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บริษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทั�วไป 

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

โดยมีบริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จาํกัด ซึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจัดตั� งในประเทศญี�ปุ่นเป็น           

ผูถื้อหุน้หลกั และมีบริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส์จาํกดั เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั ธุรกิจหลกั

ของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายฝาสาํหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพแ์ผ่นสาํหรับงานกระป๋องที�

อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที� เลขที� 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตาํบลประชาธิปัตย์ อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี

พ.ศ. 2547โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 

11 ตุลาคม 2559ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการ

บญัชี 

ในระหว่างไตรมาส 3 ของปีปัจจุบนั สดัส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯในกิจการแห่งหนึ� งไดล้ดลง โดย

สถานะของเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัอื�น บริษทัฯจึง

เลิกใชว้ิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามที�กล่าวในหมายเหตุ 10 ดงันั�น จึงไม่มีการ

แสดงงบแสดงฐานะการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ

ขอ้มลูเปรียบเทียบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
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3.      มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี

ฉบบัใหม่ ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 

มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดั

ให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�จะมผีลบังคับใช้ในอนาคต 

  ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมี

ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ

อธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายไดจ้ากการขายสินค้ารับรู้เมื�อบริษทัฯไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนัยสาํคญัของความ

เป็นเจา้ของสินคา้ใหแ้ก่ผูซื้�อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม

ภาษีมลูค่าเพิ�ม สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เมื�อไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั�นความสาํเร็จของงาน 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเสน้ตรงตามอายุของสญัญาเช่า 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินคา้ส่งออกที�ไดรั้บในรูปบตัรภาษีจากกระทรวงการคลงัรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อ

บริษทัฯไดร้ับหนงัสือแจง้อนุมติัใหไ้ดรั้บบตัรภาษี 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั�นที�มี

สภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

 ลูกหนี� การคา้และลูกหนี� อื�นแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อหนี�

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ� นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได้ ซึ� ง

โดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี�  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัหรือมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่า

โสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบสารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลี�ยหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

4.5 เงนิลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียแสดงมูลค่าตาม

วิธีส่วนไดเ้สียและแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการดว้ยมลูค่าตามวิธีราคาทุน 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั�วไป ซึ� งแสดงในราคา

ทุนสุทธิจากค่าเผื�อการลดลงของมลูค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนซึ� งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั�น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผล

กาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนใน

งบกาํไรขาดทุนในปีที�เกิดขึ�น 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในงบกาํไรขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 
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4.7 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาที�ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม

และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของที�ดินในราคาทุน ณ วนัที�ไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั�นบริษทัฯจดัให้มี

การประเมินราคาที�ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์ังกล่าวในราคาที�ตีใหม่ ทั�งนี�  

บริษทัฯจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครั� งคราวเพื�อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมลูค่ายติุธรรมอย่างมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซึ�งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปนี�   

- บริษทัฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที� เพิ�มขึ� นจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�นและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของ

ผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาที�ลดลง

ในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ส่วนที�เพิ�มจากการตีราคาใหม่นี�จะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนที�

เคยลดลงซึ�งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบกาํไรขาดทุน อย่างไร

ก็ตาม หากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาเพิ�มขึ�นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจาก

การตีราคาสินทรัพย”์อยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนที�ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในจาํนวนที�ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี“ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย”์  

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงันี�  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 20 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์  3- 15 ปี 

เครื�องตกแต่งติดตั�งเครื�องใชส้าํนกังานและยานพาหนะ  3 -5 ปี 

 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั�ง 

 บริษทัฯ ตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนและค่าตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้

มี) ของสินทรัพยน์ั�น  

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการใหป้ระโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้

บ่งชี� ว่าสินทรัพย์นั�นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัด

จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

งบกาํไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

  อายกุารใหป้ระโยชน ์

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 5 ปี 

 สิทธิการผลิต 6ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ

ถกูบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั

ฯ 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิ

ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ�งทาํใหมี้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้

เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายงบกาํไร

ขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยนณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนรวมอยู่ในการคํานวณผลการ

ดาํเนินงาน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดินอาคารและอุปกรณ์

หรือสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี�ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่าบริษทัฯรับรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่ามลูค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์นั�นทั�งนี�  มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมลูค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาํไรขาดทุนยกเวน้ในกรณีที�ดินซึ� งใช้วิธีการตี

ราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

จะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�เคยบนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชี� ที�แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย์ที�รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลงบริษทัฯจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยน์ั�น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง

ประมาณการที�ใช้กาํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั� ง

ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้ง      

ไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีที�ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น

งวดก่อนๆบริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบกาํไร

ขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั�นแสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที�เกินกว่ามูลค่าตามบญัชี

ที�ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ�ม 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นราย

เดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี� ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่าย

สมทบกองทุนสํารองเลี� ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิดรายการ นอกจากนี�  ยงัมีกองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพที�ไดจ้ดัสรรไวอ้ยู่ก่อนวนัที�พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 ใช้บงัคบัโดย

บริษทัฯเป็นผูจ้ดัเก็บไวเ้อง และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อพนกังานนั�นลาออกจากบริษทัฯ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)และผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

ของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� ง

บริษทัฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

นอกจากนั�นบริษทัฯจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงิน

รางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯคํานวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ

ผล ปร ะ โยชน์ร ะยะ ยาวอื� นของพนักงานโดยใช้วิ ธี คิดลดแต่ละ หน่วยที� ประมาณ การ ไ ว ้

(ProjectedUnitCreditMethod) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) จะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและ

สาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

4.14 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี�สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผกูพนัซึ�งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อ 

ปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�น และบริษทัฯสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

4.15 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดย

ใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั�งผลขาดทุน

ทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ชน้ั�น 
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 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะ

ไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้ง

กบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  

4.16 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลกูหนี� และเจา้หนี�ตามสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�น

รอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูก

บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนส่วนเกินหรือส่วนลดที�เกิดขึ�นจากการทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธี

เสน้ตรงตามอายขุองสญัญา 

4.17 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อ

โอนหนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผู ้

ร่วมในตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มี

ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณ

มลูค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล

ที�สามารถสงัเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมลูค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  

 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี� สินในงบ

การเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูที�นาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายุติธรรม ดงันี�  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอย่างเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี� ยวกับกระแสเงินในอนาคตที� กิจการ                  

ประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�น

ของมลูค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยูณ่วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอการใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี�

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ

การที�สาํคญัมีดงันี�  

 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี� แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายขุองหนี�ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินคา้จากผลขาดทุนที�อาจเกิดขึ�น

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยใชก้ารวิเคราะห์อายุ

สินคา้คงเหลือและสถานะการขายของสินคา้คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั 

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าเงนิลงทุน 

 บริษทัฯจะตั�งค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนทั�วไปเมื�อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวได้

ลดลงอย่างมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าการที�จะสรุปว่าเงิน

ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ของฝ่ายบริหาร 

 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซึ�งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

และรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบกําไรขาดทุนผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีมูลค่าตน้ทุน

เปลี�ยนแทนสุทธิ ขอ้สมมติฐานที�สําคญัที�ใชใ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อ

การลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุที�เกี�ยวขอ้ง 

 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 
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 บริษทัฯแสดงมูลค่าของที�ดินดว้ยราคาที�ตีใหม่ ซึ�งราคาที�ตีใหม่นี� ไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 

โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ� งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการ

ประมาณการบางประการตามที�อธิบายไวใ้นหมายเหตุที�เกี�ยวขอ้ง 

 นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดินอาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์นั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจําเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที� เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนณวนัที�ไดม้าตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน

ภายหลงัฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย์

รวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที�เหมาะสมในการคาํนวณหามลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั�นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีเมื�อมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผล

แตกต่างชั�วคราวนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดใน

อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

ของพนักงาน 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะ

ยาวอื�นของพนกังานประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆใน

การประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ

เปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที�ไม่มีการ

ซื�อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซื�อขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน

มูลค่า ซึ� งตวัแปรที�ใช้ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรที�มีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึง

ความเสี�ยงทางดา้นเครดิต (ทั�งของธนาคารฯ และคู่สญัญา) สภาพคล่อง ขอ้มลูความสัมพนัธ์ และการ

เปลี�ยนแปลงของมูลค่าของเครื� องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานที�

เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรที�ใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ

การเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั�นของมลูค่ายุติธรรม 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัรายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดง                   

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย /                                         

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 637,205 686,696 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพแ์ผน่ 176,886 170,021 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 2,921 3,135 ราคาตามสญัญา 

ขายอุปกรณ์อะไหล่และวตัถุดิบ 1,185 1,034 ราคาตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกบั

ลกูคา้ทั�วไป 

ขายเครื�องจกัรที�ใชส้าํหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 3,061 623 ราคาทุน 

รายไดค่้าบริหาร 10,519 13,051 ราคาตามสญัญา 

ซื�อวตัถุดิบ 1,135 1,756 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ซื�ออะไหล่และเครื�องจกัร 29,603 21,524 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 17,911 21,677 อตัราร้อยละของยอดขายแต่ละ

สินคา้ 

ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 942 247 ราคาทุน 

เงินปันผลจ่าย 85,868 60,455 ตามที�ประกาศจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560และ 2559บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานใหแ้ก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 20,845 19,340 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 289 278 

รวม 21,134 19,618 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที� เ กี�ยวข้องกัน ณ วันที�  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มี

รายละเอียดดงันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

ลูกหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 8) 84,480 97,533 

ลูกหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (หมายเหตุ 8) 6,282 7,615 

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั(หมายเหตุ 16) 14,110 19,923 

ค่าเช่ารับล่วงหน้า   

ค่าเช่ารับล่วงหนา้  13,400 14,393 

หกั: ส่วนที�ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี (993) (993) 

สุทธิ 12,407 13,400 

 ขอ้มลูเพิ�มเติมของรายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี�  

ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี�  

  บริษทั   ประเภทกิจการ   ลกัษณะความสมัพนัธ ์  

กลุ่มบริษทับุญรอดบริวเวอรี�  ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ผูถ้ือหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 

บริษทั ไทยนํ�าทิพย ์จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ผูถ้ือหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 

บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ผูถ้ือหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 

บริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั  ผลิตและขายบรรจุภณัฑ ์ ผูถ้ือหุน้และมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 

บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จาํกดั  ผลิตและขายบรรจุภณัฑ ์ ผูถ้ือหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 

บริษทั บางกอกแคน ผลิตและขายกระป๋อง มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

    แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 2-Piece และ 3-Piece     บางส่วน 

บริษทั โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและขายภาชนะพลาสติก มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

     บางส่วน 

บริษทั เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จาํกดั ผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 

     บางส่วน 

PT Indonesia Caps and Closures ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์ มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนับางส่วน 

 ประเภทฝาสาํหรับเครื�องดื�ม 

บริษทั ไซไว โชจิ จาํกดั  จาํหน่ายเครื�องจกัรและอะไหล่ มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนับางส่วน 

บริษทั โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั  บรรจุและจาํหน่ายกระป๋อง มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนับางส่วน 

    อดัยานํ�าสาํหรับฉีด 

บริษทั คานากาตะ (ประเทศไทย) จาํกดั  รับจา้งผลิตแม่พมิพส์าํหรับ มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนับางส่วน 

 ฉีดและเป่าพลาสติก 

ข) ลูกหนี� การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัรายการคา้ที�เกิดขึ�นถือเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯและ

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการก่อตั�งบริษทัในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้ที�เป็นผู ้

ถือหุน้ของบริษทัฯและเป็นคู่แข่งทางการคา้ระหว่างกนัเอง และการให้บริการรับจา้งผลิตงานที�

เกี�ยวกบัการพิมพ ์
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ค) ลกูหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัประกอบดว้ย ยอดคงเหลือของรายการให้เช่า ขายอุปกรณ์และ

อะไหล่การใหบ้ริการดา้นการจดัการและการให้บริการระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์แก่บริษทัที�

เกี�ยวขอ้งกนั 

ง) เจา้หนี� อื�น- กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัประกอบดว้ย ยอดคงเหลือของรายการซื�อวตัถุดิบ อะไหล่และ

เครื�องจกัรค่าสิทธิการผลิตคา้งจ่ายและค่าชดเชยสินคา้เสียหายคา้งจ่าย 

จ) บริษทัฯไดก้าํหนดการให้บริการรับจ้างผลิตงานที�เกี�ยวกับการพิมพ์แก่บริษทับางกอกแคน

แมนนูแฟคเจอริ�งจาํกดัโดยมีเงื�อนไขการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนและไม่กาํหนดระยะเวลา

สิ�นสุดการใหบ้ริการ 

ฉ) ค่าเช่ารับล่วงหน้าเป็นค่าเช่ารับตามสัญญาให้เช่าที�ดินแก่บริษทับางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ� ง 

จาํกดั โดยมีระยะเวลา 30 ปี สิ�นสุดวนัที� 1 กรกฎาคม 2574 

นอกจากนี�  บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาการให้เช่าที�ดินส่วนเพิ�มเติมและอาคารแก่บริษทั บางกอก

แคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั มลูค่าตอบแทนสาํหรับการใหเ้ช่าที�ดินคิดตามราคาประเมินของผู ้

ประเมินและการใหเ้ช่าอาคารคิดตามวิธีราคาทุนหักค่าเสื�อมราคา โดยกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็น

รายปี ค่าตอบแทนรวมสําหรับปีสิ�นสุดเดือนสิงหาคม2560 และ 2559คิดเป็นจาํนวน 0.4ลา้น

บาทและ 0.3 ลา้นบาท ทั�งนี�  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560การกาํหนดค่าตอบแทนเพื�อต่ออายุ

สญัญาดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

ช) บริษทัฯไดใ้หเ้ช่าสาํนกังานพร้อมการให้บริการพื�นที�ส่วนกลางแก่บริษทั โตโย ไซกนั(ประเทศ

ไทย)จาํกดั โดยกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปีสิ�นสุดเดือนธันวาคม 2559เป็นจาํนวน1ลา้นบาท

โดยมีเงื�อนไขจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน 

ทั�งนี� ในเดือนธันวาคม 2559บริษทัฯได้ทาํสัญญากับบริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ� ง 

จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนัให้เช่าสํานกังานพร้อมการให้บริการพื�นที�ส่วนกลาง โดย

สญัญาสิ�นสุดเดือนมิถุนายน2560และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวน 0.6 ลา้นบาท 

ซ) บริษทัฯไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สาํหรับเก็บขอ้มูลกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งในกลุ่ม

ของบริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั โดยกาํหนดระยะเวลาการให้บริการ 4 ปี สิ�นสุด

เดือนพฤษภาคม 2563ดว้ยค่าตอบแทนเป็นจาํนวนรวม4 ลา้นบาท 

ฌ) บริษทัฯไดใ้ห้บริการติดตั�งและบริหารจดัการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และ

ระบบงานบุคคลแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัในกลุ่มของบริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั 

โดยสัญญากาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2560และ2559 เป็นจาํนวน9 ลา้นบาท และ12 ลา้น

บาท โดยมีเงื�อนไขจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน 
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 ทั�งนี�  บริษทัฯไดต่้ออายุสัญญาการให้บริการดงักล่าวอีก 1 ปี สิ�นสุดเดือนธันวาคม 2561 โดย

กาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวน9ลา้นบาท 

ญ) บริษทัฯไดท้าํสัญญาขายทรัพยสิ์นและเก็บค่าใชจ่้ายการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟ้ากบั

บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ� ง จาํกดั โดยกาํหนดค่าตอบแทนในอตัราคงที�ต่อเดือน 

และไม่กําหนดระยะเวลาสิ�นสุดการให้บริการ ค่าตอบแทนการบริหารงานการผลิต

กระแสไฟฟ้าสาํหรับปี2560และ 2559คิดเป็นจาํนวนปีละ2ลา้นบาท 

ฎ) บริษทัฯไดท้าํสัญญาสิทธิการผลิต (Technical license agreement) กบับริษทั นิปปอน โคลส

เซอร์ส จาํกดัซึ�งเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือดา้นวิชาการและเทคนิคการผลิตฝาสญัญาสิ�นสุดเดือน

ธนัวาคม 2560โดยตกลงจ่ายค่าสิทธิการผลิตตามอตัราร้อยละของยอดขายของสินคา้ประเภทที�

ระบุในสญัญาและกาํหนดจ่ายค่าบริการทุกหกเดือน 

 นอกจากนี�  บริษทัฯไดท้าํสัญญาสิทธิการผลิตเพิ�มเติมกบับริษทัดงักล่าวเพื�อรับความช่วยเหลือ

ดา้นวิชาการและเทคนิคการผลิตฝา composite สญัญามีอาย ุ6 ปี สิ�นสุดเดือนธนัวาคม 2559 โดย

กาํหนดจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินกอ้นแรกจาํนวน 5 ลา้นเยนและจ่ายค่าสิทธิการผลิตตามอตัรา

ร้อยละของยอดขายสุทธิของสินคา้ดงักล่าวเป็นรายปี โดยบริษทัฯไดต่้ออายุสัญญาฉบบันี� อีก               

1 ปี สิ�นสุดเดือนธนัวาคม 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนตามอตัราร้อยละของยอดขายสุทธิของ

สินคา้เช่นเดิม 

 ทั�งนี�  บริษทัฯไดต่้ออายสุญัญาสิทธิการผลิตขา้งตน้โดยกาํหนดระยะเวลา 2 ปี และ 5 ปี ตามกลุ่ม

สินคา้ โดยกาํหนดค่าตอบแทนในอตัราเดิมและกาํหนดจ่ายค่าบริการทุกงวดหกเดือน 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

เงินสด 232 171 

เงินฝากธนาคาร 620,419 274,672 

รวม 620,651 274,843 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.10

ถึง 1.25ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.10ถึง 1.00ต่อปี) 
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8. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

ลกูหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 57,695 69,330 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน3 เดือน 26,785 28,203 

รวมลกูหนี�การคา้-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 84,480 97,533 

ลกูหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 224,359 215,106 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน3 เดือน 69,961 46,996 

รวมลกูหนี�การคา้- กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 294,320 262,102 

ลกูหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

รายไดค้า้งรับ 6,282 7,615 

รวมลกูหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,282 7,615 

ลกูหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

เงินทดรอง 2,042 2,277 

ลกูหนี�จากการขายเศษวสัดุ 984 1,108 

อื�น ๆ 4,303 1,867 

รวมลกูหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 7,329 5,252 

รวมลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น  392,411 372,502 
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9. สินค้าคงเหลอื 
(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลด

ราคาทุนให้

เป็นมลูคา่สุทธิ

ที�จะไดรั้บ 

 

สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลด

ราคาทุนให้

เป็นมูลคา่สุทธิ

ที�จะไดรั้บ 

 

สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 

สินคา้สาํเร็จรูป 142,901 (21,384) 121,517 155,002 (24,732) 130,270 

งานระหวา่งทาํ 154,254 (8,529) 145,725 142,040 (8,518) 133,522 

วตัถดิุบและวสัดุสิ�นเปลือง 138,873 (4,128) 134,745 179,399 (8,749) 170,650 

สินคา้ระหวา่งทาง 7,625 - 7,625 13,191 - 13,191 

อะไหล่ 63,176 - 63,176 62,910 - 62,910 

รวม 506,829 (34,041) 472,788 552,542 (41,999) 510,543 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บจาํนวน 38ลา้นบาท (2559:17ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนขาย และปรับยอด

รายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือลงจาํนวน 46 ลา้นบาท (2559: 8ลา้นบาท) สําหรับสินคา้ที�ได้

ทาํลาย 

10.  เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

10.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

  จดัตั�งขึ�น สดัส่วน  

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน 

   2559 2559 

   (ร้อยละ)  

PT Indonesia Caps 

and Closures  

ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์

ประเภทฝาสาํหรับเครื�องดื�ม 

สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 25 46,342 

ในระหว่างไตรมาส 2 ปีปัจจุบนั PT Indonesia Caps and Closures มีมติเพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 

69,845.55 ลา้นรูเปีย จากทุนจดทะเบียนเดิม 65,302.75 ลา้นรูเปีย เป็น 135,148.30 ลา้นรูเปีย โดยการ

ออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 61,500 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1,135,700 รูเปีย เพื�อรองรับแผนการขยายธุรกิจ 

บริษทัฯไดส้ละสิทธิซื� อหุ้นสามญัเพิ�มทุนดังกล่าวเนื�องจากผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมและ

ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์  
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เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2560 การเพิ�มทุนดงักล่าวไดด้าํเนินการเสร็จสิ�น ทาํให้สัดส่วนเงินลงทุนของ

บริษทัฯในบริษทัดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 25.00เป็นร้อยละ 12.08นอกจากนี�  บริษทัฯมิได้มีส่วน

เกี�ยวขอ้งหรือมีอิทธิพลในการกาํหนดนโยบายของบริษทัแห่งนี�  บริษทัฯจึงบนัทึกส่วนไดเ้สียจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมจนถึงวันที� มีการเปลี�ยนสถานะของเ งินลงทุนและรับรู้มูลค่ายุ ติธรรม                       

ของเงินลงทุนที�เปลี�ยนแปลงไปจํานวน 6.50 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนซึ� งแสดงเงินลงทุนตาม                   

วิธีส่วนไดเ้สียภายใตร้ายการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที�เพิ�มขึ�น พร้อมทั�งไดป้รับปรุงผลต่างของ

อตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วมที�เป็นเงินตราต่างประเทศจาํนวน 4.60ลา้น

บาท ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในปีปัจจุบนั 

ทั�งนี�  มูลค่าของเงินลงทุนซึ� งแสดงตามวิธีราคาทุนไดล้ดลงจาํนวน 8.96 ลา้นบาท และมูลค่ายุติธรรม

ของส่วนไดเ้สียที�เหลืออยู่จาํนวน 37.38 ลา้นบาท ไดแ้สดงเป็นมูลค่าเริ�มแรกของเงินลงทุนระยะยาว 

(หมายเหตุ 11) 

10.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงนิปันผลรับ 

 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน

ไดเ้สียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

  

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 

ส่วนแบ่ง                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 

บริษทัร่วม เงินลงทุนในบริษทัร่วม จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

PT Indonesia Caps and Closures (6,166) (8,574) - - - - 

10.3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษทัร่วมที�มสีาระสําคัญ 

 ขอ้มลูทางการเงินตามที�แสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2560 2559 

รายได ้ - - 

ขาดทุน - (34) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - (34) 
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11. เงนิลงทุนระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน                   2560 2559 

 (ร้อยละ)   
PT Indonesia Caps and Closures (หมายเหตุ 10) 12.08 37,380 - 
บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 1.61 9,494 9,494 
บริษทั เพชรแพค จาํกดั 10.00 - 35,000 
บริษทั สนามกอลฟ์เมืองเอก จาํกดั 0.08 180 180 
บริษทั เทพธานีกรีฑา จาํกดั 0.03 273 273 
บริษทั เมืองเอกวสิตา้กอลฟ์คอร์ส จาํกดั 0.06 350 350 

รวมเงินลงทนุระยะยาวราคาทุน  47,677 45,297 

 ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั�งหมดในบริษทั เพชรแพค จาํกดัให้แก่บริษทัซึ� ง

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั เพชรแพค จาํกดั ในราคา 42 ลา้นบาท โดยบริษทัฯบนัทึกกาํไรจาก   

การจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 7 ลา้นบาท ไวใ้นรายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุน  

12. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 

  ที�ดินจดัสรรและ   
 ที�ดินเพื�อใหเ้ช่า สิ�งก่อสร้าง ที�ดินเปล่า รวม 

ยอดตามบญัชีตน้ปี 172,000 158,400 143,600 474,000 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่ายตุิธรรม - (700) - (700) 

ยอดตามบญัชีปลายปี 172,000 157,700 143,600 473,300 

     
รายไดค้่าเช่าสาํหรับปี 1,835 - - 1,835 

ค่าใชจ่้าย    99 

(หน่วย: พนับาท) 

 2559 

  ที�ดินจดัสรรและ   
 ที�ดินเพื�อใหเ้ช่า สิ�งก่อสร้าง ที�ดินเปล่า รวม 

ยอดตามบญัชีตน้ปี 172,000 158,400 143,600 474,000 

ยอดตามบญัชีปลายปี 172,000 158,400 143,600 474,000 

     
รายไดค้่าเช่าสาํหรับปี 1,316 - - 1,316 

ค่าใชจ่้าย    99 
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รายไดค่้าเช่าในอนาคตสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

ภายใน 1 ปี 993 993 

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

มากกว่า 5 ปี 8,437 9,428 

ในเดือนธันวาคม 2560และ 2559บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

โดยบริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระผูป้ระเมินใช้วิธี

เปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาที�ดินและใช้มูลค่าต้นทุนเปลี�ยนแทนสุทธิ 

(Depreciated ReplacementCostApproach) เป็นเกณฑ์ในการกาํหนดราคาสิ�งก่อสร้างในโครงการ

พฒันาที�ดิน ในปี 2560 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนลดลง 0.70 ลา้นบาท ซึ� ง

แสดงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับปี 

13. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 2560 

 สินทรัพย์ซึ�ง   

 แสดงมูลค่าตาม   

 ราคาที�ตใีหม่ สินทรัพย์ซึ�งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  

อาคารและ 

 เครื�องตกแต่ง

ติดตั�งเครื�องใช ้

 

สินทรัพย ์

 

  ส่วนปรับปรุง เครื�องจกัร สาํนกังานและ ระหวา่ง  

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั�ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที�ตใีหม่       

1 มกราคม2560 99,000 451,112 2,531,100 95,760 45,579 3,222,551 

ซื�อเพิ�ม - - 23,925 4,598 233,073 261,596 

จาํหน่าย - (937) (117,996) (2,471) - (121,404) 

โอนเขา้ (ออก) - 1,294 51,311 1,897 (54,502) - 

31 ธนัวาคม2560 99,000 451,469 2,488,340 99,784 224,150 3,362,743 

ค่าเสื�อมราคาสะสม       

1 มกราคม2560 - 305,799 1,733,518 68,116 - 2,107,433 

คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี - 13,720 133,623 11,829 - 159,172 

คา่เสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย - (822) (108,164) (2,373) - (111,359) 

31 ธนัวาคม2560 - 318,697 1,758,977 77,572 - 2,155,246 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม2560 99,000 132,772 729,363 22,212 224,150 1,207,497 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี    

2560 (154ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ่้ายในการบริหาร)  159,172 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2559 

 สินทรัพย์ซึ�ง   

 แสดงมูลค่าตาม   

 ราคาที�ตใีหม่ สินทรัพย์ซึ�งแสดงมูลค่าตามราคาทุน  

  

อาคารและ 

 เครื�องตกแต่ง

ติดตั�งเครื�องใช ้

 

สินทรัพย ์

 

  ส่วนปรับปรุง เครื�องจกัร สาํนกังานและ ระหวา่ง  

 ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ติดตั�ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที�ตใีหม่       

1 มกราคม2559 99,000 450,100 2,424,959 91,256 101,228 3,166,543 

ซื�อเพิ�ม - - 19,584 2,721 75,430 97,735 

จาํหน่าย - (1,734) (32,978) (7,014) - (41,726) 

โอนเขา้ (ออก) - 2,746 119,535 8,798 (131,079) - 

31 ธนัวาคม2559 99,000 451,112 2,531,100 95,761 45,579 3,222,552 

ค่าเสื�อมราคาสะสม       

1 มกราคม2559 - 291,515 1,625,213 64,150 - 1,980,878 

คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี - 15,775 135,595 10,784 - 162,154 

คา่เสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย - (1,492) (27,290) (6,816) - (35,598) 

31 ธนัวาคม2559 - 305,798 1,733,518 68,118 - 2,107,434 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม2559 99,000 145,314 797,582 27,643 45,579 1,115,118 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี    

2559 (153ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ่้ายในการบริหาร)  162,154 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาที�ดินครั� งล่าสุดในเดือนธันวาคม 2557โดยบริษทั อเมริกนั แอ็พ

เพรซลั (ประเทศไทย) จาํกดั โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดมลูค่ายุติธรรม 

หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของที�ดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

และ 2559คิดเป็นจาํนวน66ลา้นบาท  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่

ยงัคงใชง้านอยู ่มลูค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวคิดเป็นจาํนวน 1,422

ลา้นบาท (2559: 1,365ลา้นบาท)  

อาคารและเครื�องจกัรบางส่วนถือกรรมสิทธิ� ร่วมกนัระหว่างบริษทัฯกบับริษทั บางกอกแคน แมนนู

แฟคเจอริ�ง จาํกดั โดยบริษทัฯบนัทึกอาคารและเครื�องจกัรดงักล่าวตามสดัส่วนที�เป็นของบริษทัฯซึ� งมี

มลูค่าตามบญัชีณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560จาํนวน12 ลา้นบาท (2559:12ลา้นบาท) 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2560 

 ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ สิทธิการผลิต รวม 

ราคาทุนตน้ปี 47,385 - 47,385 

ซื�อเพิ�ม 3,697 - 3,697 

ราคาทุนปลายปี 51,082 - 51,082 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมตน้ปี 44,678 - 44,678 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,123 - 2,123 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมปลายปี 46,801 - 46,801 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,281 - 4,281 

(หน่วย: พนับาท) 

 2559 

 ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ สิทธิการผลิต รวม 

ราคาทุนตน้ปี 45,004 630 45,634 

ซื�อเพิ�ม 2,655 - 2,655 

ตดัจาํหน่าย (274) - (274) 

ราคาทุนปลายปี 47,385 630 48,015 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมตน้ปี 42,416 315 42,731 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,534 315 2,849 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนที�ตดัจาํหน่าย (271) - (271) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมปลายปี 44,679 630 45,309 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,706 - 2,706 
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15. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 

 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูยื้มระยะสั�นที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560

และ 2559 จาํนวน175ลา้นบาท และ 900ลา้นบาท ตามลาํดบัวงเงินดงักล่าวไม่มีภาระคํ�าประกนั 

16. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 266,151 270,099 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   
 ค่าสิทธิการผลิตคา้งจ่าย 8,136 9,040 
 อื�นๆ 5,974 10,883 

รวมเจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 14,110 19,923 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั  
 เจา้หนี�อื�น 38,451 25,451 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 35,950 34,934 

รวมเจา้หนี�  - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 74,401 60,385 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 354,662 350,407 

17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน(โครงการสมทบเงิน)  

48,941 

 

48,251 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน(โครงการ

ผลประโยชน์) 

 

103,902 

 

89,287 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน 24,010 19,675 

รวม 176,853 157,213 
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 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)ซึ� งเป็นเงิน

ชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงานแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานตน้ปี 89,287 76,797 

ส่วนที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน :   

 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,368 4,241 

 ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,528 2,476 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:   

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

 ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้น

 ประชากรศาสตร์ 763 - 

 ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  1,527 2,903 

 ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 9,771 7,751 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหวา่งปี (4,342) (4,881) 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานปลายปี 103,902 89,287 

 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์)รับรู้ในรายการ

ต่อไปนี�ในงบกาํไรขาดทุนแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนไดเ้สีย /                                        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ตน้ทุนขาย 4,953 4,875 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,943 1,812 

รวม 6,896 6,717 

 บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน(โครงการผลประโยชน์)ภายใน 

1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ13ลา้นบาท (2559: จาํนวน 5ลา้นบาท)  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ของพนกังาน(โครงการผลประโยชน์)ประมาณ 6ปี (2559: 6ปี) 
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 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันี�  

 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.75 3.00 

อตัราการขึ�นเงินเดือน 5.00 5.00 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานของพนกังาน(โครงการผลประโยชน)์ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560และ 2559สรุปไดด้งันี�  

 31 ธนัวาคม 2560 

 เคลื�อนไหว

เพิ�มขื�น 

ผลกระทบ

ต่อสาํรอง 

เคลื�อนไหว

ลดลง 

ผลกระทบ

ต่อสาํรอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (3,012) 0.5 3,184 

อตัราการขึ�นเงินเดือน 1.0 7,301 1.0 (6,648) 
 

 31 ธนัวาคม 2559 
 เคลื�อนไหว

เพิ�มขื�น 

ผลกระทบ

ต่อสาํรอง 

เคลื�อนไหว

ลดลง 

ผลกระทบ

ต่อสาํรอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 

อตัราคิดลด 0.5 (3,071) 0.5 3,252 

อตัราการขึ�นเงินเดือน 1.0 7,478 1.0 (6,775) 

18. หุ้นบุริมสิทธิ 

 หุน้บุริมสิทธิของบริษทัฯเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื�อผูถื้อมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลร่วมกบัหุ้นสามญั

ในอตัราเดียวกบัหุน้สามญั และมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลเพิ�มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทั�งนี�  หุน้บุริมสิทธิ

เป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล อีกทั�งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัและมีสิทธิแปลง

เป็นหุน้สามญัไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกๆเดือน ในอตัราหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560และ2559ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที�ยงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิแปลงเป็น

หุน้สามญัมีจาํนวน 799,988หุน้ 
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19. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก

ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผล 

20. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดินซึ�งส่วนเกินทุนนี� ไม่สามารถ

นาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผล 

21. รายได้อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตาม

วิธีส่วนไดเ้สีย /                                        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและอะไหล่ 95,935 85,491 

รายไดค่้าบริหาร 10,518 13,051 

ดอกเบี�ยรับ 13,941 12,895 

อื�น ๆ 29,495 16,983 

รวม 149,889 128,420 
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22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตาม

วิธีส่วนไดเ้สีย /                                        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอื์�นของพนกังาน 471,838 468,779 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 161,355 170,603 

ขาดทุนการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือและตดัจาํหน่ายสินคา้

และอะไหล่ 

 

37,972 

 

17,115 

ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 17,911 21,677 

ค่าใชจ่้ายขนส่งสินคา้ 23,868 31,299 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 104,467 101,517 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 1,465,744 1,539,549 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (113) (55,627) 

23. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ / หนี�สินภาษเีงนิได้รอตดับัญชี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม2560และ 2559สรุปไดด้งันี�  

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย /                                        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน: 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 59,163 92,572 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 44 22 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 1,733 (1,631) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 60,940 90,963 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

(หน่วย:พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุน  

 ตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 310,704 463,399 301,405 471,973 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 12.5% และ20% 12.5% และ20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 60,281 94,394 60,281 94,394 

รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 44 22 44 22 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 12,763 5,981 12,763 5,981 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (13,881) (7,803) (13,881) (7,803) 

อื�น ๆ 1,733 (1,631) 1,733 (1,631) 

รวม 615 (3,453) 615 (3,453) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ี�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 60,940 90,963 60,940 90,963 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

ค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 6,808 8,400 

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 25,582 21,792 

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 2,482 2,680 

อื�น ๆ 1,986 1,804 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,858 34,676 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 31,039 29,396 

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมลูค่ายติุธรรม   

ของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 25,551 25,691 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน 6,559 6,559 

รวมหนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 63,149 61,646 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 26,291 26,970 
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24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวน

ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปี(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยผลรวมของ

จาํนวนหุ้นถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก

ของหุน้สามญัที�บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นใหเ้ป็นหุ้นสามญั โดย

สมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญัณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสําหรับงวด ถ่วงนํ� าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสําหรับงวด 249,764 372,436 52,000 52,000 4.80 7.16 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 249,764 372,436 52,800 52,800 4.73 7.05 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสําหรับงวด ถ่วงนํ� าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสําหรับงวด 240,465 381,010 52,000 52,000 4.62 7.33 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 240,465 381,010 52,800 52,800 4.55 7.22 
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25.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี� สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือกรรมการผูมี้อาํนาจ  

 เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงานบริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 2 ส่วนงาน ดงันี�   

 1. ส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ 

 2. ส่วนงานรับจา้งพิมพแ์ผน่สาํหรับงานกระป๋อง 

 บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้ 

 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื�อ

วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ� งวดั

มลูค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็

ตาม บริษทัฯบริหารงานดา้นการจดัหาเงิน ซึ� งทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายทางการเงิน และรายไดท้างการเงิน

กิจกรรมบริหารงานและภาษีเงินได้ของทั�งกลุ่ม ดงันั�น รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายดงักล่าวจึงไม่มีการปัน

ส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�31 ธันวาคม2560 และ 2559 มี

ดงัต่อไปนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  

 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและ             

การให้บริการ 
      

 - ในประเทศ 2,015,922 1,976,383 179,727 173,147 2,195,649 2,149,530 
 - ต่างประเทศ 470,129 734,521 146 - 470,275 734,521 

รวม 2,486,051 2,710,904 179,873 173,147 2,665,924 2,884,051 
ผลการดําเนินงาน       
กาํไรของส่วนงาน 395,131 559,218 38,751 38,921 433,882 598,139        

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายที�ไม่ไดปั้นส่วน     
ดอกเบี�ยรับ    13,941 12,895 
มูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนที�เพิ�มขึ�น  6,503 - 
รายไดอื้�น    40,015 30,034 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร    (177,471) (169,095) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (6,166) (8,574) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    310,704 463,399 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (60,940) (90,963) 

กาํไรสาํหรับปี    249,764 372,436 
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 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกัคือ ประเทศไทย โดยมีรายได้จากการขายสินคา้ทั�งใน

ประเทศและต่างประเทศทั�งนี�  ไม่มีการแยกแสดงสินทรัพย์ส่วนงาน เนื�องจากส่วนงานต่าง ๆ ใช้

สินทรัพยห์ลกัร่วมกนั 

 ในปี 2560 บริษทัฯมีรายไดเ้ป็นจาํนวนประมาณ 1,069ลา้นบาท (2559:1,017ลา้นบาท) จากลูกคา้ราย

ใหญ่จาํนวนสามราย ซึ�งมาจากส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ 

26. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลี� ยงชีพพ.ศ. 2530โดยพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและ

บริษทัฯจ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ5 - 10 ของเงินเดือนพนกังาน กรณีพนกังานที�เป็นสมาชิกกองทุน

ฯก่อนวนัที� 1 มกราคม 2546 บริษทัฯจะจ่ายสมทบอตัราพิเศษให้เมื�ออายุงานครบ 7 ปีเต็มและ10 ปีเต็ม 

กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี�บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะจ่าย

ใหแ้ก่พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบของกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2560

บริษทัฯไดร้ับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 19ลา้นบาท (2559:18ลา้นบาท) 

27. เงนิปันผลจ่าย 

 

อนุมติัโดย รวมเงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้

บุริมสิทธิ 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุน้

สามญั 

  (พนับาท) (บาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 

28 เมษายน 2559 

 

93,599 

 

3.25 

 

1.75 

รวมเงินปันผลที�ประกาศจ่ายในปี 2559 93,599 3.25 1.75 

เงินปันผลประจาํปี 2559 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 

18 เมษายน 2560 133,198 4.00 2.50 

รวมเงินปันผลที�ประกาศจ่ายในปี 2560 133,198 4.00 2.50 
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28. ภาระผูกพนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560และ2559บริษทัฯมีภาระผกูพนัดงัต่อไปนี�  

ก) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามคาํสั�งซื�อรายจ่ายฝ่ายทุนกบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศที�

ครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหนึ�งปี ดงันี�  

(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน 2560 2559 

บาท 26 18 

เยน - 305 

ยโูร 1 1 

ข) บริษทัฯมีหนังสือคํ� าประกันที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเป็นจํานวนเงิน 9.9 ล้านบาท

(2559:9.7 ลา้นบาท) ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัการคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 9.5 ลา้นบาท(2559: 9.5 

ลา้นบาท) และการทาํสญัญาซื�อขายฝาภาชนะกบัหน่วยงานของรัฐจาํนวน 0.4 ลา้นบาท(2559: 0.2

ลา้นบาท) 

29. เครื�องมอืทางการเงนิ 

29.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของบริษทัฯตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดเงินลงทุนชั�วคราว ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น บริษทัฯมีความเสี�ยง

ที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี�  

ก) ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

 บริษทัฯมีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม

ดงันั�น บริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี�  

การใหสิ้นเชื�อของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเนื�องจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ที�หลากหลายและมี

อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื�อคือมลูค่าตามบญัชี

ของลกูหนี� ที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

 บริษัทฯมีความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ยที�สําคัญอันเกี� ยวเนื� องกับเงินฝากสถาบันการเงิน             

อย่างไรก็ตาม เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี� ยที�ปรับขึ�นลง

ตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจากอตัรา

ดอกเบี�ยของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ�า 

 สินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี� ย และสําหรับ

สินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือ 

วนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 

 

อตัราดอกเบี�ย

คงที�ครบกาํหนด 

อตัราดอกเบี�ย

ปรับขึ�นลง  อตัรา 

 ภายใน1 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี�ย ดอกเบี�ย 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 605 16 - 0.04 - 1.25 

เงินลงทุนชั�วคราว 430 - - 1.05 - 1.45 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - 392  

หนี�สินทางการเงิน     

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - 355  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 

 

อตัราดอกเบี�ยคงที�

ครบกาํหนด 

อตัราดอกเบี�ย

ปรับขึ�นลง  อตัรา 

 ภายใน1 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี�ย ดอกเบี�ย 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 268 7 - 0.04 - 1.05 

เงินลงทุนชั�วคราว 710 - - 1.55 - 1.60 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - 373  

หนี�สินทางการเงิน     

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - 350  
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ค) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินค้าเป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ�งส่วนใหญ่มี

อายสุญัญาไม่เกินหนึ�งปีเพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงันี�  

 31 ธนัวาคม 2560 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

 
(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 1 32.74 และ 33.19 
เยน - 51 0.30 

 31 ธนัวาคม 2559 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

 
(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 1 35.57 และ 36.00 
เยน - 34 0.30 และ 0.31 

บริษทัฯมีสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี�  

 31 ธันวาคม 2560 

  อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา  

สกลุเงิน จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.47 1.40 32.74 - 33.11 32.46 - 33.33 

10 ม.ค. 61 (สญัญาซื�อ) 

10 ม.ค. 61 - 3 ก.ค. 61 (สญัญาขาย) 

 

 31ธนัวาคม 2559 

สกุลเงิน จาํนวนที�ขาย อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.43 34.77-35.72 20 ม.ค. 2560 - 9พ.ค.2560 

29.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ 

 เนื�องจากเครื� องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั�นและมีอตัราดอกเบี� ย

ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบี� ยในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน

ใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   
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30. ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุตธิรรม 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย

มลูค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมลูค่ายติุธรรม ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31  ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม     

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - 468 5 473 

ที�ดิน  - 99 - 99 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31  ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนระยะยาว - - 45 45 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  - 468 6 474 

ที�ดิน  - 99 - 99 

31. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซึ�งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม

เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมลูค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั0.19:1 (2559: 0.20:1) 
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32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื�อวนัที�19 กุมภาพนัธ์2561ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที�ประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นซึ� งจะจัดขึ�นในเดือนเมษายน 2561ในการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรของปี2560

ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ1.50บาทและให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท 

รวมเป็นเงิน 80.40ลา้นบาทเงินปันผลนี� จะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากที�

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

33. การอนุมตังิบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ ์2561 


