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บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 
 บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมี

บริษทั นิปปอนโคลสเซอร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูถื้อหุน้หลกั และ
มีบริษทั โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั  

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายฝาสําหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพ์แผ่นสําหรับงาน
กระป๋อง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตาํบลประชาธิปัตย ์
อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ
สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและ
ดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง                 

งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอ                
คร้ังล่าสุด ดังนั้ นข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 
  ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั สามารถสรุปได้
ดงัน้ี   

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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 การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯจากรายการดงัต่อไปน้ี 

 - การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน – 
บริษทัฯวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดั
ประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 - การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุน – บริษทัฯ มีเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

 - การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต – บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์
ทางการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯจะใชว้ิธีการ
อยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ 

 - การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - บริษทัฯรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม                
ณ วนัท่ีเข้าทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน              
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

  ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ              

การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 - เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี                
1 มกราคม 2563 

 - เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                    

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสญัญาเช่า 

1.5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 
 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรม

ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจ
ของบริษทัฯในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือในบางกรณี
บริษทัฯสามารถเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็น
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
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 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั

จาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับ
ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญั ซ่ึงบริษทัฯใชว้ิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

1.5.2   สัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกั

ค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดั
มูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 หากบริษทัฯไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
บริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ 
หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ี 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่า
ใหม่ 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ํา 
 จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 

หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั 
โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)
 ผลกระทบจาก 
 

31 ธนัวาคม 
2562

มาตรฐาน       
การรายงาน
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน

มาตรฐาน       
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม 
2563

งบแสดงฐานะการเงิน  
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวยีน  
เงินลงทุนชัว่คราว 981,994 (981,994) - -
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - - - 981,994
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,297 (10,297) - -
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 10,297
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - - 13,870 13,870
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  
หนีสิ้นหมุนเวยีน  
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
-

 
-

  
8,029 

 
8,029

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
-

 
-

 
5,841 

 
5,841

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,612,377 - - 2,612,377
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2.1       เครื่องมือทางการเงิน 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมูลค่า
ตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่าตาม              

หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 
 

 
มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 
มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145,176 - - 145,176 145,176 
เงินลงทุนชัว่คราว 981,994 - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น - - - 981,994 981,994 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 505,455 - - 505,455 505,545 
เงินลงทุนระยะยาว 10,297 - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น - 273 10,024 - 10,297 
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,642,922 273 10,024 1,632,625 1,642,922 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้หนี้สินตราสารอนุพนัธ์ซึ่งมีมูลค่า
ยตุิธรรมไม่เป็นสาระสาํคญั 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2.2    สัญญาเช่า 
 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตาม

สัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ชําระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของบริษัทฯ ณ วันท่ี                    
1 มกราคม 2563  

 (หน่วย: พนับาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 14,256 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (386) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,870 
  
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 8,029 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 5,841 

 13,870 
 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3,921 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 2,562 
ยานพาหนะ 7,001 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13,484 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,352) 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 11,132 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  นโยบายการกาํหนด 
 2563 2562 ราคา 
รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    
รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 247,760 204,795 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพแ์ผน่ 65,612 52,166 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม

และราคาท่ีตกลงกนัตาม
สัญญา 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 554 562 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ขายวตัถุดิบและอะไหล่ 161 1,106 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริหารจดัการ 12,395 3,922 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 3,735 14,066 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ืออุปกรณ์ 2,134 201 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสิทธิผลผลิตจ่าย 2,831 4,165 อตัราร้อยละของยอดขาย

ของแต่ละสินคา้ 
ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 66 586 ราคาทุน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
 2563 2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,171 6,174
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 84 82
รวม 7,255 6,256
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135,238 132,581 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,100 8,234 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,080 16,124 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,918 12,038 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 993 993 
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีครบกาํหนดรับรู้

ภายในหน่ึงปี 
 

10,174 10,422 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินสด 160 164 
เงินฝากธนาคาร 355,988 145,012 
รวม 356,148 145,176 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 
0.70 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.70 ต่อปี) 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 98,293 92,357 
คา้งชาํระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 36,945 40,224 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 135,238 132,581 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 278,389 253,049 
คา้งชาํระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 82,012 100,591 
 3 - 6 เดือน 10,718 5,874 
 6 - 12 เดือน 14,481 217 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 385,600 359,731 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค้า้งรับ 5,100 8,234 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,100 8,234 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
เงินทดรอง 1,742 1,467 
ลูกหน้ีค่าชดเชยความเสียหายจากผูข้ายสินคา้ 103 250 
ลูกหน้ีจากการขายเศษวสัดุ 938 1,202 
อ่ืน ๆ 3,533 1,990 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,316 4,909 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  532,254 505,455 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 12

6. สินค้าคงเหลือ 
 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี           
31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (27,073) 
กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้จากการทาํลายสินคา้ 3,519 
โอนกลบัการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 1,273 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 (22,281) 

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 961,994 981,994
ลูกหน้ีตราสารอนุพนัธ์ 314 -
รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 962,308 981,994

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.45 ถึง 
1.55 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.60 ถึง 1.62 ต่อปี) 

8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 (ร้อยละ)  

บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ผลิตและขายกระป๋อง 1.61 9,494 9,494
บริษทั สนามกอลฟ์เมืองเอก จาํกดั บริการสนามกอลฟ์ 0.08 180 180
บริษทั เมืองเอกวสิตา้กอลฟ์คอร์ส จาํกดั 
บริษทั เทพธานี กรีฑา จาํกดั (มหาชน) 

บริการสนามกอลฟ์
บริการสนามกอลฟ์ 

0.06
0.13 

350 
421 

350
273 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,445 10,297 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงในบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
31 มีนาคม 2563  

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนจาํนวน 0.4 ลา้นบาท (2562: 0.4 ลา้นบาท) 

10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,469,797
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 61,795
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (12,959)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (42,195)
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,476,438

อาคารและเคร่ืองจักรบางส่วนถือกรรมสิทธ์ิร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับบริษัท บางกอกแคน       
แมนนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั โดยบริษทัฯบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวตามสดัส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นจาํนวน 47 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 48 ลา้นบาท) 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,676
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 360
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (622)
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 3,414

12. วงเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน175 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือดงักล่าวไม่มีการคํ้าประกนั 
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13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,080 16,124
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 385,651 290,247
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,918 12,038
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,919 44,694
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 44,121 33,229
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 481,689 396,332

14. ภาษีเงินได้/สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มีนาคม  
 2563 2562 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 19,373 20,000 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,508 4,039 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 20,881 24,039 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4,456 5,415 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 33,164 32,613 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 2,035 2,084 
อ่ืน ๆ 5,131 2,785 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 44,786 42,897 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (35,580) (34,519) 
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม   
   ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (64,152) (64,152) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (15,319) (15,319) 
อ่ืน ๆ (2,336) - 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (117,387) (113,990) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ (72,601) (71,093) 

15. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 205,057 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด  3,279 
จ่ายในระหวา่งงวด (1,389) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 206,947 

16. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย

จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวม
ของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย  
 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรสาํหรับงวด 92,575 101,610 52,001 52,001 1.78 1.95 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 92,575 101,610 52,800 52,800 1.75 1.92 

17.  ส่วนงานดําเนินงาน 
บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่
 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม
 2563 2562 2563 2562 2563 2562
รายไดจ้ากการขายและ      
การใหบ้ริการ             707,628 789,788 66,423 53,115 774,051 842,903

ผลการดาํเนินงาน   
กาํไรของส่วนงาน 129,074 135,809 22,460 11,068 151,534 146,877
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน  
ดอกเบ้ียรับ 3,602 3,234
รายไดอ่ื้น 18,831 22,679
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (60,436) (47,141)
ตน้ทุนทางการเงิน (77) -
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 113,456 125,649
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (20,881) (24,039)
กาํไรสาํหรับงวด  92,575 101,610 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามคาํสั่งซ้ือรายจ่ายฝ่ายทุนกบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศท่ี
ครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
สกลุเงิน 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บาท 41.43 35.34 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 13.59 
ยโูร 0.97 0.97 
   

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯสาํหรับ
การคํ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าจาํนวน 9.92 ล้านบาท และการทาํสัญญาซ้ือขายฝาภาชนะกับ
หน่วยงานของรัฐจาํนวน 0.33 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 9.92 ลา้นบาท และ 0.33 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

19. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

คงเหลือดงัน้ี 
 31 มนีาคม 2563 
  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.61 3.19 31.35 - 31.40 30.11 - 32.08 สญัญาซ้ือ: 17/04/2563 - 29/05/2563
สญัญาขาย: 10/04/2563 - 31/07/2563

 
 31 ธันวาคม 2562 
  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 
 (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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20.  ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
         ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 มีนาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 962 - - 962 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 10 10 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 653 13 666 
ท่ีดิน  - - 143 143 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 5 - 5 

 
(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนระยะยาว - - 9 9 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 653 13 666 
ท่ีดิน  - - 143 143 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2563 ไดมี้มติเห็นชอบให้เล่ือน            

การประชุมสามญัประจาํปี 2563 ท่ีกาํหนดไวเ้ดิมในวนัท่ี 24 เมษายน 2563  ออกไปโดยไม่มีกาํหนด 
และไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรของปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุน้ละ 
3.25 บาท และใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในอตัราหุน้ละ 4.75 บาท รวมเป็นจาํนวน 172.80 ลา้นบาท โดย
กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 เงินปันผลน้ีจะบนัทึกบญัชีในไตรมาสสองของปี 2563 
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 นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯยงัมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจาํปี                  
ผูถื้อหุ้นท่ีจะจัดข้ึนใหม่ ในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มจากกาํไรของปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัและ                   
ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นจาํนวน 34.32 ลา้นบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและ
บนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 


