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บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลทั�วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

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

และมีบริษทั โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั  

 ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหน่ายฝาสําหรับขวด และธุรกิจรับจ้างพิมพ์แผ่นสําหรับ                      

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

อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ�นอยา่งต่อเนื�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 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

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

งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

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

ดงันั�นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื�อไม่ให้ขอ้มูลที�นาํเสนอซํ� าซ้อนกบัขอ้มูลที�ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลนี�ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม ่จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน

ที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่

มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ซึ� งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�    

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

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 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี�ยวกับการจัดประเภทและ               

การวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลักการเกี�ยวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครื� องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน             

ดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน  
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 การนาํมาตรฐานกลุ่มนี�มาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯจากรายการดงัต่อไปนี�  

 - การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 

บริษทัฯวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภท

เงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 - การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายประเภทตราสารทุน - บริษทัฯ มีเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื�อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนซึ� งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน                

กาํไรหรือขาดทุน 

 - การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นต่อสินทรัพย์

ทางการเงินโดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ� นก่อน บริษทัฯจะใช้วิธี           

การอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายสุาํหรับลูกหนี�การคา้ 

 - การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - บริษทัฯรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมื�อเริ�มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม                

ณ วนัที� เข้าทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน              

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 เรื�อง สัญญาเช่า และ              

การตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 

 การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื�อง มาตรการผ่อนปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบัญชีเพื�อรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรื�อง มาตรการผอ่นปรนชั�วคราวสําหรับทางเลือก

เพิ�มเติมทางบญัชีเพื�อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อลดผลกระทบในบางเรื�องจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบบั และเพื�อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาที�ยงัมีความไม่แน่นอน

เกี�ยวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 
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 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2563 และมี              

ผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัที�มีรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลา

ระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2563  

 บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชั�วคราวสาํหรับทางเลือกเพิ�มเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี�  

 - เลือกที�จะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลที�มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดัมูลค่า

ของผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ในกรณีที�บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการวดัมูลค่าของ                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 

 - เลือกที�จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม                        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 

 - เลือกที�จะไม่นําข้อมูลที�เกี�ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที�อาจจะกระทบต่อการจัดทาํประมาณการ                    

ทางการเงินเพื�อใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของที�ดิน และอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

 - เลือกที�จะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี� ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี                     

ฉบบัที� 36 เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

1.5 นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จัดทําขึ� นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที�ใช้ใน                         

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

ทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.5.1 เครื�องมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ�นอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ

บริษทัฯในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั�น 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หรือในบางกรณี

บริษทัฯสามารถเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นซึ� งจะไม่สามารถโอนไปเป็น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 หนี� สินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
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 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นต่อสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน             

ตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น โดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ� นก่อน บริษทัฯพิจารณา                      

การเปลี�ยนแปลงในความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื�อ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบี�ยที�แทจ้ริงที�แตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับ

ลูกหนี� การค้าที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจดัหาเงินที�มีนัยสําคญั ซึ� งบริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายใน                  

การพิจารณาค่าเผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอาย ุ

1.5.2   สัญญาเช่า 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกั

ค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญา

เช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่าจากการวดั

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

ผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล และหกัดว้ยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่าที�ไดรั้บ 

 หากบริษทัฯไม่มีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่

บริษทัฯเมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื�อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัที�

สัญญาเช่าเริ�มมีผลจนถึงวนัสิ�นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัสิ�นสุดอายุ

สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ�นก่อน 

 หนี�สินตามสัญญาเช่า 

 ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล บริษทัฯรับรู้หนี� สินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบี�ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของบริษทัฯ 

หลงัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึ�นโดยสะทอ้นดอกเบี�ยจาก

หนี� สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที�จ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี�  มูลค่า

ตามบญัชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

 สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า 

 จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าที�มีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั�งแต่วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล 

หรือสัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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2. การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน         

กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวด

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

งบการเงินงวดก่อนที�แสดงเปรียบเทียบ การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี เนื�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) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น - - - 981,994 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

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

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 13,484 13,484 

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนี�สินหมุนเวียน     

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

 

- 

 

- 8,444 8,444 
หนี�สินไม่หมุนเวียน     

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 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 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563      

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

เงินลงทุนชั�วคราว 981,994 - - - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น - - - 981,994 981,994 

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

เงินลงทุนระยะยาว 10,297 - - - - 

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

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 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� สินตามสัญญาเช่า

สําหรับสัญญาเช่าที�เคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญา

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

 (หน่วย: พนับาท) 

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

หกั: ดอกเบี�ยจ่ายรอตดับญัชี (386) 

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

  

ประกอบดว้ย  

หนี� สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 8,444 

หนี� สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 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�ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนาย 2563 สรุป

ไดด้งันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 13,484 

เพิ�มระหวา่งงวด 4,310 

หกั: ค่าเสื�อมราคาสะสม (5,870) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 12,014 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง

กนัเหล่านั�น ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                             

สิ�นสุดวนัที�                           

30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือน                             

สิ�นสุดวนัที�                           

30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกจิกบับริษัทที�เกี�ยวข้องกัน      

รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 170,945 204,283 418,705 409,078 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพแ์ผน่ 9,430 43,588 75,042 95,754 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มและ

ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการให้เช่า 559 559 1,113 1,121 ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

ขายวตัถุดิบและอะไหล่ 1,547 117 1,708 1,223 ราคาตลาด 

รายไดค่้าบริหารจดัการ 4,210 2,531 16,605 6,453 ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

เงินปันผลรับ 380 470 380 470 ตามที�ประกาศ 

ซื�อวตัถุดิบและอะไหล่ 5,115 15,793 8,850 29,859 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ซื�ออุปกรณ์ 855 4,839 2,989 5,040 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ค่าสิทธิผลผลิตจ่าย 2,526 4,252 5,357 8,417 อตัราร้อยละของยอดขายของ

แต่ละสินคา้ 

ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 445 283 511 869 ราคาทุน 

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

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 7,554 6,454 14,725 12,628 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 84 83 168 165 

รวม 7,638 6,537 14,893 12,793 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 109,055 132,581 

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,975 8,234 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,140 16,124 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,521 12,038 

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 993 993 

 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนที�ครบกาํหนดรับรู้             

ภายในหนึ�งปี 

 

9,926 10,422 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสด 172 164 

เงินฝากธนาคาร 588,499 145,012 

รวม 588,671 145,176 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี�ยระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 1.00 

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

5. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 74,004 92,357 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 35,051 40,224 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 109,055 132,581 
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(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 264,258 253,049 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 61,901 100,591 

 3 - 6 เดือน 6,891 5,874 

 6 - 12 เดือน 

   เกินกวา่ �� เดือน 

7,168 

223 

217 

- 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 340,441 359,731 

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

รายไดค้า้งรับ 4,975 8,234 

รวมลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,975 8,234 

ลูกหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

เงินทดรอง 2,219 1,467 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 2,429 1,953 

ลูกหนี�จากการขายเศษวสัดุ 876 1,202 

อื�น ๆ 437 287 

รวมลูกหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 5,961 4,909 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  460,432 505,455 

6. สินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที�            

30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

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

กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้จากการทาํลายสินคา้ 5,653 

ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด (3,697) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 (25,117) 
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7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื�น / เงินลงทุนชั�วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี�  512,430 981,994 
ลูกหนี�ตราสารอนุพนัธ์ 159 - 

รวม  512,589 981,994 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 เงินฝากระยะสั�นกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี�ยระหวา่งร้อยละ 0.25 ถึง 1.25 

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

8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น / เงินลงทุนระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินลงทุนในหุน้สามญั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  (ร้อยละ)   

บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั ผลิตและขายกระป๋อง 1.61 9,493 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 

407 

350 

273 

รวม   10,430 10,297 

9. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงในบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

2563  

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ� นสุดว ันที�  30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีรายได้ค่า เช่าจาก

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจาํนวน 0.4 ลา้นบาท และ 0.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2562: 0.5 ลา้นบาท และ 

1.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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10. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563 

สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

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

ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด - ราคาทุน 136,666 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (17,273) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (87,798) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 1,501,392 

อาคารและเครื�องจกัรบางส่วนถือกรรมสิทธิ� ร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯกบับริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอ

ริ� ง จ ํากัด โดยบริษัทฯบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวตามสัดส่วนที� เป็นของบริษัทฯซึ� งมีมูลค่าตามบัญชี                     

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 เป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 48 ลา้นบาท) 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลคา่ตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 3,676 

ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด 647 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,244) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 3,079 

12. วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะสั�นที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 และ 

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

13. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,140 16,124 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 319,685 290,247 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 9,521 12,038 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 51,380 45,113 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 57,153 33,229 

รวม 438,884 396,751 
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14. ภาษีเงินได้/สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึ�นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี�ยทั�ง

ปีที�ประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด 

 วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 6,067 20,009 25,440 40,009 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (521) (7,140) 987 (3,102) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 5,546 12,869 26,427 36,907 

15. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 

30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 205,057 

เพิ�มขึ�นในระหวา่งงวด  5,801 

รับโอนจากกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 290 

จ่ายในระหวา่งงวด (2,393) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 208,755 
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16. เงินปันผลจ่าย 

 

อนุมติัโดย รวมเงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้

บุริมสิทธิ 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้

สามญั 

  (พนับาท) (บาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 

19 เมษายน 2562 80,400 3.00 1.50 

รวมเงนิปันผลจ่าย - 2562 80,400 3.00 1.50 

เงนิปันผลประจาํปี 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

ครั� งที� 2/2563 เมื�อวนัที�                     

10 เมษายน 2563 172,800 4.75 3.25 

 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 

11 มิถุนายน 2563 34,320 0.65 0.65 

รวมเงนิปันผลจ่าย - 2563 207,120 5.40 3.90 

17. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวั

เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยผลรวมของ

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจํานวนถัว เฉลี� ย               

ถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามัญที�บริษัทฯอาจต้องออกเพื�อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั� งสิ�นให้เป็น               

หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสาํหรับงวด 32,657 59,501 52,001 52,001 0.63 1.14 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 32,657 59,501 52,800 52,800 0.62 1.13 
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สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสาํหรับงวด 125,232 161,112 52,001 52,001 2.41 3.10 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 125,232 161,112 52,800 52,800 2.37 3.05 

18.  ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

บริษทัฯไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที�รายงาน 

 ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ� นสุดว ันที�                       

30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  

 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายและบริการ              565,156 726,969 10,193 44,581 575,349 771,550 

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 83,044 126,606 (2,780) 9,147 80,264 135,753 

รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน     

ดอกเบี�ยรับ    2,783 3,701 

รายไดอื้�น    8,563 9,101 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (53,338) (76,185) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (69) - 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    38,203 72,370 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (5,546) (12,869) 

กาํไรสาํหรับงวด    32,657 59,501 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  

 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายและบริการ                          1,272,784 1,516,757 76,616 97,696 1,349,400 1,614,453 

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรของส่วนงาน 212,118 262,415 19,680 20,215 231,798 282,630 

รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน     

ดอกเบี�ยรับ    6,385 6,935 

รายไดอื้�น    27,396 31,780 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (113,774) (123,326) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (146) - 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    151,659 198,019 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (26,427) (36,907) 

กาํไรสาํหรับงวด    125,232 161,112 

19. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น 

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

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามคาํสั�งซื�อรายจ่ายฝ่ายทุนกบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศที�ครบ

กาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ�งปี ดงันี�  

(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บาท 28.16 35.34 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.15 - 

เยน 0.07 13.59 

ยโูร 0.44 0.97 

ปอนดส์เตอร์ลิง 0.06 - 

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

คํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน �.�� ลา้นบาท และการทาํสัญญาซื�อขายฝาภาชนะกบัหน่วยงานของรัฐ

จาํนวน �.�� ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 9.92 ลา้นบาท และ 0.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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20. เครื�องมือทางการเงิน 

 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

คงเหลือดงันี�  

 30 มิถุนายน 2563 

  อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญา  

สกุลเงิน จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.32 0.66 32.44 - 32.52 31.15 สญัญาซื�อ: 20/07/2563 - 31/07/2563 

สญัญาขาย: 30/12/2563 

เยน 11.31 - 29.06 - 30.03 - 31/07/2563 - 31/08/2563 

 

 31 ธันวาคม 2562 

  อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญา  

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

21.  ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

         ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 30 มิถุนายน 2563 

 ระดบั � ระดบั � ระดบั � รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 513 - - 513 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น - - 10 10 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - 653 13 666 

ที�ดิน  - - 143 143 

หนี� สินทางการเงินหมุนเวยีนอื�น - 1 - 1 
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(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนระยะยาว - - 10 10 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - 653 13 666 

ที�ดิน  - - 143 143 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 6 สิงหาคม 2563 


