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บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษทั นิปปอนโคลสเซอร์ส จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ งในประเทศญ่ีปุ่นเป็น                   
ผูถื้อหุน้หลกั และมีบริษทั โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั  

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายฝาส าหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพแ์ผน่ส าหรับงาน
กระป๋อง ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ต าบลประชาธิปัตย ์
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
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ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 3 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
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 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน     
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน                             
ส้ินสุดวนัท่ี                           
30 กนัยายน  

ส าหรับงวดเกา้เดือน                             
ส้ินสุดวนัท่ี                           
30 กนัยายน  นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน      
รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 189,900 166,513 598,978 492,106 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพแ์ผน่ 56,345 40,057 152,099 118,099 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมและ

ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
รายไดจ้ากการให้เช่า 554 562 1,675 1,699 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ขายวตัถุดิบและอะไหล่ 2,682 12 3,905 154 ราคาตลาด 
ขายอุปกรณ์ 38,875 - 38,875 - ราคาทุน 
รายไดค่้าบริหารจดัการ 2,502 2,395 8,955 8,649 ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 470 523 ตามท่ีประกาศ 
ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 15,449 7,452 45,308 14,603 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ืออุปกรณ์ 2,550 7,901 7,590 17,807 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสิทธิผลผลิตจ่าย 4,601 3,653 13,018 11,923 อตัราร้อยละของยอดขายของ

แต่ละสินคา้ 
ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 287 6,185 1,156 6,873 ราคาทุน 
เงินปันผลจ่าย - - 51,984 51,984 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,026 5,901 18,504 15,914 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 82 41 247 122 
รวม 6,108 5,942 18,751 16,036 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 109,352 121,310 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,107 6,630 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,619 5,978 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,456 7,626 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 993 993 
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดรับรู้

ภายในหน่ึงปี 10,670 11,415 

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินสด 145 182 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 2 2 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 229,221 294,143 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า - 180 
รวม 229,368 294,507 
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ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.04 ถึง 0.87 ต่อปี                      
(31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 0.04 ถึง 1.15 ต่อปี) 

4. เงินลงทุนชั่วคราว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.80 ถึง 
1.62 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 1.15 ถึง 1.45 ต่อปี) 

5. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 79,560 83,172 
คา้งช าระ   
ไม่เกิน 3 เดือน 29,595 38,138 
เกิน 3 เดือน 197 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 109,352 121,310 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 280,955 264,364 

คา้งช าระ   
ไม่เกิน 3 เดือน 78,160 73,949 
เกิน 3 เดือน 9,397 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 368,512 338,313 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

รายไดค้า้งรับ 47,107 6,630 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,107 6,630 
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(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

เงินทดรอง 2,354 1,951 

ลูกหน้ีค่าชดเชยความเสียหายจากผูข้ายสินคา้ 9 6,540 

ลูกหน้ีจากการขายเศษวสัดุ 247 3,404 

อ่ืน ๆ 3,605 1,674 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,215 13,569 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  531,186 479,822 

6. สินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี           
30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 28,560 
กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้จากการท าลายสินคา้ (26,668) 
บนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 26,755 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 28,647 

 ในระหว่างปี 2561 สินคา้คงเหลือจ านวน 54 ล้านบาท ได้รับความเสียหายจากอุบติัเหตุในโรงงาน 
บริษทัฯได้บนัทึกผลเสียหายจ านวน 42 ล้านบาท (สุทธิจากรายได้จากการขายเศษซาก)  และแสดง
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บค่าชดเชยจ านวน 32            
ลา้นบาท รวมสามไตรมาสจ านวน 42 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ตามล าดบั 
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7. เงินลงทุนระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนเงินลงทุน

(ร้อยละ) 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

PT.Indonesia Caps and Closures ผลิตและจ าหน่ายบรรจุ
ภณัฑป์ระเภทฝา                 
ส าหรับเคร่ืองด่ืม 

12.08 37,381 37,381 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง 
จ  ากดั 

ผลิตและขายกระป๋อง 1.61 9,493 9,493 

บริษทั สนามกอลฟ์เมืองเอก จ ากดั บริการสนามกอลฟ์ 0.08 180 180 
บริษทั เมืองเอกวสิตา้กอลฟ์คอร์ส จ ากดั บริการสนามกอลฟ์ 0.06 350 350 

รวมราคาทุน   47,404 47,404 
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรับเงินลงทุน
ใน PT.Indonesia Caps and Closures 

  
(29,631) (29,631) 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่น     
 ความตอ้งการของตลาด   17,773 17,773 
ตราสารทุนที่เป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   273 273 

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ   18,046 18,046 

8. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงในบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
30 กันยายน 2562 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษทัฯมี
รายไดจ้ากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 0.5 ลา้นบาท และ 1.6 ลา้นบาท 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,394,575 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 218,760 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (48,383) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (125,605) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 1,439,347 
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อาคารและเคร่ืองจักรบางส่วนถือกรรมสิทธ์ิร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับบริษัท บางกอกแคน       
แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั โดยบริษทัฯบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวตามสัดส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ ซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นจ านวน 47 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 11 ลา้นบาท) 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,639 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 1,174 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,734) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 3,079 

11. วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 31 ธนัวาคม 2561 จ  านวนเงิน 1,075 ลา้นบาท วงเงินสินเช่ือดงักล่าวไม่มีการค ้าประกนั 

12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,619 5,978 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 419,853 393,654 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ค่าสิทธิการผลิตคา้งจ่าย 4,599 7,626 
 อ่ืนๆ 3,857 - 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,456 7,626 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
 เจา้หน้ีอ่ืน 66,210 60,411 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 71,803 39,422 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 138,013 99,833 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 579,941 507,091 
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13. ภาษีเงินได้/สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 25,847 8,861 65,856 43,633 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,846 (374) 744 84 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                      
งบก าไรขาดทุน 29,693 8,487 66,600 43,717 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,730 5,712 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 34,136 25,823 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 2,134 2,284 
ผลเสียหายจากอุบติัเหตุ (สุทธิจากค่าสินไหมทดแทน) - 8,464 
อ่ืน ๆ 2,793 2,227 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 44,793 44,510 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (33,710) (32,682) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม   
   ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (64,151) (64,152) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (15,319) (15,319) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (113,180) (112,153) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ (68,387) (67,643) 
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14. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 176,963 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด  42,560 
จ่ายในระหวา่งงวด (3,840) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 215,683 

 การแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราค่าชดเชยกรณีเลิกจา้ง 

         เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราช
กิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสิน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 35.9 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุน 
ไตรมาสท่ีสองของปี 2562  

15. เงินปันผลจ่าย 

 

อนุมติัโดย 
รวมเงินปันผล

จ่าย 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
บุริมสิทธิ 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
สามญั 

  (พนับาท) (บาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

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

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
19 เมษายน 2562 80,400 3.00 1.50 

รวมเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในป ี2562 80,400 3.00 1.50 
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16. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วย
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวม
ของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส าหรับงวด 123,772 40,120 52,001 52,000 2.38 0.77 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 800   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 123,772 40,120 52,800 52,800 2.34 0.76 

 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส าหรับงวด 284,884 173,876 52,001 52,000 5.48 3.34 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 800   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 284,884 173,876 52,800 52,800 5.40 3.29 
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17.  ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหวา่งงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  
 ขายฝาภาชนะ ส าหรับงานกระป๋อง รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย              742,748 664,217 57,614 40,628 800,362 704,845 
ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 143,669 74,292 13,937 7,423 157,606 81,715 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน     
ดอกเบ้ียรับ    4,120 3,127 
รายไดอ่ื้น    41,240 5,883 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (49,501) (42,118) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    153,465 48,607 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (29,693) (8,487) 

ก าไรส าหรับงวด    123,772 40,120 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  
 ขายฝาภาชนะ ส าหรับงานกระป๋อง รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย              2,259,505 1,993,855 155,310 120,248 2,414,815 2,114,103 
ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 406,084 293,032 34,152 25,641 440,236 318,673 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน     
ดอกเบ้ียรับ    11,055 9,233 
รายไดอ่ื้น    73,019 19,579 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (172,826) (129,892) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    351,484 217,593 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (66,600) (43,717) 

ก าไรส าหรับงวด    284,884 173,876 
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18. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
ดงัน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามค าสั่งซ้ือรายจ่ายฝ่ายทุนกบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศท่ี
ครบก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
บาท 44.75 91.96 
ยโูร 0.18 1.52 
เยนญ่ีปุ่น 38.71 - 

ข) บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคารและยานพาหนะ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 
ปี บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 6.25 4.67 
1 - 5 ปี 6.74 5.64 

ค) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
ส าหรับการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 9.9 ลา้นบาท และการท าสัญญาซ้ือขายฝาภาชนะกบั
หน่วยงานของรัฐจ านวน 0.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 9.9 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท 
ตามล าดบั) 
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19. เครื่องมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือดงัน้ี 

30 กนัยายน 2562 
สกลุเงิน สญัญา จ านวน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

  (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ้ือ 0.32 30.64 29 พ.ย. 62 
เหรียญสหรัฐอเมริกา ขาย 0.91 30.49 - 30.85 11 ต.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 
เยนญ่ีปุ่น ซ้ือ 44.66 0.28 - 0.29 31 ต.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 
 

31 ธนัวาคม 2561 

สกลุเงิน สญัญา จ านวน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 
  (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ้ือ 1.51 32.70 - 32.92 10 ม.ค. 62 - 08 ก.พ. 62 
เหรียญสหรัฐอเมริกา ขาย 0.11 33.02 - 33.14 18 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 
เยนญ่ีปุ่น ซ้ือ 3.39 0.29 31 ม.ค. 62 

20.  ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

         ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - - 666 666 
ท่ีดิน  - - 143 143 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 


	ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

