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บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมี
บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
และเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและ
จ าหน่ายฝาส าหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพแ์ผ่นส าหรับผลิตกระป๋อง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่เลขท่ี 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                     
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                   
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ                    
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ               
งบการเงินของบริษทัฯ  
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมี               
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทาง                   
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือ
ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                     
งบการเงินของบริษทัฯ 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้แก่ผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 ตน้ทุนทางการเงิน  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดย
ใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี               
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มีขอ้จ ากัด     
ในการเบิกใช ้
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4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงาน และค่าโสหุ้ยใน      
การผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ 

4.4 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบก าไรขาดทุน
ในปีท่ีเกิดขึ้น 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น           
งบก าไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ   
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มีการ
ประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯจดั
ให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์ังกล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ อย่างไรก็
ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในงบก าไรขาดทุนแลว้ 
ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปี
ก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบก าไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม 
หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  
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 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะ  3 - 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯ ตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 5 ปี 

4.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของ
บริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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4.8 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย์
ท่ีระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

4.8.1  บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 บริษทัฯใช้วิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา ณ วนัท่ีสัญญาเช่า            
เร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้
สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ี
จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคาร   1 - 2 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 5 ปี 
อุปกรณ์อ่ืน 3 - 4 ปี 

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อา้งอิงได้โอนให้กับบริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า จ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยการจ่ายช าระคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา และจ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึง
ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ ซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่า บริษทัฯ บนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือ
เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นเกิดขึ้น 
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บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า
หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า 
การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์
อา้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
อา้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.8.2  บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีได้รับตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่า
ด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  

4.9 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน                 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือ สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หากมี
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีท่ีดินซ่ึงใช้
วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจาก                      
การดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้
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4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ นอกจากน้ี ยงัมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีไดจ้ดัสรรไวอ้ยูก่่อน
วนัท่ีพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ใชบ้งัคบัโดยบริษทัฯเป็นผูจ้ดัเก็บไวเ้อง และจะจ่าย
ใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นลาออกจากบริษทัฯ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯ
จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบัติงาน                       
ครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) จะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และส าหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

4.12 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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4.13 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
จะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคญั บริษทัฯจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่             
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื ่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต ้นใน
วนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

 สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริงและต้องมีการประเมิน
การด้อยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่า
ของสินทรัพยด์ังกล่าวจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

 ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก บริษทัฯสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ 
เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถเปล่ียน
การจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

 ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการ
ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่
มีขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในงบก าไรขาดทุน 

 ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทัฯ
ไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุน  
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 การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น   

 บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ข้อก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้                  
หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการค้า 
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทาง                 
ดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ี
การคา้  

 การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์
ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

 การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือบริษทัฯมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และ             
บริษทัฯมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.15 ตราสารอนุพนัธ์  

 บริษทัฯใช้ตราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเส่ียงจาก             
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน  

 บริษทัฯรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
ทั้งน้ี บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดง
เป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 
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 บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน                 
12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การค้า 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงใน
อนาคต 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต                  
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว                
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินค้าจากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น                     
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใชก้ารวิเคราะห์อายุสินคา้
คงเหลือ และสถานะการขายของสินคา้คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ
รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิ ธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีมูลค่าต้นทุนเปล่ียนแทนสุทธิ                     
ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้น
หมายเหตท่ีุเก่ียวขอ้ง 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
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 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ             
บางประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีเม่ือมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอ
การตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 สัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 การก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

 ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับบริษทัฯในการ
ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 

 บริษทัฯไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม
ของบริษทัฯในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯ
จะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้น
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

 สัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า  

 การจดัประเภทของสัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงตอ้งอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 902,016 881,602 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการให้บริการพิมพแ์ผน่ 55,449 102,519 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการให้เช่า 2,252 2,239 ราคาตามสัญญา 
ขายอุปกรณ์ อะไหล่และวตัถุดิบ 1,065 2,188 ราคาตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัลกูคา้

ทัว่ไป 
ขายเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 719 1,919 ราคาทุน  
รายไดค้่าบริหาร 15,513 22,297 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบ สินคา้ส าเร็จรูปและอะไหล่ 20,132 15,462 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 9,190 3,561 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย  10,530 12,007 อตัราร้อยละของยอดขายแต่ละสินคา้ 
ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 4,697 2,399 ราคาทุน 
เงินปันผลจ่าย 86,668 137,266 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 34,208 30,105 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 624 335 
รวม 34,832 30,440 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 139,956 114,621 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 2,170 3,245 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17) 659 838 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17) 13,203 9,927 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 993 993 
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 8,437 9,430 

 ขอ้มูลเพิ่มเติมของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

บริษทั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กลุ่มบริษทับุญรอดบริวเวอร่ี ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถ้ือหุ้นและมกีรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั กรีนสปอต จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถ้ือหุ้น  
บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถ้ือหุ้นและมกีรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถ้ือหุ้นและมกีรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั ผลิตและขายบรรจุภณัฑ์ ผูถ้ือหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากดั ผลิตและขายบรรจุภณัฑ์ ผูถ้ือหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั ผลิตและขายกระป๋อง                                                  

2-Piece และ 3-Piece 
มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนับางส่วน 

บริษทั โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตและขายภาชนะพลาสติก มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จ ากดั ผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บรรจุและจ าหน่ายกระป๋อง                              

อดัยาน ้ าส าหรับฉีด 
มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนับางส่วน 

บริษทั คานากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั รับจา้งผลิตแม่พิมพส์ าหรับ                           
ฉีดและเป่าพลาสติก 

มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนับางส่วน 

ข) ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการคา้ท่ีเกิดขึ้นถือเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯและเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษทัในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของ                     
บริษทัฯและเป็นคู่แข่งทางการคา้ระหวา่งกนัเอง และการใหบ้ริการรับจา้งผลิตงานท่ีเก่ียวกบัการพิมพ ์

ค) ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกันประกอบด้วย ยอดคงเหลือของรายการให้เช่า ขายอุปกรณ์และ
อะไหล่ การให้บริการด้านการจัดการและการให้บริการระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์แก่บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 
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ง) เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกันประกอบด้วย ยอดคงเหลือของรายการซ้ือวตัถุดิบ อะไหล่และ
เคร่ืองจกัร ค่าสิทธิการผลิตคา้งจ่ายและค่าชดเชยสินคา้เสียหายคา้งจ่าย 

จ) บริษทัฯไดก้ าหนดการให้บริการรับจา้งผลิตงานท่ีเก่ียวกบัการพิมพแ์ก่บริษทั บางกอกแคน แมนนู
แฟคเจอร่ิง จ ากดั โดยมีเง่ือนไขการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนและไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการ
ใหบ้ริการ 

ฉ) ค่าเช่ารับล่วงหนา้เป็นค่าเช่ารับตามสัญญาให้เช่าท่ีดินแก่บริษทับางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 
โดยมีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2574 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดใ้ห้เช่าท่ีดินและอาคารเพิ่มเติมแก่บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 
มูลค่าตอบแทนส าหรับการให้เช่าท่ีดินคิดตามราคาประเมินของผูป้ระเมินและการให้เช่าอาคารคิด
ตามวิธีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา โดยก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายปี ค่าตอบแทนรวมส าหรับปีส้ินสุด
เดือนสิงหาคม 2564 และ 2563 คิดเป็นจ านวนปีละ 0.4 ล้านบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564          
การก าหนดค่าตอบแทนเพื่อต่ออายกุารเช่ายงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

ช) บริษัทฯได้ท าสัญญาให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มของบริษัท  
โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั โดยก าหนดระยะเวลาการให้บริการ 4 ปี ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 
2567 ดว้ยค่าตอบแทนเป็นจ านวนรวม 4 ลา้นบาท โดยก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายปี 

ซ) บริษัทฯได้ให้บริการติดตั้ งและบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบงานบุคคลแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในกลุ่มของบริษทั โตโยไซกัน กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด โดย
สัญญาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 11 ล้านบาท โดยมีเง่ือนไขจ่าย
ค่าบริการเป็นรายเดือน 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดต่้ออายุสัญญาการให้บริการดงักล่าวอีก 1 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2565 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นจ านวน 11 ลา้นบาท  

ฌ) บริษทัฯไดท้ าสัญญาขายทรัพยสิ์นและเก็บค่าใช้จ่ายการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟ้ากบับริษทั 
บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั โดยก าหนดค่าตอบแทนในอตัราคงท่ีต่อเดือน และไม่ก าหนด
ระยะเวลาส้ินสุดการให้บริการ ค่าตอบแทนการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับปี 2564 และ 
2563 คิดเป็นจ านวนปีละ 2 ลา้นบาทและ  2 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ญ) บริษทัฯไดท้ าสัญญาสิทธิการผลิต (Technical license agreement) กบั บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นวิชาการและเทคนิคการผลิตฝา สัญญาตามกลุ่มสินคา้ มีอาย ุ2 ปี 
ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2564 และอายุ 5 ปี ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2565 โดยตกลงจ่ายค่าสิทธิการผลิต
ตามอัตราร้อยละของยอดขายของสินค้าประเภทท่ีระบุในสัญญา และก าหนดจ่ายค่าบริการทุก           
หกเดือน 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
เงินสด 238 180 
เงินฝากธนาคาร 134,206 228,036 
รวม 134,444 228,216 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.04 ถึง 0.20 
ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.01 ถึง 0.20 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 120,566 95,272 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 19,390 19,349 
รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 139,956 114,621 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 262,558 227,745 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 113,594 119,031 
 3 - 6 เดือน 25,151 17,810 
   เกินกวา่ 12 เดือน 370 11 

รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 401,673 364,597 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (370) - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 401,303 364,597 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค้า้งรับ 2,170 3,245 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,170 3,245 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
เงินทดรอง 1,317 1,420 
ลูกหน้ีค่าชดเชยความเสียหายจากผูข้ายสินคา้ - 975 
ลูกหน้ีจากการขายเศษวสัดุ 1,869 256 
อ่ืน ๆ 1,478 1,048 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,664 3,699 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  548,093 486,162 

9. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลด
ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ                
ท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 
 

ราคาทุน 

รายการปรับลด
ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ              
ท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 

สินคา้ส าเร็จรูป 204,065 (19,758) 184,307 198,202 (18,942) 179,260 
งานระหว่างท า 175,542 (4,004) 171,538 146,834 (59) 146,775 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 179,294 (625) 178,669 149,937 (2,325) 147,612 
อะไหล่ 23,034 (969) 22,065 23,120 (162) 22,958 
สินคา้ระหว่างทาง 35,255 - 35,255 11,245 - 11,245 

รวม 617,190 (25,356) 591,834 529,338 (21,488) 507,850 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
จ านวน 39.51 ลา้นบาท (2563: 29.31 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และปรับยอดรายการ
ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือลงจ านวน 35.64 ลา้นบาท (2563: 34.89 ลา้นบาท) ส าหรับสินคา้ท่ีไดท้ าลาย 
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10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
เงินฝากธนาคารท่ีมีก าหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือน 956,878 1,053,998 

รวม  956,878 1,053,998 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.60 
ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.75 ต่อปี) 

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
 ตราสารของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
 - บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 9,494 9,494 
 - อ่ืน ๆ 530 530 
รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 10,024 10,024 

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน   
 ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 375 384 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 375 384 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,399 10,408 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 2564 

  ท่ีดินจดัสรรและ   
 ท่ีดินเพื่อใหเ้ช่า ส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินเปล่า รวม 

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

     
รายไดค้่าเช่าส าหรับปี 1,403 - - 1,403 

ค่าใชจ้่าย    99 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 

  ท่ีดินจดัสรรและ   
 ท่ีดินเพื่อใหเ้ช่า ส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินเปล่า รวม 

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

     
รายไดค้่าเช่าส าหรับปี 1,403 - - 1,403 

ค่าใชจ้่าย    99 

ในปี 2561 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาท่ีดินและใช้มูลค่าตน้ทุนเปล่ียน
แทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) เป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาส่ิงก่อสร้างในโครงการ
พฒันาท่ีดิน ทั้งน้ี ในปี 2564 และ 2563  มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไม่เปล่ียนแปลง
จากปี 2561 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 แสดงมูลค่าตาม                 
ราคาท่ีตีใหม่ แสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 

  อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร ติดตั้งเคร่ืองใช ้  ระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่        
1 มกราคม 2563 142,800 455,568 2,935,246 104,272 7,950 185,757 3,831,593 
ซ้ือเพ่ิม - - 10,367 3,515 - 200,914 214,796 
จ าหน่าย - (4,984) (134,095) (7,116) (13) (2,385) (148,593) 
โอนเขา้ (ออก) - 11,891 264,999 12,249 - (289,139) - 

31 ธนัวาคม 2563 142,800 462,475 3,076,517 112,920 7,937 95,147 3,897,796 
ซ้ือเพ่ิม - - 15,138 2,498 - 239,615 257,251 
จ าหน่าย - (3,332) (199,904) (10,909) (172) (1,376) (215,693) 
โอนเขา้ (ออก) - 31,340 196,774 9,507 - (237,621) - 

31 ธนัวาคม 2564 142,800 490,483 3,088,525 114,016 7,765 95,765 3,939,354 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2563 - 336,205 1,930,558 87,238 7,796 - 2,361,797 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 12,805 157,322 8,160 42 - 178,329 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (3,852) (124,928) (6,929) (13) - (135,722) 

31 ธนัวาคม 2563 - 345,158 1,962,952 88,469 7,825 - 2,404,404 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 13,221 170,978 9,916 - - 194,115 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (2,996) (196,283) (10,602) (172) - (210,053) 

31 ธนัวาคม 2564 - 355,383 1,937,647 87,783 7,653 - 2,388,466 

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

31 ธนัวาคม 2564 142,800 135,100 1,150,878 26,233 112 95,765 1,550,888 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2563 (174 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   178,329 

2564 (189 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   194,115 

บริษทัฯได้จดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินในปี 2561 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาดเป็นเกณฑใ์นการก าหนดมูลค่ายติุธรรม  

มูลค่าของท่ีดินดงักล่าวมีราคาทุนจ านวน 63.3 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัคงใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวคิดเป็นจ านวน 1,592 ลา้นบาท 
(2563: 1,660 ลา้นบาท)  
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อาคารและเคร่ืองจักรบางส่วนถือกรรมสิทธ์ิ ร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับบริษัท บางกอกแคน                       
แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั โดยบริษทัฯบนัทึกอาคารและเคร่ืองจกัรดงักล่าวตามสัดส่วนท่ีเป็นของ บริษทัฯซ่ึง
มีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 42 ลา้นบาท (2563: 45 ลา้นบาท) 

14. สัญญาเช่า  

14.1 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า  

 บริษทัฯท าสัญญาเช่าสินทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯ สัญญาเช่ามีอายสุัญญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 1 - 5  ปี  

ก)  สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์อ่ืน รวม 
1 มกราคม 2563 3,921 7,001 2,562 13,484 
เพิ่มขึ้น 12,560 3,532 2,300 18,392 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (7,174) (3,383) (1,451) (12,008) 
31 ธนัวาคม 2563 9,307 7,150 3,411 19,868 
เพิ่มขึ้น 1,921 6,962 11,006 19,889 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (6,810) (4,152) (4,565) (15,527) 
31 ธนัวาคม 2564 4,418 9,960 9,852 24,230 

ข)  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
หน้ีท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 24,909 20,465 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (492) (495) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 24,417 19,970 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (13,770) (10,323) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด                          
ช าระภายในหน่ึงปี 10,647 9,647 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
   2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี   19,970 13,870 
เพิ่มขึ้น   19,889 18,006 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้   417 306 
จ่ายค่าเช่า   (15,859) (12,212) 
ยอดคงเหลือปลายปี   24,417 19,970 

 การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมายเหตุ 32.2 
ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ค)  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 15,527 12,008 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 417 306 

ง)  อ่ืน ๆ  

 บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 16 
ล้านบาท (2563: 12 ล้านบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่า              
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  

14.2 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ท่ีดินเพื่อให้เช่าในหมายเหตุ 12) 
สัญญาเช่ามีอายสุัญญา 30 ปี  

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิก
ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
2564 2563 

ภายใน 1 ปี 993 993 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,970 3,972 
มากกวา่ 5 ปี 4,467 5,458 
รวม 9,430 10,423 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์   
ราคาทุนตน้ปี 59,827 54,810 
ซ้ือเพิ่ม 1,143 5,533 
ตดัจ าหน่าย (1,271) (516) 
ราคาทุนปลายปี 59,699 59,827 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมตน้ปี 52,886 51,134 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,443 2,268 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (1,271) (516) 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมปลายปี 54,058 52,886 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 5,641 6,941 

16. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ียงัไม่ได้ใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
จ านวน 1,045 ลา้นบาท (2563: 1,075 ลา้นบาท) วงเงินดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนั 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 659 838 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 323,790 378,418 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,203 9,927 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,394 36,984 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 36,121 34,901 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 403,167 461,068 
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18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 35,802 38,275 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 151,098 153,028 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 33,219 25,243 

รวม 220,119 216,546 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) ซ่ึงเป็นเงินชดเชย
พนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 153,028 144,018 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน :   
 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,978 6,605 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,345 3,299 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน : 
 (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
         ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 
         ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 
         ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี 

 
 

- 
- 
- 

(12,253) 

 
 

381 
9,105 

(4,417) 
(5,963) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 151,098 153,028 

 บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 6.5 ลา้นบาท (2563: 0.2 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ประมาณ 8 ปี (2563: 8 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 2564 2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.50 1.50 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  4.50 4.50 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 7.00 7.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) สรุปไดด้งัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2564 

 เคล่ือนไหว
เพิ่มขื้น 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

เคล่ือนไหว
ลดลง 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (7,014) 0.5 7,511 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 1.0 16,478 1.0 (14,620) 

 

 31 ธนัวาคม 2563 
 เคล่ือนไหว

เพิ่มขื้น 
ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

เคล่ือนไหว
ลดลง 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (6,587) 0.5 7,055 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 1.0 15,476 1.0 (13,731) 

19. หุ้นบุริมสิทธ ิ

 หุ้นบุริมสิทธิของบริษทัฯเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามญัใน
อตัราเดียวกบัหุ้นสามญั และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิด
ไม่สะสมเงินปันผล อีกทั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัและมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญั
ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ เดือน ในอตัราหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดมี้การใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้น
สามญัมีจ านวน 799,258 หุน้ 
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20. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล 

21. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงส่วนเกินทุนน้ีไม่สามารถน ามา
หกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผล 

22. รายได้อ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและอะไหล่ 119,942 75,380 
รายไดค้่าบริหาร 15,513 22,297 
รายไดค้่าเช่า 2,252 2,239 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 6,950 681 
ค่าสินไหมทดแทน 3,829 6,235 
ก าไรจากตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                           
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
- 

 
111 

อ่ืน ๆ 19,420 13,786 
รวม 167,906 120,729 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,684,712 1,428,783 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 526,452 528,623 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 208,537 192,659 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 109,741 107,263 
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 39,509 29,306 
ค่าขนส่ง 41,060 34,488 
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 10,530 12,007 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 34,571 (25,239) 
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24. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 37,512 54,420 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (11) 134 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                      
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,914 2,660 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 39,415 57,214 

 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 233,113 315,648 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 46,623 63,130 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (11) 134 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27) (4,052) (1,250) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 10,580 8,050 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (15,639) (15,510) 
อ่ืน ๆ 1,914 2,660 

รวม (7,197) (6,050) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 39,415 57,214 
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 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 5,069 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (1,014) 
สุทธิจากภาษีเงินได ้ - 4,055 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,071 4,298 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 36,863 35,654 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 1,687 1,886 
อ่ืน ๆ 3,526 3,192 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,147 45,030 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจ าหน่ายสะสม (42,125) (38,146) 
ก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

(64,152) 
 

(64,152) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (15,319) (15,319) 
อ่ืน ๆ (204) (152) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (121,800) (117,769) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ (74,653) (72,739) 

25. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน                    
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของ
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ              
หุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่า
ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับปี ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส าหรับปี 193,698 258,434 52,001 52,001 3.72 4.97 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 193,698 258,434 52,800 52,800 3.67 4.89 

26.  ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัคือกรรมการผูมี้อ านาจ  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริการ บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 1. ส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ 

 2. ส่วนงานรับจา้งพิมพแ์ผน่ส าหรับผลิตกระป๋อง 

 บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์            
ในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษทัฯประเมินผล              
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯบริหารงาน
ด้านการจัดหาเงิน ซ่ึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ทางการเงิน กิจกรรมบริหารงานและ                 
ภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

  

  



 

 31 

 

DRAFT
  This do cum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to

rev iew  an d chan ge an d therefo re its c on ten ts

can n o t be re lied  upon  as bein g  ac curate.

 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  

 ขายฝาภาชนะ ส าหรับผลิตกระป๋อง รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ              2,823,984 2,664,378 56,996 105,777 2,880,980 2,770,155 

ผลการด าเนินงาน       

ก าไรของส่วนงาน 397,336 456,691 8,085 22,844 405,421 479,535 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
รายไดท้างการเงิน    6,438 9,646 
รายไดอ่ื้น    47,964 45,348 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (226,284) (218,575) 
ตน้ทุนทางการเงิน   (417) (306) 

ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน   (9) - 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    233,113 315,648 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (39,415) (57,214) 

ก าไรส าหรับปี    193,698 258,434 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกัคือ ประเทศไทย โดยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งน้ี ไม่มีการแยกแสดงสินทรัพยส่์วนงาน เน่ืองจากส่วนงานต่าง ๆ ใช้สินทรัพยห์ลกั
ร่วมกนั 

 ในปี 2564 บริษทัฯมีรายไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,162 ลา้นบาท (2563: 1,121 ลา้นบาท) จากลูกคา้รายใหญ่
จ านวนสามราย ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ  

27. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับผลิตภณัฑ์ฝาเกลียวตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 62-0723-1-05-1-0 เม่ือวันท่ี  4 กรกฎาคม 2562 ภายใต้เ ง่ือนไขท่ีก าหนด                 
บางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรท่ีได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และเคร่ืองจกัรระบบอตัโนมติัหรือหุ่นยนต์โดยไม่รวมท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นจ านวนไม่เกิน 80.86                 
ลา้นบาท มีก าหนดเวลา 3 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  
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 รายไดข้องบริษทัฯส าหรับปี 2564 และ 2563 จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

 กิจการท่ี กิจการท่ี  กิจการท่ี กิจการท่ี  
 ไดรั้บ               

การส่งเสริม
การลงทุน 

ไม่ไดรั้บ  
การส่งเสริม
การลงทุน รวม 

ไดรั้บ               
การส่งเสริม
การลงทุน 

ไม่ไดรั้บ  
การส่งเสริม
การลงทุน รวม 

รายไดจ้ากการขายและจากการให้บริการ       
   ในประเทศ 366,865 2,016,066 2,382,931 138,483 2,165,695 2,304,178 
   ต่างประเทศ 30,246 467,803 498,049 18,559 447,418 465,977 

รวม 397,111 2,483,869 2,880,980 157,042 2,613,113 2,770,155 

28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและบริษทัฯจ่าย
สมทบให้ในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน กรณีพนักงานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯก่อนวนัท่ี                  
1 มกราคม 2546 บริษทัฯจะจ่ายสมทบอตัราพิเศษให้เม่ืออายุงานครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือ
พนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบของกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2564 บริษทัฯจ่ายเงินสมทบเขา้
กองทุนจ านวน 22.4 ลา้นบาท (2563: 21.8 ลา้นบาท) 

29. เงินปันผลจ่าย 

 
อนุมติัโดย รวมเงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายต่อ
หุ้นบุริมสิทธิ 

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้นสามญั 

  (พนับาท) (บาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี                     
10 เมษายน 2563 172,800 4.75 3.25 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
11 มิถุนายน 2563 34,320 0.65 0.65 

รวมเงินปันผลจ่าย – 2563 207,120 5.40 3.90 

เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
23 เมษายน 2564 130,559 3.95 2.45 

รวมเงินปันผลจ่าย – 2564 130,559 3.95 2.45 
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เงินปันผลส าหรับปี 2564 จ่ายจริงจ านวน 128.39 ลา้นบาท (2563:  203.67 ลา้นบาท) เน่ืองจากเงินปันผล
ส่วนท่ีเหลือเก่ียวเน่ืองกบัการถือหลกัทรัพยซ่ึ์งไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นดงัน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามค าสั่งซ้ือรายจ่ายฝ่ายทุนกับผูข้ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศท่ี                 
ครบก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน 2564 2563 

บาท 57.23 13.93 
เยน 0.07 - 
ยโูร 0.13 1.93 

ข) บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจ านวน 10.4 ลา้นบาท (2563: 10.4 ลา้น
บาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 10.3 ลา้นบาท (2563: 10.2 ลา้นบาท) และการ
ท าสัญญาซ้ือขายฝาภาชนะกบัหน่วยงานของรัฐจ านวน 0.1 ลา้นบาท (2563: 0.2 ลา้นบาท) 

31. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ - เงินลงทุนในตราสารทุน 1 - - 1 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ - เงินลงทนุในตราสารทุน - - 10 10 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 1 - 1 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ  - 653 13 666 
ท่ีดิน  - 143 - 143 
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(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ - เงินลงทุนในตราสารทุน 1 - - 1 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ - เงินลงทนุในตราสารทุน - - 10 10 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 1 - 1 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ  - 653 13 666 
ท่ีดิน  - 143 - 143 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 ตราสารอนุพนัธ์  

    (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง   
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 591 803 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 79 411 

 บริษทัฯใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมบางส่วน โดย
เขา้ท าสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
รายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุัญญาโดยทัว่ไปไม่เกินหน่ึงปี 
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32.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุน บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 ก) ความเส่ียงด้านเครดิต 

  บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ เงินฝากกบัธนาคาร โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  ยกเวน้
ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงได้เปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหัวขอ้ความเส่ียงดา้น
สภาพคล่อง 

  ลูกหนีก้ารค้า  

  บริษทัฯบริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯมีการติดตามยอดคงคา้งของ
ลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการให้สินเช่ือของบริษทัฯ เป็นการให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง 
เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานลูกคา้จ านวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  

  บริษทัฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับ
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและ
ขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต 
สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป บริษทัฯจะตดัจ าหน่าย
ลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีหากลูกหน้ีนั้นคา้งช าระเกินกว่าหน่ึงปี และบริษทัฯไม่ไดมี้การด าเนินการ
ตามกฎหมายกบัลูกหน้ีรายดงักล่าว  

  เงินฝากธนาคาร 

  บริษทัฯบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารโดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ี
ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดใหก้บัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือ
จะถูกสอบทานโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯเป็นประจ าทุกปี การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลด
ความเส่ียงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้ นจากผิดนัดช าระของ
คู่สัญญา 



 

 36 

 

DRAFT
  This do cum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to

rev iew  an d chan ge an d therefo re its c on ten ts

can n o t be re lied  upon  as bein g  ac curate.

 

  บริษทัฯมีความเส่ียงด้านเครดิตของตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี
อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้น
เครดิตระหวา่งประเทศ  

 ข) ความเส่ียงด้านตลาด 

  บริษทัฯมีความเส่ียงจากราคาสินค้าซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลัก บริษทัฯมีการติดตามการเคล่ือนไหวของ           
ราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ดเพื่อประกอบการวางแผนสั่งซ้ือ 

 ค) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยบริษทัฯบริหารความเส่ียงส่วนใหญ่โดยการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี 

  บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2564 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.19 1.65 33.40 
เยน - 27.70 0.30 
ยโูร - 0.07 38.40 

 

 31 ธนัวาคม 2563 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.69 1.86 30.42 และ 30.79 
เยน - 8.53 0.30 
ยโูร - 0.19 36.95 

  การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

  ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของบริษทัฯจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืน
ทั้งหมดคงท่ี ทั้ งน้ี ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดก้ าหนดให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทั้งน้ี บริษทัฯไม่มีความเส่ียง
อยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอ่ืน 
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สกุลเงิน เพิ่มขึ้น 
ผลกระทบต่อ            
ก าไรก่อนภาษี ลดลง 

ผลกระทบต่อ                               
ก าไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.0 1,411 5.0 (1,411) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.0 1,415 5.0 (1,415) 

 ง) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัเก่ียวกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของ
บริษทัฯส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั 

  การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

  บริษทัฯไม่คาดว่าจะไดรั้บผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียใน
สภาวะปัจจุบนั 

 จ) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

  บริษทัฯไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิม
และได้ขอ้สรุปว่าความเส่ียงดังกล่าวอยู่ในระดับต ่า บริษทัฯมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของ
เงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ  

  รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการ
เงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงิน
สดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2564 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 367 - 367 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 14,041 10,868 24,909 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 14,408 10,868 25,276 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2564 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ตราสารอนุพนัธ์  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระแยก     
กระแสเงินสดรับ - 10,044 - 10,044 
กระแสเงินสดจ่าย - (10,123) - (10,123) 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - (79) - (79) 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 426 - 426 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 10,650 9,814 20,464 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 11,076 9,814 20,890 

ตราสารอนุพนัธ์  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระแยก     
กระแสเงินสดรับ - 37,721 - 37,721 
กระแสเงินสดจ่าย - (38,332) - (38,332) 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - (411) - (411) 

32.3  มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 บริษทัฯมีวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี 
เจา้หน้ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจ าลองราคาท่ีไดรั้บ
การยอมรับโดยทัว่ไปในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

  



 

 39 

 

DRAFT
  This do cum en t is in  draft fo rm . It is subjec t to

rev iew  an d chan ge an d therefo re its c on ten ts

can n o t be re lied  upon  as bein g  ac curate.

 

ค) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี่ยนทนัที อตัราแลกเปลี่ยนล่วงหนา้ของ
เงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ บริษทัฯไดค้  านึงถึงผลกระทบ
ของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

32.4  การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจ าและมี
ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 
เงินลงทุน                           

ในตราสารทุน 
อสังหาริมทรัพย ์                  
เพื่อการลงทุน รวม 

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 10,024 12,900 22,924 

 ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนคือราคาตามบญัชี  

33. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคัญของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม                   
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2563: 0.2:1) 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
จากก าไรของบริษทัฯในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท และให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท                  
รวมเป็นเงิน 96.24 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเประจ าปี 2565                 
เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
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