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บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลทั�วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 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 

 ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหน่ายฝาสําหรับขวด และธุรกิจรับจ้างพิมพ์แผ่นสําหรับ                      

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

อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

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

งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

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

ดงันั�นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื�อไม่ให้ขอ้มูลที�นาํเสนอซํ� าซอ้นกบัขอ้มูลที�ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลนี�ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที�เริ�มมผีลบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด บริษัทฯได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                   

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�

เริ� มในหรือหลงัวนัที�  1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไดรั้บ                    

การปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึ�นเพื�อใหม้ีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี

กบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
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การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ               

งบการเงินของบริษทัฯ  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมผีลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มรีอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ� งจะมี              

ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทาง                  

การบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้

ชั�วคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื�อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี� จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                     

งบการเงินของบริษทัฯ 

1.4 นโยบายการบัญชีที�สําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จัดทาํขึ� นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับที�ใช้ใน                         

งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2563  

2. 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 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน  

รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 210,423 231,137 645,163 649,842 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดจ้ากการให้บริการพิมพแ์ผน่ 14,599 13,294 39,423 88,336 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มและ

ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 563 563 1,689 1,676 ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

ขายวตัถุดิบและอะไหล่ 396 364 1,032 2,072 ราคาตลาด 

รายไดค้า่บริหารจดัการ 2,864 2,847 12,704 19,452 ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

เงินปันผลรับ - - - 390 ตามที�ประกาศ 

ซื�อวตัถุดิบและอะไหล่ 6,282 4,684 17,549 13,534 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือน                             

สิ�นสุดวนัที�                           

30 กนัยายน  

สําหรับงวดเกา้เดือน                             

สิ�นสุดวนัที�                           

30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

ซื�ออุปกรณ์ 221 196 3,638 3,185 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

คา่สิทธิผลผลิตจ่าย 2,182 3,693 7,957 9,050 อตัราร้อยละของยอดขายของแต่

ละสินคา้ 

คา่ชดเชยสินคา้เสียหาย 823 704 2,695 1,216 ราคาทุน 

เงินปันผลจ่าย - - 86,668 137,266 ตามที�ประกาศจ่าย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 8,223 7,700 24,674 22,425 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 156 84 468 251 

รวม 8,379 7,784 25,142 22,676 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 110,572 114,621 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,633 3,245 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 951 838 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 8,722 9,927 

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 993 993 

 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ – สุทธิจากส่วนที�ครบกาํหนด 

รับรู้ภายในหนึ�งปี 8,685 9,430 
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด 142 180 

เงินฝากธนาคาร 189,422 228,036 

รวม 189,564 228,216 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.04 ถึง 0.13 

ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.01 ถึง 0.20 ต่อปี) 

4. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 100,391 95,272 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 10,181 19,349 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 110,572 114,621 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 258,022 227,745 

คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 82,983 119,031 

 3 - 6 เดือน 24,548 17,810 

 6 - 12 เดือน 436 - 

 เกินกว่า 12 เดือน 21 11 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 366,010 364,597 

หกั: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิต (371) - 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ 365,639 364,597 
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(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

รายไดค้า้งรับ 2,633 3,245 

รวมลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2,633 3,245 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

เงินทดรอง 2,487 1,420 

ลูกหนี� ค่าชดเชยความเสียหายจากผูข้ายสินคา้ 21 975 

ลูกหนี�จากการขายเศษวสัดุ 2,120 256 

อื�น ๆ 3,248 1,048 

รวมลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 7,876 3,699 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  486,720 486,162 

5. สินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที�            

30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 21,488 

กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้จากการทาํลายสินคา้ (25,386) 

บนัทึกเพิ�มระหว่างงวด 25,236 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 21,338 

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ตราสารหนี� ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย   

เงินฝากธนาคารที�มีกาํหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน 954,005 1,053,998 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 เงินฝากระยะสั�นกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.70 

ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.75 ต่อปี) 
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7. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอื�น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ตราสารทุนที�วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื�น   

 ตราสารของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน   

 - บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 9,494 9,494 

 - อื�น ๆ 530 530 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่าน                            

กาํไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 10,024 10,024 

ตราสารทุนที�วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน   

 ตราสารทุนที�อยู่ในความตอ้งการของตลาด 361 384 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 361 384 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 10,385 10,408 

8. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงในบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

2564  

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัฯมีรายไดค่้าเช่าจาก

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจาํนวน 0.6 ลา้นบาท และ 1.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 0.5 ลา้นบาท และ 

�.� ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 บริษทัฯเขา้ทาํสญัญาใหเ้ช่าดาํเนินงานสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน สญัญาเช่ามีอายสุญัญา 30 ปี  

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�ยกเลิก

ไม่ได ้ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ภายใน 1 ปี 993 993 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,970 3,972 

มากกว่า 5 ปี 4,715 5,458 

รวม 9,678 10,423 
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9. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564 

สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 1,493,393 

ซื�อเพิ�มระหว่างงวด - ราคาทุน 234,223 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (2,281) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (142,747) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 1,582,588 

อาคารและเครื� องจักรบางส่วนถือกรรมสิทธิ� ร่วมกันระหว่ างบริษัทฯกับบริษัท  บางกอกแคน                            

แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั โดยบริษทัฯบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวตามสดัส่วนที�เป็นของบริษทัฯซึ�งมีมูลค่าตาม

บญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 จาํนวน 42 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 45 ลา้นบาท) 

10. สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี�สินตามสัญญาเช่า  

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2564 

สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 19,868 

ซื�อเพิ�มระหว่างงวด - ราคาทุน 14,505 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด (11,436) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 22,937 

หนี�สินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

หนี� ที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 23,458 20,465 

หกั: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (345) (495) 

หนี� สินตามสญัญาเช่า 23,113 19,970 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (14,223) (10,323) 

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด                          

ชาํระภายในหนึ�งปี 8,890 9,647 
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11. วงเงนิเบกิเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 

บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะสั�นที�ยงัไม่ไดใ้ช้ ณ วนัที�  30 กันยายน 2564 

จาํนวน 1,045 ลา้นบาท (2563: 1,075 ลา้นบาท) วงเงินสินเชื�อดงักล่าวไม่มีการคํ�าประกนั 

12. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 951 838 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 336,424 378,418 
เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 8,722 9,927 
เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 48,053 36,984 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 75,262 34,901 

รวม 469,412 461,068 

13. เงินปันผลจ่าย 

 

อนุมตัิโดย รวมเงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้

บุริมสิทธิ 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้

สามญั 

  (พนับาท) (บาท) (บาท) 

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 

เงินปันผลประจาํปี 2563            ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เมื�อวนัที� 

23 เมษายน 2564  130,559 3.95 2.45 

รวมเงินปันผลจ่าย - 2564         130,559 3.95 2.45 

เงินปันผลสาํหรับปี 2564 จ่ายจริงจาํนวน 128.39 ลา้นบาท (2563: 203.67 ลา้นบาท) เนื�องจากเงินปันผล  

ส่วนที�เหลือเกี�ยวเนื�องกบัการถือหลกัทรัพยซึ์�งไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
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14. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ�นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี�ย               

ทั�งปีที�ประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุด สําหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด 

 วนัที� 30 กนัยายน วนัที� 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,149 17,929 34,161 43,369 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 150 1,049 (220) 2,036 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 8,299 18,978 33,941 45,405 

15. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวน               

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหว่างงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยผลรวมของ

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลี�ย               

ถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามัญที�บริษัทฯอาจต้องออกเพื�อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นให้เป็น               

หุน้สามญั โดยสมมติว่าไดม้ีการแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสาํหรับงวด 43,214 79,324 52,001 52,001 0.83 1.53 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 43,214 79,324 52,800 52,800 0.82 1.50 

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสาํหรับงวด 164,134 204,556 52,001 52,001 3.16 3.93 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 164,134 204,556 52,800 52,800 3.11 3.87 
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16.  ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 

บริษทัฯไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที�รายงาน 

 ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวันที�                       

30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผ่น  

 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายและบริการ              679,992 718,610 15,099 14,185 695,091 732,795 

ผลการดําเนินงาน       

กาํไรของส่วนงาน 87,151 129,484 2,408 3,790 89,559 133,274 

รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน     

ดอกเบี�ยรับ    1,617 1,610 

รายไดอ้ื�น    13,534 10,899 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (53,101) (47,420) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (96) (61) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    51,513 98,302 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (8,299) (18,978) 

กาํไรสาํหรับงวด    43,214 79,324 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผ่น  

 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายและบริการ                          2,074,502 1,991,394 40,523 90,801 2,115,025 2,082,195 

ผลการดําเนินงาน       

กาํไรของส่วนงาน 314,256 341,602 6,973 23,470 321,229 365,072 

รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน     

ดอกเบี�ยรับ    5,043 7,995 

รายไดอ้ื�น    38,643 38,295 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (166,523) (161,194) 

ตน้ทุนทางการเงิน    (317) (207) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    198,075 249,961 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (33,941) (45,405) 

กาํไรสาํหรับงวด    164,134 204,556 

17. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น 

ก) บริษัทฯมีภาระผูกพนัตามคาํสั�งซื�อเพื�อซื�อเครื� องจกัรและอุปกรณ์กบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและ

ต่างประเทศที�ครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ�งปี ดงันี�  

(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บาท 35.12 13.93 

ยโูร 0.09 1.93 

เยน 17.65 - 

ข) บริษทัฯมีหนังสือคํ� าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเกี�ยวเนื�องกบัการคํ� าประกนัการใช้

ไฟฟ้าจาํนวน 10.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 10.2 ลา้นบาท)  และการทาํสัญญาซื�อขายฝาภาชนะ

กบัหน่วยงานของรัฐจาํนวน 0.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 0.2 ลา้นบาท) 

18.  เครื�องมือทางการเงิน 

18.1 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�นหรือมีอตัราดอกเบี� ยใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม

บญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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18.2 ลาํดับชั�นของมูลค่ายุตธิรรม 

บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

ดงันี�   
(หน่วย: ลา้นบาท)  

 30 กนัยายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน - เงินลงทุนในตราสารทุน 1 - - 1 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ - เงินลงทุนในตราสารทุน - - 10 10 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - 1 - 1 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - 653 13 666 

ที�ดิน  - 143 - 143 

หนี�สินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม     

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - 4 - 4 

 (หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม     

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน - เงินลงทุนในตราสารทุน 1 - - 1 
สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ - เงินลงทุนในตราสารทุน - - 10 10 
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ - 1 - 1 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - 653 13 666 

ที�ดิน  - 143 - 143 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปลี�ยนวิธีการและสมมติฐานที�ใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ

เครื�องมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

19. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2564 
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