั� งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย                 

โดยมีบริษทั นิปปอนโคลสเซอร์ส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศญี�ปุ่นเป็นผูถ้ือหุ้น                

รายใหญ่  

 ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหน่ายฝาสําหรับขวด และธุรกิจรับจ้างพิมพ์แผ่นสําหรับ                      

งานกระป๋อง ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่�เลขที� 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตาํบลประชาธิปัตย ์

อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ�นอย่างต่อเนื�อง 

ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนาํมาซึ�งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี�ยวกบัมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทั�งนี� ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ

ดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื�อสถานการณ์มีการเปลี�ยนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี� จัดทําขึ� นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  34 (ปรับปรุง 2559) เรื� อง                 

งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นเพื�อให้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นาํเสนอครั� งล่าสุด 

ดงันั�นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื�อไม่ให้ขอ้มูลที�นาํเสนอซํ� าซอ้นกบัขอ้มูลที�ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลนี�ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี�  
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึ�นเพื�อใหม้ีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการ

บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ�งไดม้ีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�    

  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�ยวกบัการจดัประเภทและ               

การวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท

ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 

Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครื� องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล

ขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน  
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  การนาํมาตรฐานกลุ่มนี�มาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯจากรายการดงัต่อไปนี�  

 - การจัดประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -    

บริษทัฯ วดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดั

ประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

 - การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายประเภทตราสารทุน - บริษทัฯ มีเงิน

ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนซึ�งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 - การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อ

สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ที�มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ�นก่อน บริษทัฯ

จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุสําหรับลูกหนี�

การคา้ 

 - การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ ์- บริษทัฯรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมื�อเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม                

ณ วนัที�เขา้ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน              

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธจ์ะถูกรับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

  การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

  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� สินสาํหรับสญัญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�น

มีมูลค่าตํ�า 

  การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 ผูใ้ห้

เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าการเงิน 

  การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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  แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เรื�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเตมิทางบญัชีเพื�อรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื� อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับ

ทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีเพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อลดผลกระทบในบางเรื�องจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื�อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาที�ยงัมี

ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

  แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2563 และมี              

ผลบงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัที�มีรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลา

ระหว่างวนัที� 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563  

  บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชั�วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี�  

 - เลือกที�จะไม่ต้องนําข้อมูลที�มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั

มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ในกรณีที�บริษทัฯใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่า

ของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 

 - เลือกที�จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม                        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 

 - เลือกที�จะไม่นาํขอ้มูลที�เกี�ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ที�อาจจะกระทบต่อการจดัทาํประมาณการ                    

ทางการเงินเพื�อใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของที�ดิน และอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

 ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�น

เพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ� มนํา

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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1.5 นโยบายการบัญชีที�สําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จัดทําขึ� นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับที�ใช้ใน                         

งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้ การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเรื� องเครื� องมือ

ทางการเงินและสญัญาเช่า 

1.5.1 เครื�องมือทางการเงิน 

 การจดัประเภทรายการและวดัมลูค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ�นอยู่กบัแผนธุรกิจของ

บริษัทฯในการจัดการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์                  

ทางการเงินนั�น 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือในบางกรณี

บริษทัฯสามารถเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นซึ�งจะไม่สามารถโอนไปเป็น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 หนี� สินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 ตราสารอนุพนัธจ์ดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน             

ตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น โดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ�นก่อน บริษัทฯพิจารณา                      

การเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื�อ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบี�ยที�แทจ้ริงที�แตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับ

ลูกหนี� การค้าที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที�มีนัยสําคัญ ซึ� งบริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายใน                  

การพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอาย ุ
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1.5.2   สัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหัก

ค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสญัญา

เช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่าจากการวดั

มูลค่าเริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมี

ผลหรือก่อนวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล และหกัดว้ยสิ�งจูงใจตามสญัญาเช่าที�ไดรั้บ 

 หากบริษทัฯไม่มีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่

บริษทัฯเมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสื�อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัที�

สัญญาเช่าเริ�มมีผลจนถึงวนัสิ�นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัสิ�นสุดอายุ

สญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ�นก่อน 

 หนี�สินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล บริษทัฯรับรู้หนี� สินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี� ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบี� ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของบริษทัฯ 

หลงัจากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสญัญาเช่าจะเพิ�มขึ�นโดยสะทอ้นดอกเบี�ยจาก

หนี� สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�จ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี�  มูลค่า

ตามบญัชีของหนี� สินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

 สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าตํ�า 

 จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าที�มีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั�งแต่วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผล 

หรือสญัญาเช่าซึ�งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

  



7 
 

2. การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัต ิ 

 ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวด

ปัจจุบนั การเปลี�ยนแปลงนี� ไม่มีผลกระทบกบักาํไรสะสม ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงั             

งบการเงินงวดก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื�องจากการนาํมาตรฐานเหล่านี�      

มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

  ผลกระทบจาก  

 

31 ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐาน             

การรายงาน

ทางการเงิน 

กลุ่มเครื�องมือ

ทางการเงิน 

มาตรฐาน             

การรายงาน

ทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 

1 มกราคม 

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

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

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื�น - 981,994 - 981,994 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

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

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวยีนอื�น - 10,297 - 10,297 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 13,484 13,484 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี�สินหมุนเวยีน     

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

 

- 

 

- 8,444 8,444 

หนี�สินไม่หมุนเวยีน     

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วน

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

 

- 

 

- 5,040 5,040 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

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

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที�กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9 และมูลค่า

ตามหลกัการบญัชีเดิม 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 - - 505,455 505,455 

เงินลงทุนระยะยาว 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 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2.2    สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัครั� งแรก บริษทัฯรับรู้หนี� สินตามสญัญาเช่า

สาํหรับสัญญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสญัญา

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

 (หน่วย: พนับาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที�เปิดเผย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 13,870 

หกั: ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชี (386) 

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

  

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) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3,921 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 2,562 

ยานพาหนะ 7,001 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13,484 

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563 สรุป

ไดด้งันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 13,484 

เพิ�มระหว่างงวด 5,521 

หกั: ค่าเสื�อมราคาสะสม (8,892) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 10,113 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง

กนัเหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน                             

สิ�นสุดวนัที�                           

30 กนัยายน  

สําหรับงวดเกา้เดือน                             

สิ�นสุดวนัที�                           

30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน  

รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 231,137 189,900 649,842 598,978 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดจ้ากการให้บริการพิมพแ์ผน่ 13,294 56,345 88,336 152,099 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มและ

ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 563 554 1,676 1,675 ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

ขายวตัถุดิบและอะไหล่ 364 2,682 2,072 3,905 ราคาตลาด 

ขายอุปกรณ์ - 38,875 - 38,875 ราคาทุน 

รายไดค้า่บริหารจดัการ 2,847 2,502 19,452 8,955 ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 390 470 ตามที�ประกาศ 

ซื�อวตัถุดิบและอะไหล่ 4,684 15,449 13,534 45,308 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ซื�ออุปกรณ์ 196 2,550 3,185 7,590 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

คา่สิทธิผลผลิตจ่าย 3,693 4,601 9,050 13,018 อตัราร้อยละของยอดขายของ

แต่ละสินคา้ 

คา่ชดเชยสินคา้เสียหาย 704 287 1,216 1,156 ราคาทุน 

เงินปันผลจ่าย - - 137,266 51,984 ตามที�ประกาศจ่าย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 7,700 6,026 22,425 18,504 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 84 82 251 247 

รวม 7,784 6,108 22,676 18,751 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 98,757 132,581 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,704 8,234 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 242 16,124 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,499 12,038 

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 993 993 

 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนที�ครบกาํหนดรับรู้             

ภายในหนึ�งปี 

 

9,678 10,422 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสด 168 164 

เงินฝากธนาคาร 247,787 145,012 

รวม 247,955 145,176 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.59 

ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.70 ต่อปี) 

5. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 87,894 92,357 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 10,863 40,224 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 98,757 132,581 
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(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 269,307 253,049 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 114,445 100,591 

 3 - 6 เดือน 159 5,874 

 6 - 12 เดือน 

   เกินกว่า �� เดือน 

- 

242 

217 

- 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 384,153 359,731 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

รายไดค้า้งรับ 3,704 8,234 

รวมลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,704 8,234 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

เงินทดรอง 2,336 1,467 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 1,135 1,953 

ลูกหนี�จากการขายเศษวสัดุ 982 1,202 

อื�น ๆ 1,711 287 

รวมลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 6,164 4,909 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  492,778 505,455 

6. สินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที�            

30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 (27,073) 

กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้จากการทาํลายสินคา้ 17,623 

ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือระหว่างงวด (11,649) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 (21,099) 
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7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื�น / เงินลงทุนชั�วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินฝากธนาคารที�มีกาํหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน 953,430 981,994 
ลูกหนี�ตราสารอนุพนัธ ์ 100 - 

รวม  953,530 981,994 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 เงินฝากระยะสั�นกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 0.75

ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.60 ถึง 1.62 ต่อปี) 

8. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น / เงนิลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�นมีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

เงินลงทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  
 เงินลงทุนในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - ราคาทุน 9,494 
 เงินลงทุนในบริษทัอื�น - ราคาทุน 530 

 บวก: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง - 

 รวมเงินลงทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 10,024 

เงินลงทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 เงินลงทุนในบริษทัอื�น - ราคาทุน 273 
 บวก: กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 159 

   รวมเงินลงทุนที�กาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 432 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 10,456 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนระยะยาวมรีายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด   

เงินลงทุนในบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  9,494 

เงินลงทุนในบริษทัอื�น  530 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  10,024 

เงินลงทุนในตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย   

เงินลงทุนในบริษทัอื�น  273 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย  273 

รวมเงินลงทุนระยะยาว  10,297 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงในบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

2563  

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ� นสุดวันที�  30 กันยายน 2563 บริษัทฯมีรายได้ค่าเช่าจาก

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจาํนวน 0.5 ลา้นบาท และ 1.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: 0.5 ลา้นบาท และ 

1.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

10. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563 

สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 1,469,797 

ซื�อเพิ�มระหว่างงวด - ราคาทุน 207,949 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (12,019) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (132,252) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 1,533,475 

อาคารและเครื� องจักรบางส่วนถือกรรมสิทธิ� ร่วมกันระหว่ างบริษัทฯกับบริษัท  บางกอกแคน                            

แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั โดยบริษทัฯบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวตามสดัส่วนที�เป็นของบริษทัฯซึ�งมีมูลค่าตาม

บญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 เป็นจาํนวน 46 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 48 ลา้นบาท) 

11. วงเงนิเบกิเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 

บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้มืระยะสั�นที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 และ 

31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 1,075 ลา้นบาท วงเงินสินเชื�อดงักล่าวไม่มีการคํ�าประกนั 

12. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 242 16,124 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 345,505 290,247 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,499 12,038 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 37,854 45,113 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 76,266 33,229 

รวม 469,366 396,751 
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13. เงินปันผลจ่าย 

 

อนุมตัิโดย รวมเงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้

บุริมสิทธิ 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้

สามญั 

  (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 ์

14. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ�นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี�ย               

ทั�งปีที�ประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุด สําหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด 

 วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 17,929 25,847 43,369 65,856 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 1,049 3,846 2,036 744 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 18,978 29,693 45,405 66,600 
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15. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวั

เฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหว่างงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยผลรวมของ

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลี�ย               

ถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามัญที�บริษัทฯอาจต้องออกเพื�อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นให้เป็น               

หุน้สามญั โดยสมมติว่าไดม้ีการแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

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

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสาํหรับงวด 79,324 123,772 52,001 52,001 1.53 2.38 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 79,324 123,772 52,800 52,800 1.50 2.34 

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

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

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสาํหรับงวด 204,556 284,884 52,001 52,001 3.93 5.48 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 204,556 284,884 52,800 52,800 3.87 5.40 
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16.  ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 

บริษทัฯไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที�รายงาน 

 ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวันที�                       

30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผ่น  

 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายและบริการ              718,610 742,748 14,185 57,614 732,795 800,362 

ผลการดําเนินงาน       

กาํไรของส่วนงาน 129,484 143,669 3,790 13,937 133,274 157,606 

รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน     
ดอกเบี�ยรับ    1,610 4,120 

รายไดอ้ื�น    10,899 41,240 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (47,420) (49,501) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (61) - 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    98,302 153,465 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (18,978) (29,693) 

กาํไรสาํหรับงวด    79,324 123,772 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผ่น  

 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายและบริการ                          1,991,394 2,259,505 90,801 155,310 2,082,195 2,414,815 

ผลการดําเนินงาน       

กาํไรของส่วนงาน 341,602 406,084 23,470 34,152 365,072 440,236 

รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน     

ดอกเบี�ยรับ    7,995 11,055 

รายไดอ้ื�น    38,295 73,019 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (161,194) (172,826) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (207) - 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    249,961 351,484 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (45,405) (66,600) 

กาํไรสาํหรับงวด    204,556 284,884 
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17. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น 

 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�น ดงันี�  

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามคาํสั�งซื�อรายจ่ายฝ่ายทุนกบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศที�ครบ

กาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ�งปี ดงันี�  

(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บาท 35.62 35.34 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.10 - 

เยน - 13.59 

ยโูร 2.08 0.97 

ปอนดส์เตอร์ลิง 0.06 - 

ข) ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีหนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯสาํหรับการ

คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน ��.�� ลา้นบาท และการทาํสญัญาซื�อขายฝาภาชนะกบัหน่วยงานของ

รัฐจาํนวน 0.20 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 9.92 ลา้นบาท และ 0.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

18. เครื�องมือทางการเงนิ 

 ณ วนัที�  30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

คงเหลือดงันี�  

 30 กนัยายน 2563 

  อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา  

สกุลเงิน จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.13 2.10 31.22 31.16 - 31.67 ซื�อ: 30/11/2563 

ขาย: 22/10/2563 - 31/03/2564 

เยน 8.86 - 29.24 - 29.64 - 30/10/2563 - 30/11/2563 

 

 31 ธันวาคม 2562 

  อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา  

สกุลเงิน จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.25 - 30.28 - 30.34 20/01/2563 - 31/01/2563 

เยน 51.46 - 27.80 - 27.96 - 31/01/2563 - 28/02/2563 
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19.  ลาํดับชั�นของมูลค่ายุตธิรรม 

         ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 30 กนัยายน 2563 

 ระดบั � ระดบั � ระดบั � รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื�น 953 - - 953 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมนุเวียนอื�น - - 10 10 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - 653 13 666 

ที�ดิน  - - 143 143 

หนี� สินทางการเงินหมุนเวียนอื�น - 1 - 1 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนระยะยาว - - 10 10 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - 653 13 666 

ที�ดิน  - - 143 143 

20. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน 2563 
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