
    

 

 

 

 

 

 

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

 
งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �1 ธนัวาคม 2561 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปี

สิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ� งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญัและเรื�องอื�น ๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม

ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ

การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เชื�อว่า

หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�
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การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในเงินลงทนุระยะยาวอื�น 

อา้งถึงหมายเหตุ 3 (ฉ) และ 6 ของงบการเงิน  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร 

ผลการดํา เ นินงานที�ขาดทุนอย่างต่อเนื� องของ PT 

Indonesia Caps and Closures เป็นข้อบ่งชี� ว่า เงินลงทุน

ระยะยาวของบริษทัดงักล่าวอาจเกิดการดอ้ยค่า 

 

เนื�องจากการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนขึ�นอยูก่บั

ดุลยพินิจและขอ้สมมติที�สําคัญของผูบ้ริหารที�เกี�ยวกบั

การคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคต อตัราคิดลด

และขอ้สมมติหลกัที�ใชใ้นการประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะ

ได้รับคืนของธุรกิจประเภทดังกล่าวข้างต้น ดังนั� น

ข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 ทาํความเขา้ใจกระบวนการในการระบุขอ้บ่งชี� ของ

การดอ้ยค่า และกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าและ

การประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บของผูบ้ริหาร 

 พิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติหลักที�

ผู ้บริหารใช้ในการประมาณการกําไรและมูลค่า

กระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตของบริษทั 

PT Indonesia Caps and Closures โ ด ย พิ จ า ร ณ า

เปรียบเทียบกบัแหล่งขอ้มูลทั�งภายในและภายนอก 

 วิเคราะห์ขอ้มูลในอดีตเพื�อสนับสนุนความแม่นยาํ

ในกระบวนการประมาณการของบริษทั 

 พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการ

ประมาณการมูลค่ากระแสเงินสดในอนาคต เพื�อ

พิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที�คาดวา่จะไดร้ับคืนของ

หน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด และ 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

การวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

อา้งถึงหมายเหตุ 3 (จ) และ 8 ของงบการเงิน  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร 

บริษัทมียอดบัญชีสินค้าคงเหลือที� มีนัยสําคัญซึ� งมี

อะลูมิเนียมเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตฝาโลหะ ราคา

อะลูมิเนียมจึงเป็นปัจจยัสําคญัของตน้ทุนสินคา้คงเหลือ 

หากมีความผนัผวนของราคาวตัถุดิบตามสภาวการณ์ของ

ตลาด โดยเฉพาะในช่วงที�ราคาปรับตัวสูงขึ�น ในขณะที�

ราคาขายฝาโลหะยงัไม่มีการเปลี�ยนแปลง อาจส่งผลให้

มูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตํ�ากว่าราคา

ทุน เรื� องดังกล่าวเกี� ยวข้องกับดุลยพินิจของผู ้บริหาร 

ดงันั�นขา้พเจา้จึงถือเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

 การทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบันโยบายการกาํหนดราคาขาย

ของบริษทั กระบวนการบริหารจัดการสินคา้คงเหลือ 

และนโยบายสาํหรับการประมาณมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะ

ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ  

 ทดสอบการคํานวณมูลค่าสุทธิที�จะได้รับโดยสุ่ม

เปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิที�

จะไดรั้บ ไดแ้ก่ ราคาขายในเอกสารการขายภายหลัง

วนัสิ�นปีหรือรายการราคาขาย หักด้วยประมาณการ

ต้นทุนในการทาํต่อให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที�จ ําเป็น

โดยประมาณในการขายตลอดจนสุ่มตรวจสอบกับ
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เร่ืองอ่ืน ๆ  

 

งบการเงินของบริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� �� ธันวาคม ��60 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�น ซึ� งแสดงความเห็น

อยา่งไม่มีเงื�อนไขตามรายงานลงวนัที� �9 กุมภาพนัธ์ ��61  

 

ขอมูลอื่น  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบัญชีที�อยู่ในรายงานนั�น ซึ� งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจัดเตรียมให้ขา้พเจ้าภายหลังวนัที�ใน

รายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านขอ้มูลอื�นตามที�ระบุขา้งตน้เมื�อจดัทาํแลว้ 

และพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้

ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�อง

ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้
 

เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง และ 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น

การรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมื�อ

คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  
  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และ

ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่

พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด

เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 

การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าไดข้อ้

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของ

ขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเนื�อง  

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง

รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่    
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ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง ๆ ที�สาํคญัซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดสื้�อสารกับผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามี

เหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเรื� องที�สื�อสารกับผูมี้หน้าที�ในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคัญที�สุดในการตรวจสอบ                 

งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบ

บญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น 

ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง

สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว  
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