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บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 
 บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

โดยมีบริษทั นิปปอนโคลสเซอร์ส จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศญ่ีปุ่นเป็น                   
ผูถื้อหุน้หลกั และมีบริษทั โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จาํกดั เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั  

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายฝาสาํหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพแ์ผน่สาํหรับงาน
กระป๋องท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตาํบลประชาธิปัตย ์
อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 
 ในระหว่างงวด บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                  

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น            
การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                        

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กําหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                   

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้     
การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน              
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
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 การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
นาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน     

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน     
ส้ินสุดวนัท่ี            
30 มิถุนายน  

สาํหรับงวดหกเดือน      
ส้ินสุดวนัท่ี             
30 มิถุนายน  นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    

รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 204,283 151,588 409,078 325,593 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพแ์ผน่ 43,588 42,838 95,754 78,042 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมและ

ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 559 567 1,121 1,137 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ขายวตัถุดิบและอะไหล่ 117 89 1,223 142 ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริหารจดัการ 2,531 2,421 6,453 6,254 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
เงินปันผลรับ 470 523 470 523 ตามท่ีประกาศ 
ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 15,793 4,413 29,859 7,601 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ืออุปกรณ์ 4,839 3,495 5,040 9,455 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสิทธิผลผลิตจ่าย 4,252 4,114 8,417 8,270 อตัราร้อยละของยอดขายของ     

แต่ละสินคา้ 
ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 283 94 869 688 ราคาทุน 
เงินปันผลจ่าย 51,984 51,984 51,984 51,984 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,454 5,525 12,628 10,013 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 83 34 165 81 
รวม 6,537 5,559 12,793 10,094 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 114,159 121,310 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,845 6,630 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,600 542 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,121 13,062 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 993 993 
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีครบกาํหนดรับรู้

ภายในหน่ึงปี 
10,919 11,415 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินสด 187 182 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 2 2 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 242,463 294,143 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ - 180 
รวม 242,652 294,507 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.04 
ถึง 0.87 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 0.04 ถึง 1.15 ต่อปี) 

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.80 ถึง 

1.60 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 1.15 ถึง 1.45 ต่อปี) 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 77,870 83,172
คา้งชาํระ  
ไม่เกิน 3 เดือน 36,092 38,138
เกิน 3 เดือน 197 -
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 114,159 121,310
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 273,685 264,364
คา้งชาํระ  
ไม่เกิน 3 เดือน 112,441 73,949
เกิน 3 เดือน 5,964 -
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 392,090 338,313
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
รายไดค้า้งรับ 7,845 6,630
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,845 6,630
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
เงินทดรอง 1,836 1,951
ลูกหน้ีค่าชดเชยความเสียหายจากผูข้ายสินคา้ - 6,540
ลูกหน้ีจากการขายเศษวสัดุ 2,664 3,404
อ่ืน ๆ 2,636 1,674
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,136 13,569
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 521,230 479,822
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6. สินค้าคงเหลือ 
 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี           
30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 28,560 
กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้จากการทาํลายสินคา้ (22,961) 
บนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 12,539 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 18,138 

 ในระหว่างปี 2561 สินคา้คงเหลือจาํนวน 54 ลา้นบาท ไดรั้บความเสียหายจากอุบติัเหตุในโรงงาน 
บริษทัฯไดบ้นัทึกผลเสียหายจาํนวน 42 ลา้นบาท (สุทธิจากรายไดจ้ากการขายเศษซาก) และแสดง
รวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร ในระหว่างเดือนมกราคม 2562 บริษทัฯไดรั้บค่าชดเชยบางส่วน
จาํนวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกเป็นรายได้อ่ืนในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                
30 มิถุนายน 2562 และค่าชดเชยท่ีเหลือจาํนวน 32 ลา้นบาท จะไดรั้บในเดือนกรกฎาคม 2562 

7. เงินลงทุนระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 สดัส่วนเงินลงทุน  
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ (ร้อยละ) 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  
PT.Indonesia Caps and Closures ผลิตและจาํหน่ายบรรจุ

ภณัฑป์ระเภทฝา         
สาํหรับเคร่ืองด่ืม 

12.08 37,381 37,381

บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง 
จาํกดั 

ผลิตและขายกระป๋อง 1.61 9,493 9,493

บริษทั สนามกอลฟ์เมืองเอก จาํกดั บริการสนามกอลฟ์ 0.08 180 180
บริษทั เมืองเอกวสิตา้กอลฟ์คอร์ส จาํกดั บริการสนามกอลฟ์ 0.06 350 350 

รวมราคาทุน 47,404 47,404
หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่าสาํหรับเงินลงทุน
ใน PT.Indonesia Caps and Closures (29,631) (29,631) 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่น  
 ความตอ้งการของตลาด 17,773 17,773
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 273 273 

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 18,046 18,046 
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8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงในบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี               
30 มิถุนายน 2562 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมี
รายไดจ้ากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 0.5 ลา้นบาท และจาํนวน 1.1 ลา้นบาท 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,394,575 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 145,551 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (3,868) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (82,710) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 1,453,548 

อาคารและเคร่ืองจักรบางส่วนถือกรรมสิทธ์ิร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับบริษัท บางกอกแคน       
แมนนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั โดยบริษทัฯบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวตามสดัส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 11 ลา้นบาท) 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,639 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 324 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,242) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 2,721 

11. วงเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้มืระยะสั้นท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
และ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวนเงิน 175 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือดงักล่าวไม่มีการคํ้าประกนั 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,600 542
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 463,935 393,654
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 ค่าสิทธิการผลิตคา้งจ่าย 8,417 6,751
 อ่ืนๆ 8,704 6,311
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,121 13,062
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
 เจา้หน้ีอ่ืน 70,109 60,411
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 71,092 39,422
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 141,201 99,833
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 634,857 507,091

13. ภาษีเงินได้/สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั: 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 20,009 18,304 40,009 34,772 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด ผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (7,140) (1,155) (3,102) 458 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 12,869 17,149 36,907 35,230 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3,628 5,712
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 33,564 25,823
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 2,184 2,284
ผลเสียหายจากอุบติัเหตุ (สุทธิจากค่าสินไหมทดแทน) 6,464 8,464
อ่ืน ๆ 2,601 2,227
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 48,441 44,510
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (33,511) (32,682)
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม  
   ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (64,152) (64,152)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (15,319) (15,319)
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (112,982) (112,153)
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ (64,541) (67,643)

14. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 176,963
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด  39,249
จ่ายในระหวา่งงวด (2,451)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 213,761

 การแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราค่าชดเชยกรณีเลิกจา้ง 

         เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราช
กิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็น
การแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมี
หน้ีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 35.9 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทันทีใน                     
งบกาํไรขาดทุนของงวดไตรมาสท่ีสองของปี 2562  
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15. เงินปันผลจ่าย 
 

อนุมติัโดย
รวมเงินปันผล

จ่าย

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
บุริมสิทธิ 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
สามญั

  (พนับาท) (บาท) (บาท)
เงนิปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

25 เมษายน 2561 80,400 3.00 1.50
รวมเงินปันผลปี 2561 80,400 3.00 1.50 

เงินปันผลประจาํปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
19 เมษายน 2562 80,400 3.00 1.50

รวมเงินปันผลปี 2562 80,400 3.00 1.50 

16. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย

จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวม
ของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย  
 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรสาํหรับงวด 59,501 67,830 52,001 52,000 1.14 1.30 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 800   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 59,501 67,830 52,800 52,800 1.13 1.28 
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สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย  
 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรสาํหรับงวด 161,112 133,756 52,001 52,000 3.10 2.57 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 800   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 161,112 133,756 52,800 52,800 3.05 2.53 

17.  ส่วนงานดําเนินงาน 
บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่ 
 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม

 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย              726,969 633,838 44,581 43,526 771,550 677,364
ผลการดาํเนินงาน   

กาํไรของส่วนงาน 126,606 117,357 9,147 6,334 135,753 123,691 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน  
ดอกเบ้ียรับ 3,701 3,002
รายไดอ่ื้น 9,101 6,002
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (76,185) (47,716)
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 72,370 84,979
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (12,869) (17,149)

กาํไรสาํหรับงวด  59,501 67,830 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่ 
 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม

 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย              1,516,757 1,329,638 97,696 79,620 1,614,453 1,409,258
ผลการดาํเนินงาน   

กาํไรของส่วนงาน 262,415 218,740 20,215 18,218 282,630 236,958 
รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน  
ดอกเบ้ียรับ 6,935 6,106
รายไดอ่ื้น 31,780 13,696
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (123,326) (87,774)
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 198,019 168,986
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (36,907) (35,230)

กาํไรสาํหรับงวด  161,112 133,756 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ดงัน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามคาํสั่งซ้ือรายจ่ายฝ่ายทุนกบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศท่ี
ครบกาํหนดจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

สกลุเงิน 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
บาท 59.03 91.96 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.06 - 
ยโูร 1.09 1.52 
เยน 43.03 - 
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ข) บริษทัฯไดท้าํสญัญาเช่าพื้นท่ีในอาคารและยานพาหนะ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 
ปี บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 3.74 4.67 
1 - 5 ปี 5.49 5.64 

ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
สาํหรับการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 9.9 ลา้นบาท และการทาํสัญญาซ้ือขายฝาภาชนะกบั
หน่วยงานของรัฐจาํนวน 0.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 9.9 ลา้นบาท และ 0.6 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

19. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

คงเหลือดงัน้ี 

  30 มิถุนายน 2562 

สกลุเงิน สญัญา จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 
  (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ้ือ 1.90 30.82 - 31.75 8 ก.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 
เหรียญสหรัฐอเมริกา ขาย 1.18 31.24 - 31.99 2 ก.ค. 62 - 16 ก.ย. 62 

 

  31 ธนัวาคม 2561 
สกลุเงิน สญัญา จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

  (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ้ือ 1.51 32.70 - 32.92 10 ม.ค. 62 - 8 ก.พ. 62 
เหรียญสหรัฐอเมริกา ขาย 0.11 33.02 - 33.14 18 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 
เยน ซ้ือ 3.39 0.29 31 ม.ค. 62 
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20.  ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
         ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 666 666 
ท่ีดิน  - - 143 143 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 

 


