
 

 

บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธนัวาคม 2560 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษัท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที�31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมาย

เหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั และไดต้รวจสอบงบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั ฝาจีบ

จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินณ วนัที� 31 ธนัวาคม2560ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

บริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ

อื�นๆตามที�ระบุในขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม

เพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรื�องเหล่านี�  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื�องเหล่านี�

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื�องมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

เนื�องจากรายไดจ้ากการขายเป็นตวัเลขที�มีสาระสาํคญัในงบกาํไรขาดทุน และเป็นตวัชี�วดัสาํคญัของธุรกิจซึ�งผูใ้ชง้บ

การเงินใหค้วามสนใจ และรายการขายบางส่วนเป็นการขายส่งออกซึ�งมีเงื�อนไขในการส่งมอบสินคา้ที�ควรนาํมา

ประกอบการบนัทึกรายการ นอกจากนี�  เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจที�ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขนั

ที�สูงในอุตสาหกรรมการผลิต ดงันั�นจึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัมลูค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

• ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบั

วงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและสุ่มเลือกตวัอยา่งเพื�อทดสอบการปฏิบติัตามการ

ควบคุมที�บริษทัฯออกแบบไว ้  

• สุ่มตวัอย่างรายการขายระหว่างปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชีเพื�อตรวจสอบการเกิดขึ�นจริงของรายการ

และความถกูตอ้งของการบนัทึกรายการขายวา่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้

รายไดข้องบริษทัฯ  

• สอบทานความเหมาะสมของใบลดหนี� ที�บริษทัฯออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย เพื�อตรวจสอบความผิดปกติที�อาจเกิดขึ�นของรายการขาย

ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  
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ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมลูค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามที�เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 9 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะการประมาณการค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าสินคา้

คงเหลือสาํหรับสินคา้ที�ลา้สมยัหรือเสื�อมสภาพซึ� งขึ�นอยู่กบัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี�ยวกบัวงจรอายขุอง

สินคา้ และสภาพเศรษฐกิจ ซึ� งอาจทาํใหเ้กิดความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าของค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื�อการลดลง

ของมลูค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูร้ับผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและสุ่มเลือกตวัอยา่งเพื�อทดสอบการปฏิบติั

ตามการควบคุมที�บริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติที�ฝ่ายบริหารใชใ้นการ

พิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงันี�    

• ทาํความเขา้ใจเกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความ

สมํ�าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลสาํหรับการรับรู้ค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือแบบ

เฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือเพื�อระบุถึงกลุ่มสินคา้

ที�มีขอ้บ่งชี�ว่ามีการหมุนเวียนของสินคา้ที�ชา้กวา่ปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิที�กิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัที�ในงบการเงินกบัราคาทุน

ของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้  

ข้อมูลอื�น 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มลูอื�น ซึ�งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยู่ในรายงานนั�น) ซึ� งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัที�

ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชื�อมั�นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื�นนั�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นนั�นมี

ความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มลูอื�นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื�อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามที�กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดั

ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อใหมี้การ

ดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที�ในการกาํกับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํงบ

การเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�น

ในระดบัสูงแต่ไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว่้ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสยัเยี�ยงผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความ

เสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่

ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี

และการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและ

สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�องหรือไม ่หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในบริษทัฯเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบบริษทัฯ ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผน

ไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซึ�ง

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�ง

ขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�

ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  
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