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หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอ้มูลทั�วไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

4 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 เงินลงทุนอื�น 

7 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 

8 สินคา้คงเหลือ 

9 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

10 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

11 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

12 เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 

13 ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

14 ทุนเรือนหุน้ 

15 สาํรอง 

16 ส่วนงานดาํเนินงาน 

17 รายไดอื้�น 

18 ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 

19 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

20 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

22 ภาษีเงินได ้

23 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

24 เงินปันผล 

25 เครื�องมือทางการเงิน 

26 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 

27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

28 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไมไ่ดใ้ช ้

29 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�  

 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)  “บริษทั”  เป็นนิติบคุคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย  และมีที�อยูจ่ดทะเบียนตั�งอยูเ่ลขที� 5 

ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อเดือนธันวาคม ��20 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 36.68) และบริษทั โตโย ไซกนั

จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 10.15) ซึ� งบริษทัทั�งสองแห่งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศญี�ปุ่ น 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจาํหน่ายฝาสาํหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพแ์ผน่สาํหรับงานกระป๋อง 

  

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

  

(ก) เกณฑการถือปฏิบัต ิ

 

งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภา

วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี�

เกี�ยวขอ้ง   

 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใช้ตั� งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1  มกราคม 2561  การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออก

และปรับปรุงใหม่นั�น มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทัในบางเรื�อง ทั�งนี�การเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ� งยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวในการจัดทาํงบการเงินก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและ

ปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 28 
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(ข)  เกณฑการวัดมลูคา 

 

งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี�  

 

รายการ เกณฑการวัดมูลคา 

เงินลงทุนเผื�อขาย มูลคา่ยติุธรรม 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน มูลคา่ยติุธรรม 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ การตีราคาใหม่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม 

หนี�สินผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ที�

กาํหนดไว ้ซึ�งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 3 (ฐ) 

 

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินนี�จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั  

 

(ค) การใชวจิารณญาณและการประมาณการ    
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั 

สินทรัพย ์หนี� สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนื�อง  การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
  

ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที�สาํคญัซึ� งมีความเสี�ยงอยา่งมีนยัสาํคญัที�เป็นเหตุ

ให้ตอ้งมีการปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภายในปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ซึ� งได้

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี�  

 

หมายเหตุขอ้  6 การทดสอบการด้อยค่าเกี�ยวกับการใช้ข้อสมมติที�สําคัญในการ

ประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน และ 
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หมายเหตุขอ้ 13 การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้

เกี�ยวกับขอ้สมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

การวัดมูลคายุติธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั�งสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดนี�รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลคา่

ซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายตุิธรรมที�มีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และรายงาน

โดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที�มีนัยสําคัญอย่าง

สมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั�งราคา กลุ่มผู ้

ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบคุคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบัชั�น

ของมูลค่ายตุิธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าที�มีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

 

เมื�อวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สิน บริษทัได้ใช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตได้ให้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้ 

มูลค่ายติุธรรมเหล่านี� ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี�   

 

 ขอมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอย่าง

เดียวกนั 

 ขอมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับสินทรัพย ์

สินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลที�ไม่สามารถ

สังเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมที�

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามลาํดับชั�นของมูลค่า

ยตุิธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
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ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงินดงัต่อไปนี�  

 

 หมายเหตุขอ้ 9 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

 หมายเหตุขอ้ 10  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 

 หมายเหตุขอ้ 25 เครื�องมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี�ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน 

 

(ก) เงินตราตางประเทศ  

 

รายการทางบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 

รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�

เกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั�น   
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ  

 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทนุในงวดบญัชีนั�น 

 

(ข) ตราสารอนุพันธ 

 

ตราสารอนุพนัธ์ได้ถูกนํามาใช้เพื�อจัดการความเสี� ยงที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศที�เกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน ตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อคา้ อยา่งไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่เขา้

เงื�อนไขการกาํหนดใหเ้ป็นเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงถือเป็นรายการเพื�อคา้ 
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บริษทัมีนโยบายที�จะป้องกนัความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยนโดยการทาํสัญญาซื�อขายเงินตราประเทศคุม้ครอง

รายการที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราประเทศไวล่้วงหนา้ โดยรายการที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราประเทศจะแปลงค่า

เป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�รายงาน ปรับปรุงดว้ยลูกหนี� เจา้หนี� สุทธิจากสัญญา

ซื�อขายเงินตราประเทศและค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีที�เหลืออยู่ ค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาซื�อขายเงินตรา

ประเทศจะตดัเป็นรายได/้ค่าใชจ้่ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได/้ค่าใชจ่้ายตดับญัชีดงักล่าวและกาํไรหรือขาดทุน

จากสัญญาซื�อขายเงินตราประเทศล่วงหนา้ที�คุม้ครองความเสี�ยงจากรายการที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศ

นั�นจะบนัทึกหกักลบลบกบักาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารายการที�เป็นตวัเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

(ค) เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื�อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสูง 

 

(ง) ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น 
 

 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี�หกัค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
 

 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี�  และการคาดการณ์เกี�ยวกบัการชาํระหนี� ใน

อนาคตของลูกคา้  ลูกหนี�จะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมื�อทราบว่าเป็นหนี� สูญ 
 

(จ) สินคาคงเหลือ 
 

 สินคา้คงเหลือวดัมูลคา่ดว้ยราคาทนุหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 
 

 ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั ตน้ทนุสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนที�ซื�อ ตน้ทุนแปลงสภาพ

หรือตน้ทุนอื�นเพื�อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานที�และสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที�

ผลิตเอง ตน้ทนุสินคา้ คาํนวณโดยการใชต้น้ทนุมาตรฐานซึ�งไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลี�ย รวม

การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ  
 

 มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จําเป็น

โดยประมาณในการขาย 
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(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุน 
 

ตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อคา้จดัประเภทเป็นเงินลงทุน        

เผื�อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั� งแรกเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในมูลค่ายตุิธรรม และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที�เป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผู้

ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เมื�อมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือ

ขาดทุนสะสมที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารทนุซึ� งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขายจะใชร้าคาเสนอซื�อ ณ วนัที�รายงาน 

 

การจําหนายเงินลงทุน 
 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีที�บริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและเงิน

ลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัปรับใชก้บัมูลคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุที�เหลืออยูท่ ั�งหมด 
 

(ช) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าที�

เพิ�มขึ�นหรือทั�งสองอยา่ง  ทั�งนี� ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม  การ

เปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทนุทางตรงอื�นเพื�อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
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เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  มูลค่า

ยตุิธรรม ณ วนัที�มีการจดัประเภทใหม่ถือเป็นราคาทนุของสินทรัพยต่์อไป 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ คือผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดร้ับจากการ

จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน โดยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เมื�อมีการขาย

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนที�เคยจดัประเภทเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ซ))  จาํนวนเงินที�

บนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไรสะสม 
 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การรับรูและการวัดมลูคา 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ที�ดินที�วดั

มูลค่าดว้ยราคาที�ตีใหม่  ราคาที�ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซึ� งกาํหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพยที์�มีอยูจ่ริง 

ณ วนัที�มีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัหาสินทรัพย์

เพื�อใหสิ้นทรัพยน์ั�นอยูใ่นสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรื�อถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานที�ตั�งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  สาํหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธิ� ซอฟต์แวร์ซึ� งไม่สามารถทาํงาน

ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์นั�นใหถื้อวา่ ลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพยท่ีตีราคาใหม 
 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูเ้ชี�ยวชาญในการประเมินราคาที�มีความเป็นอิสระอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจว่า

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยที์�ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที�รายงาน 
 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนที�ตีเพิ�มขึ�นจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย”์ ในองค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีที�เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ

รับรู้ขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพยชิ์�นเดียวกนันั�นแลว้ ในกรณีที�มูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา

ใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าที�ลดลงเฉพาะจาํนวนที�ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยที์�เคยบนัทึกไวค้รั� งก่อนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นของสินทรัพยชิ์�นเดียวกนันั�น   ในกรณีที�มีการจาํหน่าย

สินทรัพยที์�ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยที์�จาํหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงักาํไรสะสมและไม่

รวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์

 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพยที์�มีไวใ้ช้งานไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  ตอ้งวดั

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั� นใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมและจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน   

อสังหาริมทรัพยซึ์� งอยูร่ะหว่างการก่อสร้างเพื�อใชเ้ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในอนาคตวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรม  หากเกิดกาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ซึ� งเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�เคย

บนัทึกไว ้จาํนวนที�เพิ�มขึ�นให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในส่วนที�ไม่เกินกว่าจาํนวนที�ทาํให้มูลค่าตามบญัชีของ

อสังหาริมทรัพยก์ลบัไปเท่ากบัมูลค่าที�ควรจะเป็น   กาํไรส่วนที�เหลือรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  และแสดง

รายการ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้  กรณีเกิดส่วนที�ลดลงจาก

การวดัมูลค่าใหม่และหากสินทรัพยน์ั�นเคยมีการตีราคาเพิ�มขึ�นและมียอดคงคา้งอยู่ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนที�ลดลงตอ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  และ

ตอ้งนาํไปลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ขาดทุนส่วนที�เหลือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
 

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�น และ

สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  ชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตาม

บญัชี  ตน้ทุนที�เกิดขึ�นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ�นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อ

เกิดขึ�น 
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คาเส่ือมราคา 
 

ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งันี�  
 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   3 - 20 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์   3 - 15 ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและเครื�องใชส้าํนกังาน   3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั�ง 
 

วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยที�สุดทุกสิ�น  

รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพยไมมีตัวตน  
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นๆ ที�บริษทัซื�อมาและมีอายกุารใช้งานจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจายภายหลังการรับรูรายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น

สินทรัพยที์�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั�น  ค่าใชจ่้ายอื�น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ที�เกิดขึ�นภายในรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
 

คาตัดจําหนาย  
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั�นตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนซึ�งไม่รวมค่าความนิยม  โดยเริ�มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื�อสินทรัพยน์ั�นพร้อมที�จะใหป้ระโยชน ์
 

ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี�  
 

ค่าลิขสิทธิ� ซอฟตแ์วร์   3 และ 5 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ�นรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ญ) การดอยคา 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดร้ับการทบทวน ณ ทกุวนัที�รายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี

ที�มีขอ้บ่งชี� จะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน  สําหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใช้งาน  จะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลา

เดียวกนั   
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงิน

สดสูงกว่ามูลค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื�อมีการกลบัรายการการ

ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ�มของสินทรัพยชิ์�นเดียวกนัที�เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา  ในกรณีนี�จะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เมื�อมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย ซึ� งไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชัดเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซึ� งเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนที�บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง

ระหว่างราคาทุนที�ซื�อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง

การเงินนั�นๆ ซึ�งเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดร้ับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมูลค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย ์ 

สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น จะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั�นเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

การกลับรายการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ   เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนเพิ�มขึ� นใน

ภายหลัง  และการเพิ�มขึ� นนั� นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที� เคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน                    

ส่วนสินทรัพยท์างการเงินที�เป็นตราสารทุนที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรง

ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที�ที�

ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี� เรื�องการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลง

ประมาณการที�ใช้ในการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ�งไม่

เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฎ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 
 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�นแสดงในราคาทุน 
 

(ฏ) รายไดรอตัดบัญชี 
 

รายไดร้อตดับญัชีทยอยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

(ฐ) ผลประโยชนของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวน้ั�นจัดทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัที�ไดรั้บ

อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้  
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นทนัที บริษทักาํหนดดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สิน

ผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที�ใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย

คาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย

ชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี�ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไร

หรือขาดทุน 
 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ�น 
 

ผลประโยชนระยะยาวอื่น  
 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการ

ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์นี� ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น 
 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อพนกังานทาํงานให้ หนี�สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่าย

ชําระ หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที�

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี�สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ฑ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที�เกิดขึ�นใน

ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว  ประมาณ

การหนี� สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้ เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี� สิน  

ประมาณการหนี�สินส่วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทนุทางการเงิน 

 

(ฒ) ทุนเรือนหุน 
 

หุนสามัญ 
 

หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน  ตน้ทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซื�อหุ้น (สุทธิจาก

ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน  

 

หุนบุริมสิทธ ิ

 

หุ้นบุริมสิทธิถูกจัดประเภทเป็นทุนหากไม่มีการระบุการบงัคบัไถ่ถอนหรือให้สิทธิเฉพาะกิจการในการไถ่ถอน 

ทั�งนี� การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามดุลยพินิจของผูถื้อหุ้น  เงินปันผลของหุ้นประเภทนี� รับรู้เป็นการจดัสรรภายใน

ส่วนของทุนเมื�อไดร้ับการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

(ณ) รายได 

 

รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินคาและใหบริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที�มีนัยสาํคญัไป

ใหก้บัผูซื้�อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั�นหรือมีความ

ไม่แน่นอนที�มีนัยสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั�น ไม่อาจวดัมูลค่า

ของจาํนวนรายได้และตน้ทุนที�เกิดขึ�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่นอนที�จะตอ้งรับคืน

สินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการ 
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รายไดคาเชา 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าใชจ่้ายเริ�มแรกที�เกิดขึ�นเป็นการเฉพาะเพื�อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั�งสิ�นตามสัญญา  ค่าเช่าที�

อาจเกิดขึ�นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งค่าเช่านั�นเกิดขึ�น 
 

เงินปนผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
 

ดอกเบี้ยรับ 

 

ดอกเบี�ยรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทนุตามเกณฑค์งคา้ง   

 

(ด) สัญญาเชาดําเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  
 

ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามระยะเวลาที�คงเหลือของสัญญาเช่า เมื�อไดรั้บ

การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 

(ต) ภาษีเงินได 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวขอ้ง

ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีที�ตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที�ประกาศใช้หรือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สินและจํานวนที�ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิดจากผล

แตกต่างชั�วคราวต่อไปนี�   การรับรู้ค่าความนิยมในครั� งแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี� สินในครั� งแรกซึ�งเป็นรายการ

ที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที�

เกี�ยวขอ้งกบัเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�บริษทั

คาดว่าจะไดร้ับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี� สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลาที�

รายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน 
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัคาํนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ�น และมีดอกเบี�ยที�ตอ้งชาํระ บริษทัเชื�อ

ว่าไดต้ั�งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก

หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี�อยู่บนพื�นฐานการ

ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะ

ทาํใหบ้ริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ�นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู ่ การเปลี�ยนแปลงในภาษี

เงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน

ไดนี้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั�นกิจการมีความตั�งใจจะจ่ายชาํระหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตั�งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกับการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว  กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง

การกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�น กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล

แตกต่างชั�วคราวที�พิจารณาจากแผนธุรกิจแล้วอาจมีจาํนวนไม่เพียงพอที�จะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั�งจาํนวน 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษี

จะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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(ถ) กําไรตอหุน  

 

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดย

การหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักที�ออกจาํหน่าย

ระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัที�ซื�อคืน 

 

(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อประธานเจา้หนา้ที�บริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ�นจากส่วนงานดาํเนินงานนั�นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดร้ับการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล รายการที�ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการรายไดด้อกเบี�ยรับ รายการบางรายการของ

รายไดอื้�นและค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หาก

บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั�งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือ

กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนัหรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรือ

อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั�น การเกี�ยวขอ้งกนันี�อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กิจการ 

 

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น มีดงันี�  

 

ชื่อกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง/ 

สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย และญี�ปุ่น บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ

วางแผน สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งนี�  

รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทาํ

หนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จาํกดั ญี�ปุ่น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ� งถือหุน้ในบริษทัและ 

   มีกรรมการร่วมกนั 
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ชื่อกิจการ 

ประเทศที่จัดต้ัง/ 

สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพันธ 

บริษทั โตโย ไซกนั จาํกดั ญี�ปุ่น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ� งถือหุน้ในบริษทัและ 

   มีกรรมการร่วมกนั 

กลุ่มบริษทั บญุรอดบริวเวอรี� ไทย เป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไทยนํ�าทิพย ์จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง 

   จาํกดั 

ไทย มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั 

PT. Indonesia Caps and Closures อินโดนีเซีย มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั คานากาตะ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั โทเคน็ เทรดดิ�ง คอร์ปอเรชั�น จากดั ญี�ปุ่ น มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

  

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มและราคาตลาด 

การให้บริการ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มและราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดค่้าเช่า ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

ขายวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 

เงินปันผลรับ อตัราตามที�ประกาศจ่าย 

ซื�อวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ซื�ออุปกรณ์ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ค่าธรรมเนียมสิทธิ อตัราร้อยละของยอดขายของแต่ละสินคา้ 

ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย ราคาทุน 

เงินปันผลจ่าย อตัราตามที�ประกาศจ่ายและอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ 
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รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม  สรุปไดด้งันี�     

 

 

งบการเงินท่ีแสดง 

เงินลงทุนตามวิธี 

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 2560 

 (พันบาท) 

ผูบริหารสําคัญ    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

   ผลประโยชนร์ะยะสั�นของพนกังาน 20,845 21,761 20,845 

   ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 289 279 289 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 21,134 22,040 21,134 
    

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน    
ขายสินคา้ 637,205 686,424 637,205 

การให้บริการ 176,886 151,314 176,886 

รายไดค่้าเช่า 2,921 2,261 2,921 

รายไดค่้าบริหารจดัการ 10,519  11,084 10,519 

ขายวตัถุดิบและอะไหล่ 1,185  203 1,185 

ซื�อวตัถุดิบและอะไหล่ 11,229  19,614 11,219 

ซื�ออุปกรณ์ 19,510  18,971  19,510 

ค่าธรรมเนียมสิทธิ 17,911  15,025  17,911 

ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 942  7,307  942 

เงินปันผลจ่าย 85,868  51,984  85,868 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม มีดงันี�  

 

  2561 2560 

  (พันบาท) 

ลูกหนี้การคา - กจิการท่ีเกี่ยวของกัน   

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  121,310 84,480 
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  2561 2560 

  (พันบาท) 

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน    

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  6,630 6,282 
    

เจาหนี้การคา - กจิการที่เกีย่วของกัน    

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  5,978 5,640 
    

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน    

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  7,626 8,470 
   

รายไดคาเชารอตัดบัญช ี- กิจการที่เกีย่วของกัน    

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั    

บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั    
-  ส่วนที�หมุนเวียน  993 993 
-  ส่วนที�ไม่หมุนเวียน  11,415 12,408 

รวม  12,408 13,401 
 

สัญญาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

สัญญาใหเชาที่ดิน 
 

เมื�อวนัที� 29 มิถุนายน 2544 บริษัทได้ทาํสัญญาให้เช่าที�ดินสองฉบับกับกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันแห่งหนึ� ง (บริษัท 

บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั) บริษทัไดรั้บค่าเช่ารับล่วงหนา้จาํนวน 29.8 ลา้นบาท ซึ� งไดบ้นัทึกเป็นรายได้

ค่าเช่ารอตดับญัชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน และรับรู้รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 30 ปีตามอายสัุญญา 

สัญญาดงักล่าวเริ�มมีผลบงัคบัใชว้นัที� 2 กรกฎาคม 2544 
 

สัญญาใหบริการการเชา 
 

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2559 บริษทัไดท้าํสัญญาให้บริการการเช่ากบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (บริษทั บางกอกแคน 

แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั บริษทั เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จาํกดั บริษทั โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั และ

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด) โดยบริษัทให้เช่าเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สําหรับเก็บข้อมูลรวมถึง

ใหบ้ริการการติดตาม การบริหารจดัการและการสาํรองขอ้มูล เป็นระยะเวลา 4 ปี สิ�นสุดเดือนพฤษภาคม 2563 ดว้ย

รายไดค้่าบริการเป็นจาํนวนรวม 3.4 ลา้นบาท 
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สัญญาใหบริการ 
 

เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดท้าํสัญญาใหบ้ริการกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟค

เจอริ�ง จาํกดั บริษทั เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จาํกดั บริษทั โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั และบริษทั โตโย 

ไซกนั (ประเทศไทย) จาํกดั) โดยบริษทัใหบ้ริการสาํหรับซอฟตแ์วร์และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และระบบบคุลากร 

เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ�มตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 โดยมีรายไดค้่าบริการเป็นจาํนวน 9.4 ลา้นบาทต่อปี 
 

สัญญาขายทรัพยสินและเก็บคาใชจายการบริหารงานผลิตกระแสไฟฟา 
 

เมื�อวนัที� 28 ธันวาคม 2539 บริษทัไดท้าํสัญญาขายทรัพยสิ์นและเก็บค่าใชจ่้ายการบริหารงานผลิตกระแสไฟฟ้ากบั

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน (บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั) โดยบริษทัให้บริการการจัดการสินทรัพย ์

กระแสไฟฟ้าและผลิตภณัฑพ์ลอยไดโ้ดยไม่กาํหนดระยะเวลาสิ�นสุดการใหบ้ริการ 
 

สัญญาลิขสิทธกิารผลิต 
 

เมื�อวนัที� 1 มกราคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาลิขสิทธิการผลิตกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส 

จาํกดั) โดยที�บริษทัได้รับการสนับสนุนดา้นเทคนิคสําหรับการผลิตฝาเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ� งจะสิ�นสุดในเดือน

ธันวาคม 2565 ภายใต้เ งื�อนไขของสัญญา บริษัทมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายชําระค่าธรรมเนียมสิทธิและ

ค่าธรรมเนียมอื�นๆ เป็นจาํนวนเงินตามที�ระบใุนสัญญา  

 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 อตัราดอกเบี�ย  2561 2560 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

เงินสดในมือ - - 182  232 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 0.10 0.10 2  2 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 0.04 - 1.15 0.04 - 1.00 294,143  308,595 

เงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงิน 0.80 - 1.00 0.80 - 1.25 180  311,822 

รวม   294,507  620,651 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวนเงิน 175 ลา้นบาท 

(2560: 175 ลานบาท) วงเงินสินเชื�อดงักล่าวไม่มีการคํ�าประกนั 
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6 เงินลงทุน 
 

 อตัราดอกเบี�ย  2561 2560 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว        

เงินฝากระยะสั�นกบัสถาบนัการเงิน 1.15 - 1.45 1.25 - 1.45 710,641  430,241 
   

เงินลงทุนระยะยาวอื่น   

ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 273  273 

ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 17,773  47,404 

 18,046  47,677 

    

รวม 728,687  477,918 
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ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี�  
 

  สัดส่วนความ         

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 

  2561 2560 2561  2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (รอยละ) (พันบาท) 

PT.Indonesia Caps and    

   Closures 

ผลิตและจาํหน่าย

บรรจุภณัฑป์ระเภท

ฝาสาํหรับเครื�องดื�ม 

 

 

12.08 

 

 

12.08 

 

 

IDR 135,148 

  

 

IDR 135,148 

 

 

37,381 

  

 

37,381 

  

 

(29,631) 

  

 

         - 

  

 

       7,750 

  

 

  37,381 

  

 

- 

  

 

- 

บจก.บางกอกแคน  

   แมนนูแฟคเจอริ�ง 

  

ผลิตและขายกระป๋อง 

     

1.61 

     

1.61 

 

1,800,000 บาท 

  

1,800,000 บาท 

 

9,493 

  

9,493 

        

- 

        

- 

  

9,493 

  

9,493 

  

523 

  

- 

บจก.สนามกอลฟ์ 

   เมืองเอก 

 

บริการ 

     

0.08 

     

0.08 

 

120,000 บาท 

  

120,000 บาท 

 

  180 

  

  180 

  

- 

  

- 

  

  180 

  

  180 

  

- 

  

- 

บจก.เมืองเอกวิสตา้ 

   กอลฟ์คอร์ส 

 

บริการ 

 

0.06 

 

0.06 

 

80,000 บาท 

  

80,000 บาท 

 

  350 

  

  350 

  

- 

  

- 

  

  350 

  

  350 

  

- 

  

- 

รวม           47,404      47,404  (29,631)       -       17,773     47,404  523  - 
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เมื�อวนัที� 26 กันยายน 2560 PT Indonesia Caps and Closure ได้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 61,500 หุ้น ซึ� งมีมูลค่า            

ที�ตราไวหุ้้นละ 1,135,700 รูเปีย รวมเป็นจาํนวนเงิน 69,845.6 ล้านรูเปีย บริษทัได้สละสิทธิ� ซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน

ดงักล่าว เนื�องจากผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ ทาํให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทัดงักล่าว

ลดลงจากร้อยละ 25.00 เป็นร้อยละ 12.08 นอกจากนี�  บริษัทมิได้มีส่วนเกี�ยวข้องหรือมีอิทธิพลในการกําหนด

นโยบายของบริษทัแห่งนี�  ทาํใหส้ถานะของเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนอื�นและ

บริษทัรับรู้มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนที�เปลี�ยนแปลงไปจาํนวน 6.5 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนซึ�งแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสียสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ภายใตร้ายการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที�เพิ�มขึ�น 

พร้อมทั�งไดป้รับปรุงผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินจาํนวน 4.6 ลา้นบาทในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าของเงินลงทุนซึ� งแสดงตามวิธี

ราคาทุนไดล้ดลงจาํนวน 9 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

2560 และมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียที�เหลืออยูจ่าํนวน 37.4 ลา้นบาท ไดแ้สดงเป็นมูลค่าเริ�มแรกของเงินลงทุน

ระยะยาว 
 

การทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

PT Indonesia Caps and Closure ประสบปัญหาขาดทุนจากการดาํเนินงานมาเป็นระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน ซึ� ง

ผูบ้ริหารเชื�อว่าสิ�งนี� เป็นขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผูบ้ริหารไดจ้ดัทาํประมาณการคิดลดกระแสเงินสดเพื�อ

กาํหนดมูลค่าจากการใชข้องเงินลงทุน ขอ้สมมติที�สําคญัรวมถึงประมาณการ EBITDA และอตัราคิดลด ประมาณ

การ EBITDA ขึ�นอยูก่บัการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตโดยคาํนึงถึงประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงกบั

การเติบโตของรายไดที้�คาดการณ์ไว ้อตัราคิดลดร้อยละ 8.87 ที�ใชเ้ป็นอตัราโดยประมาณที�อา้งอิงอตัราถวัเฉลี�ยถ่วง

นํ� าหนักของเงินทุนของธุรกิจ มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัได้บันทึก

ค่าใช้จ่ายในการดอ้ยค่าของเงินทุนในบริษทั PT Indonesia Caps and Closure จาํนวน 29.6 ลา้นบาทในงบการเงิน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
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7 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 

 หมายเหตุ 2561  2560 

  (พันบาท) 

ลูกหนี้การคา   

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั    4 121,310 84,480 

กิจการอื�นๆ  338,313 294,320 

รวม  459,623 378,800 

      

ลูกหนี้อ่ืน      

กิจการที่เกีย่วของกัน      4 6,630 6,282 

      

กิจการอื่นๆ      

ลูกหนี� ค่าชดเชยความเสียหายจากผูข้ายสินคา้    6,540 3,311 

ลูกหนี�จากการขายเศษซาก    3,404 984 

เงินทดรองแก่พนกังาน    1,951 2,042 

อื�นๆ    1,674 992 

    13,569 7,329 
      

รวม    20,199 13,611 
      

รวมลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอื่น    479,822 392,411 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี�การคา้ มีดงันี�  

 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  83,172 57,695 

เกินกาํหนดชาํระ    

    นอ้ยกว่า 3 เดือน  38,138 26,785 

  121,310 84,480 
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  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการอื่นๆ   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  264,364 224,413 

เกินกาํหนดชาํระ    

   นอ้ยกว่า 3 เดือน  73,949 69,907 

  338,313 294,320 

รวม  459,623 378,800 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั�งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 

 

8 สินคาคงเหลือ 

 

 2561  2560 

  

 

 

ราคาทุน 

 การปรับลด 

มูลค่าเป็นมูลค่า

สุทธิที�คาดวา่

จะไดรั้บ 

  

 

 

สุทธิ 

  

 

 

ราคาทุน 

 การปรับลด 

มูลค่าเป็นมูลค่า

สุทธิที�คาดว่า 

จะไดรั้บ 

  

 

 

สุทธิ 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 156,227  (11,846)  144,381  142,901  (21,384)  121,517 

งานระหวา่งทาํ  193,419  (11,169)  182,250  154,254  (8,529)  145,725 

วตัถุดิบ 192,701  (3,975)  188,726  138,873  (4,128)  134,745 

อะไหล่ 37,390  (1,570)  35,820  28,348  -  28,348 

สินคา้ระหวา่งทาง 28,736  -  28,736  7,625  -  7,625 

รวม 608,473  (28,560)  579,913  472,001  (34,041)  437,960 
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งบการเงินท่ีแสดง 

เงินลงทุนตามวิธี 

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2561 2560 

 (พันบาท) 

ตน้ทนุของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย 

   และไดร้วมในบญัชีตน้ทนุขาย 

 

  

- ตน้ทุนขาย 2,093,024 2,321,234 2,093,024 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที�คาดว่า 

   จะไดรั้บ 

 

37,972 18,034 

 

37,972 

รวม 2,130,996 2,339,268 2,130,996 

 

ในระหว่างปี 2561 สินค้าคงเหลือจาํนวน 54.3 ล้านบาท ได้รับผลกระทบจากอุบติัเหตุความเสียหายในโรงงาน 

อยา่งไรก็ตาม ระบบการผลิตไม่ไดห้ยดุชะงกัและยงัคงดาํเนินงานตามปกติ บริษทัไดรั้บรู้รายการดงัต่อไปนี�จากความ

เสียหายเป็นค่าใชจ่้ายในค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

   (พันบาท) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ   54,268 

ค่าใชจ้่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง   538 

รายไดอื้�นจากการขายเศษซาก   (12,484) 

สุทธ ิ   42,322 

 

ผู ้บริหารเห็นว่าส่วนหนึ� งของผลขาดทุนดังกล่าวจะได้รับชดเชยความเสียหายจากการประกันภัยสําหรับ                    

สินคา้คงเหลือเสียหายอยา่งไรก็ตาม การเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัประกนัภยัยงัไม่แลว้เสร็จ ดงันั�น จึงยงั

มิไดรั้บรู้ค่าชดเชยจากผลขาดทุนดงักล่าวในงบการเงินปี ��61 ระหว่างเดือนมกราคม 2562 บริษทัไดรั้บค่าชดเชย

ความเสียหายบางส่วนจากประกนัภยั จาํนวนเงินเหล่านี� ถูกพิจารณาเป็นสินทรัพยท์ี�อาจเกิดขึ�น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2561 ยงัไม่ไดรั้บรู้ในผลประกอบการของบริษทัสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัจะรับรู้ค่าชดเชย

ดงักล่าวเมื�อไดเ้จรจากบับริษทัประกนัภยัเสร็จสิ�นและระบุไดว้่าบริษทัจะมีสิทธิตามสัญญาอย่างไม่มีเงื�อนไขที�จะ

ไดรั้บเงินชดเชยนั�น 
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9 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  

 

  

ที�ดินเพื�อใหเ้ช่า 

 ที�ดินจดัสรรและ

สิ�งก่อสร้าง 

 

ที�ดินเปล่า  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 172,000 158,400 143,600 474,000 

รายการปรับปรุงใหเ้ป็น มูลคา่ยติุธรรม - (700) - (700) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

   1 มกราคม 2561 

 

172,000 

 

157,700 

 

143,600 

 

473,300 

รายการปรับปรุงใหเ้ป็น มูลคา่ยติุธรรม 68,100 42,400 82,500 193,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 240,100 200,100 226,100 666,300 

 

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมเป็นกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นซึ� งถูกรับรู้เป็นรายไดอื้�นในกาํไรหรือขาดทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยเ์พื�อคา้จาํนวนหนึ� งที�ให้เช่าแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

สัญญาเช่าแต่ละสัญญานี� ไม่สามารถยกเลิกไดเ้ป็นระยะเวลา 30 ปี การต่ออายุสัญญาภายหลังจะเป็นไปตามการ

ต่อรองกบัผูเ้ช่า ทั�งนี� ไม่มีค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�น ในปี 2561 รายไดค่้าเช่าทั�งหมด คิดเป็นจาํนวน 1.4 ลา้นบาท (2560: 1.8 

ลานบาท) 

 

การวัดมูลคายุติธรรม 

 

ลําดับชั้นมลูคายุติธรรม  
 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซึ� งมี

คุณสมบติัในวิชาชีพที�เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา

ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของบริษทัเป็นประจาํทุกปี 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนถูกจดัลาํดบัชั�นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที� 3 จาก

เกณฑข์อ้มูลที�นาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
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เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลทีไ่มสามารถสังเกตไดทีม่นีัยสําคัญ  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ที� มีนัยสําคัญที�ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนแสดงในตารางดงัต่อไปนี�  
 

เทคนิคการประเมินมูลคา 

ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่

มีนัยสําคัญ 

ความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไม

สามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญ

และการวัดมูลคายุติธรรม 

เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด รูปแบบ

การประเมินมูลค่าพิจารณาถึงสภาพของ

ที�ดิน เปรียบเทียบกับ ขอ้มูลตลาดที�มีสภาพ

ใกลเ้คียง วิเคราะห์มูลค่าตลาดโดยพิจารณา

จากปัจจยัต่างๆ ที�มีผลต่อมูลค่า รวมถึง ทาํเล

ที�ตั� ง สภาพแวดล้อมใกล้เคียง สภาพการ

คมนาคม ขนาดและรูปร่างของแปลงที�ดิน 

สภาพและการใชป้ระโยชน์ที�ดินในปัจจุบนั 

 ราคาขายที�ดินบริเวณ

ใกลเ้คียง 

 

มูลค่ายติุธรรมที�ประมาณการไวจ้ะ

เพิ�มขึ�น (ลดลง) หากราคาขายที�ดิน

บริเวณใกลเ้คียงสูงขึ�น (ต ํ�าลง) 
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10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
 

       เครื�องตกแต่ง       

   อาคารและ    ติดตั�งและ    สินทรัพย ์   

   ส่วนปรับปรุง  เครื�องจกัรและ  เครื�องใช ้    ระหว่างติดตั�ง   

 ที�ดิน  อาคาร  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน / ราคาประเมินใหม           

ณ วนัที� � มกราคม ���� 99,000 451,112 2,531,100 87,745 8,015 45,579 3,222,551 

เพิ�มขึ�น - - 23,925 4,598 - 233,073 261,596 

โอน - 1,294 51,311 1,897 - (54,502) - 

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

การจดัประเภทรายการใหม่ - - 34,828 - - 17,227 52,055 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

   1 มกราคม 2561 

 

99,000 

 

451,469 

 

2,523,168 

 

91,769 

 

8,015 

 

241,377 

 

3,414,798 

เพิ�มขึ�น - - 28,687 4,508 - 234,096 267,291 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 43,800 - - - - - 43,800 

โอน - 5,207 251,644 6,604 - (263,455) - 

โอนออกไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  - - - - - (350) (350) 

จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - (961) (44,893) (1,736) (65) (2,454) (50,109) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 142,800 455,715 2,758,606 101,145 7,950 209,214 3,675,430 
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       เครื�องตกแต่ง       

   อาคารและ    ติดตั�งและ    สินทรัพย ์   

   ส่วนปรับปรุง  เครื�องจกัรและ  เครื�องใช ้    ระหว่างติดตั�ง   

 ที�ดิน  อาคาร  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคา           

ณ วนัที� � มกราคม ���� - 305,799 1,733,518 60,600 7,516 - 2,107,433 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี -  13,720  133,623 11,714  115 - 159,172 

จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย -  (822) (108,164) (2,373)  - - (111,359) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 

   1 มกราคม 2561 

 

- 318,697 1,758,977 69,941 7,631 

 

- 2,155,246 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 13,273 139,081 12,827 115 - 165,296 

จาํหน่าย/ ตดัจาํหน่าย - (954) (37,152) (1,516) (65) - (39,687) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 331,016 1,860,906 81,252 7,681 - 2,280,855 

        

มูลคาตามบญัช ี        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 99,000 132,772 764,191 21,828 384 241,377 1,259,552 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 142,800 124,699 897,700 19,893 269 209,214 1,394,575 
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มูลค่าตามบญัชีของที�ดินภายใตว้ิธีราคาทนุ มีมูลค่า 63.3 ลา้นบาท 
 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งไดคิ้ดค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ 

แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 1,486 ลา้นบาท (2560: 1,422 ลานบาท) 
 

บริษทัถือกรรมสิทธิร่วมกันสาํหรับอาคารและเครื�องจกัรบางส่วนกบับริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

โดยบริษทับนัทึกอาคารและเครื�องจกัรดงักล่าวตามสัดส่วนที�เป็นของบริษทัซึ� งมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2561 จาํนวน 11 ลา้นบาท (2560:12 ลานบาท) 
 

การวัดมูลคายุติธรรม 
 

ลําดับชั้นมลูคายุติธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของที�ดินถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซึ� งมีคุณสมบตัิในวิชาชีพที�

เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว การตีราคาใหม่มีผลตั� งแต่วนัที�                  

28 พฤศจิกายน 2561 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของที�ดินถูกจดัลาํดบัชั�นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที� 3 จากเกณฑ์ขอ้มูลที�นาํมาใชใ้น

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 

เทคนิคการประเมินมูลคาและขอมูลทีไ่มสามารถสังเกตไดทีม่นีัยสําคัญ  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดที้�มีนยัสาํคญัที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายตุิธรรมของที�ดินแสดง

ในตารางดงัต่อไปนี�  
 

เทคนิคการประเมินมูลคา 

ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดที่

มีนัยสําคัญ 

ความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไม

สามารถสังเกตไดที่มีนัยสําคัญ

และการวัดมูลคายุติธรรม 

เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด รูปแบบ

การประเมินมูลค่าพิจารณาถึงสภาพของ

ที�ดิน เปรียบเทียบกบัขอ้มูลตลาดที�มีสภาพ

ใกลเ้คียง วิเคราะห์มูลค่าตลาดโดยพิจารณา

จากปัจจยัต่างๆ ที�มีผลต่อมูลค่า รวมถึงทาํเล

ที�ตั� ง สภาพแวดล้อมใกล้เคียง สภาพการ

คมนาคม ขนาดและรูปร่างของแปลงที�ดิน 

สภาพและการใชป้ระโยชน์ที�ดินในปัจจุบนั  

 ราคาขายที�ดินบริเวณ

ใกลเ้คียง 

 

มูลค่ายุติธรรมที�ประมาณการไว้

จะเพิ�มขึ�น (ลดลง) หากราคาขาย

ที� ดิ นบ ริ เ ว ณ ใ ก ล้เ คี ยง สูง ขึ� น 

(ตํ�าลง) 
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11 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  มีดงันี�   

 

 สินทรัพย  หนี้สิน 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

รวม 44,510  36,858  (112,153)  (63,149) 

การหกักลบรายการของภาษี (44,510)  (36,858)  44,510 36,858 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ  -  -  (67,643)  (26,291) 
 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีมีดงันี�  
 

    บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น    

 ณ วันที่  

1 มกราคม 2561  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 

 ส่วนของ 

ผูถื้อหุน้  

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 

(พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี      

สินคา้คงเหลือ (คาเผื่อการลดมูลคา

ของสินคา) 

 

6,808 

 

(1,096) 

 

- 

 

- 

 

5,712 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

25,582 

 

241 

 

- 

 

- 

 

25,823 

รายไดค่้าเช่ารอตดับญัชี 2,482 (198) - - 2,284 

ผลเสียหายอนัไดก้ลบัคืนจาก

ประกนัภยั 

 

- 

 

8,464 

 

- 

 

- 

 

8,464 

อุปกรณ์ (ผลตางคาเสื่อมราคา) 1,986 241 - - 2,227 

รวม 36,858 7,652 - - 44,510 

      

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี      

อุปกรณ์ (ผลตางคาเสื่อมราคา) (31,039) (1,643)  - - (32,682) 

ที�ดิน (จากการตีราคาเพ่ิม) (6,559) - - (8,760) (15,319) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  

   (จากการตีราคาเพ่ิม) 

 

(25,551) 

 

(38,601) 

 

- 

 

- 

 

(64,152) 

รวม (63,149) (40,244) - (8,760) (112,153) 
      

สุทธิ (26,291) (32,592) - (8,760) (67,643) 
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   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น    

 ณ วันที่  

1 มกราคม 2560  

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น 

 ส่วนของ 

ผูถ้ือหุน้  

ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 

(พันบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี      

สินคา้คงเหลือ (คาเผื่อการลดมูลคา

ของสินคา) 

 

8,400 (1,592) 

 

- 

 

- 

 

6,808 

ประมาณการหนี� สินสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

21,792 

 

1,378 

 

2,412 

 

- 

 

25,582 

รายไดค่้าเช่ารอตดับญัชี 2,680 (198) - - 2,482 

อุปกรณ์ (ผลตางคาเสื่อมราคา) 1,804 182 - - 1,986 

รวม 34,676 (230) 2,412 - 36,858 

     

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     

อุปกรณ์ (ผลตางคาเสื่อมราคา) (29,396) (1,643) - - (31,039) 

ที�ดิน (จากการตีราคาเพ่ิม) (6,559) -  - - (6,559) 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน  

   (จากการตีราคาเพ่ิม) 

 

(25,691) 

 

140 

 

- 

-  

(25,551) 

รวม (61,646) (1,503)  - - (63,149) 

      

สุทธิ (26,970) (1,733) 2,412 - (26,291) 

 

12 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

 

 หมายเหตุ 2561  2560 

  (พันบาท) 

เจาหนี้การคา   

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 5,978 5,640 

กิจการอื�นๆ  393,654 266,151 

รวม  399,632 271,791 

    

เจาหนี้อื่น    

กิจการที่เกีย่วของกัน    4 7,626 8,470 
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  2561 2560 

  )พันบาท(  

กิจการอื่นๆ  60,411 38,451 

เจา้หนี� อื�น  39,422 35,950 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  99,833 74,401 
    

รวม  107,459 82,871 
    

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น  507,091 354,662 

 

13 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ 

  

โครงการสมทบเงิน  47,846 48,941 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้  105,130 103,902 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น  23,987 24,010 

รวม  176,963 176,853 

    

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

รับรูในกําไรหรือขาดทุน    

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้  7,348 6,896 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น  1,704 7,062 

  9,052 13,858 

    

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั    

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในระหวา่งปี  - 12,061 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณการตามหลกั    

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้  37,768 37,768 
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โครงการผลประโยชนที่กาํหนดไว  
 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน

การใหผ้ลประโยชน์เมื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความเสี�ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ

เสี�ยงของช่วงชีวิต ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย และความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้
 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม  103,902 89,287 
   

รับรูในกําไรหรือขาดทุน   

ตน้ทนุบริการปัจจุบนั  4,852 4,368 

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั  2,496 2,528 

  7,348 6,896 

รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่    

กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   - 12,061 

  - 12,061 
    

อื่น ๆ    

ผลประโยชน์จ่าย  (6,120) (4,342) 
    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  105,130 103,902 
 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เกิดขึ�นจาก 
 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์   - 763 

ขอ้สมมติทางการเงิน  - 1,527 

การปรับปรุงจากประสบการณ์  - 9,771 

รวม  - 12,061 
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

ขอ้สมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วนัที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี�ยถ่วง

นํ�าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

  2561  2560 

  (รอยละ) 

อตัราคิดลด   2.75 2.75 

การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต  5.00 5.00 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  9.00 9.00 
 

ขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็น 5 ปี         

(2560: 6 ป)  
 

การวิเคราะหความออนไหว  
 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�อาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชน์เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี�  
 

  เพิ�มขึ�น  ลดลง 

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561    

อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5)  (2,849) 3,009 

การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)  8,011 (7,277) 
     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    

อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 0.5)  (3,012)  3,184 

การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1)  7,301  (6,648) 
 

แม้ว่าการวิเคราะห์นี� ไม่ได้คาํนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวังภายใต้โครงการ

ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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เมื�อวนัที� 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติได้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานให้

นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งที�ถูกเลิกจา้งเพิ�มเติม หากลูกจ้างทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไป ลูกจา้งมีสิทธิ

ไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั บริษทัจะแกไ้ขโครงการผลประโยชนเ์มื�อเกษียณแก่พนกังาน

ในงวดที�ร่างปรับปรุงดงักล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวจะ

ทาํใหบ้ริษทัรับรู้ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายใุนงวดที�มีการแกไ้ขและรับรู้ตน้ทุนบริการ

ในอดีตเพิ�มขึ�นโดยประมาณจาํนวน 35 ลา้นบาท 
 

14 ทุนเรือนหุน  
 

 มูลค่าหุ้น  2561  2560 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน    

ณ วนัที� 1 มกราคม    

-  หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสม 10  800  8,000 800 8,000 

-  หุน้สามญั 10  52,000  520,000 52,000 520,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม          

-  หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม 10  799 7,993 800 8,000 

-  หุนสามัญ 10  52,001 520,007 52,000 520,000 

       

หุนที่ออกและชําระแลว       

ณ วนัที� 1 มกราคม       

-  หุน้บุริมสิทธิชนิดไม่สะสม 10  800 8,000 800 8,000 

-  หุน้สามญั 10  52,000 520,000 52,000 520,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

-  หุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสม 10  799 7,993 800 8,000 

-  หุนสามัญ 10  52,001 520,007 52,000 520,000 

 

ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้สามญัและใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิที�ถืออยูเ่ป็นหุ้นสามญัในอตัรา

การใชสิ้ทธิหุ้นบุริมสิทธิ � หุ้น มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได ้� หุ้น ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิไดรั้บเงินปันผลในอตัรา 

1.5 บาทต่อหุน้ทุกปีที�บริษทัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้สามญัและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้นใน

ที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บเงินปันผลตามที�ประกาศจ่ายในแต่ละครั� ง และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุ้นในที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
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การออกหุนสามัญ 

 

เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2561 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการออกหุ้นสามญัจาํนวน 730 หุ้น ของบริษทั ที�ราคาการ

ใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น (2560: ไมมี) บริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นดังกล่าวต่อกระทรวง

พาณิชย ์เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2561 

 

สวนเกินมูลคาหุน 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี�ตั�งเป็นทนุสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี�

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

15 สํารอง 

 

สาํรองประกอบดว้ย 

 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองนี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 

 

ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 

 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจนกระทั�งมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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ผลตางจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใหม 

 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการ

เปลี�ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�แสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทั�งมีการ

ขายหรือจาํหน่าย 

 

การเคลื่อนไหวในทุนสํารอง 

 

การเคลื�อนไหวในทุนสาํรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

16 สวนงานดําเนินงาน  

 

บริษัทมี 2 สวนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดขางลาง ซึ่งเปนหนวยงานธุรกิจที่สําคัญของกลุมบริษัท หนวยงานธุรกิจ

ที่สําคัญนี้ผลิตสินคาและใหบริการที่แตกตางกัน และมีการบริหารจัดการแยกตางหาก เนื่องจากใชเทคโนโลยีและกล

ยุทธทางการตลาดที่แตกตางกัน  ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายใน

ของแตละหนวยงานธุรกิจที่สําคัญอยางนอยทุกไตรมาส การดําเนินงานของแตละสวนงานที่รายงานของบริษัทโดย

สรุปมีดังนี ้

 

 ส่วนงาน 1 สวนงานผลิตและขายฝาภาชนะ 

 ส่วนงาน 2 สวนงานรับจางพิมพแผนสําหรับงานกระปอง 

 

ขอมูลผลการดําเนินงานของแตละสวนงานท่ีรายงานไดรวมอยูดังขางลางนี้ ผลการดําเนินงานวัดโดยใชกําไรกอน

ภาษีเงินไดของสวนงาน ซึ่งนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ

ดําเนินงานของบริษัท ผูบริหารเชื่อวาการใชกําไรกอนภาษีเงินไดในการวัดผลการดําเนินงานน้ันเปนขอมูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนงานและสอดคลองกับกิจการอื่นที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกัน



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน  

  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

  ผลิตและขายฝาภาชนะ  

รับจางพิมพแผนสําหรับ 

งานกระปอง  รวม 

  2560  2560  2560 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  2,486,051  179,873  2,665,924 

รวมรายได  2,486,051  179,873  2,665,924 
       

กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้  395,131  38,751  433,882 
       

จาํนวนที�ไม่ไดปั้นส่วน       

   ดอกเบี�ยรับ      13,941 

   กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม      6,503 

   รายไดอื้�น      40,015 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (177,471) 

   ส่วนแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (6,166) 

กําไรกอนภาษีเงินได      310,704 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (60,940) 

กําไรสาํหรับป      249,764 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลิตและขายฝาภาชนะ  

รับจางพิมพแผนสําหรับ 

งานกระปอง  รวม 

  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  2,686,401  2,486,051  154,185  179,873  2,840,586  2,665,924 

รวมรายได  2,686,401  2,486,051  154,185  179,873  2,840,586  2,665,924 
             
กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้  379,587  395,131  31,239  38,751  410,826  433,882 
             
จาํนวนที�ไม่ไดปั้นส่วน             

   ดอกเบี�ยรับ          12,498  13,941 

   กาํไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย ์

      เพื�อการลงทุน          193,000  - 

   รายไดอ้ื�น          39,008  40,014 

   ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ          (42,322)  - 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (170,933)  (177,471) 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื�น          (29,631) - 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม          -  (8,961) 

กําไรกอนภาษีเงนิได          412,446  301,405 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          (82,252)  (60,940) 

กําไรสําหรับป          330,194  240,465 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 
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สวนงานภูมิศาสตร  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั�น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศที�มีสาระสําคญั 

ทั�งนี�ไม่มีการแยกแสดงสินทรัพยส่์วนงานเนื�องจากส่วนงานต่างๆ ใชสิ้นทรัพยห์ลกัร่วมกนั 

 

ลูกคารายใหญ  
 

รายได้จากลูกคา้รายหลกัจากส่วนงานที�ผลิตและขายฝาภาชนะและส่วนงานรับจา้งพิมพแ์ผ่นสาํหรับงานกระป๋อง

ของบริษทัเป็นเงินประมาณ 813.8 ลา้นบาท (2560: 844.1 ลานบาท) จากรายไดร้วมของบริษทั 
 

17 รายไดอื่น 
 

 

งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธี 

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2561 2560 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายเศษซาก 95,935 106,199 95,935 

ดอกเบี�ยรับ 13,941 12,498 13,941 

รายไดค่้าบริหารจดัการ 10,518 11,084 10,518 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 1,399 2,686 1,399 

รายไดค่้าเช่า 2,920 2,261 2,920 

อื�นๆ 25,177 22,978 25,177 

รวม 149,890 157,706 149,890 

 

  



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 
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18 ตนทุนในการจัดจําหนาย    

 

 

งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธี 

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2561 2560 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ้่ายในการส่งออก 15,379 18,957 15,379 

ค่าชดเชยความเสียหายจากลูกคา้ 1,541  15,876  1,541 

ค่าธรรมเนียมสิทธิการผลิต 17,911 15,025 17,911 

ค่าขนส่ง 8,970  10,795  8,970 

ค่าใชจ้่ายทางการตลาด 7,593  7,827  7,593 

ค่าเช่า 5,072  5,330  5,072 

ค่านายหนา้ 334  1,244  334 

รวม 56,800 75,054 56,800 

 

19  คาใชจายในการบริหาร 
 

 

 งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธี 

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน 115,819 112,732 115,819 

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ 8 - 42,322 - 

ค่าบริการ 9,108 9,664 9,108 

ค่าใชจ้่ายจากกาํลงัการผลิตที�ไม่เต็ม 

   กาํลงัการผลิต 

 

4,028 

  

8,220 

  

4,028 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 9,727  5,930  9,727 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 5,868  5,781  5,868 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย 

   ทรัพยสิ์น 

 

6,765 

  

5,674 

  

6,765 

ค่าสาธารณูปโภค 3,963  3,711  3,963 

      



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 
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 งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธี 

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,009 3,231 3,009 

อื�นๆ 19,184 15,990 19,184 

รวม 177,471 213,255 177,471 

 

20 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน   

 

 

งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธี 

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2561 2560 

 (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง 261,793 265,608 261,793 

ค่าล่วงเวลา 89,738 101,294 89,738 

โบนสั 61,501 51,719 61,501 

ค่าสวสัดิการ 20,248 20,303 20,248 

โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้ 19,115 19,761 19,115 

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้ 6,896 7,348 6,896 

อื�นๆ 16,480 18,992 16,480 

รวม 475,771 485,025  475,771 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

 

บริษทัไดจ้ดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื�นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบใน

อตัราร้อยละ 5 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสาํรองเลี� ยงชีพนี� ไดจ้ดทะเบียนเป็น

กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดร้ับอนุญาต 

กรณีพนกังานที�เป็นสมาชิกกองทุนฯก่อนวนัที� 1 มกราคม 2546 บริษทัจะจ่ายสมทบอตัราพิเศษใหเ้มื�ออายงุานครบ 7 

ปี และ 10 ปี   
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21 คาใชจายตามลักษณะ   

 

 

งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธี 

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2561 2560 

 (พันบาท) 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 1,465,744 1,711,414 1,465,744 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน 475,711 485,025 475,711 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 161,612 167,965 161,612 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 104,467 115,351 104,467 

ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ - 42,322 - 

ค่าขนส่ง 23,868 29,027 23,868 

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 37,927 18,034 37,972 

ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 17,911 15,025 17,911 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงาน 

   ระหวา่งทาํ 

 

(113) (52,491) (113) 
 

22 ภาษีเงินได 

  

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

 

 

 งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธี 

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560  2561  2560 

  (พนับาท) 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน     

สาํหรับงวดปัจจุบนั   59,163  49,586  59,163 

ภาษีงวดก่อนๆ ที�บนัทึกตํ�าไป   44  74  44 

  59,207 49,660 59,207 
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 งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธี 

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2560  2561  2560 

  (พนับาท) 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 11    

การเปลี�ยนแปลงของผลต่างชั�วคราว     1,733 32,592 1,733 

  1,733 32,592 1,733 

     

รวมภาษีเงินได  60,940 82,252 60,940 

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
  

   งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2560 

 

  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ้่าย 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจากภาษี

เงินได ้

  (พันบาท) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั 

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  

(12,061) 

 

2,412 

 

(9,649) 

รวม   (12,061) 2,412 (9,649) 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแทจริง 

 

   งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2560 

     อตัราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้       310,704 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้     20  62,141 

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี       (1,303) 

ค่าใชจ้่ายที�หกัภาษีไดเ้พิ�มขึ�น       (3,146) 

ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษี       3,204 

ภาษีงวดก่อนๆ ที�บนัทึกตํ�าไป       44 

รวม     20  60,940 

 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 ก่อน 

ภาษีเงินได ้

รายได ้

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

ก่อน 

ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้าย 

ภาษีเงินได ้

สุทธิจากภาษี

เงินได ้

 (พันบาท) 

การตีราคาที�ดิน  43,800 (8,760) 35,040 - - - 

ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(12,061) 

 

2,412 

 

(9,649) 

รวม 43,800 (8,760) 35,040 (12,061) 2,412 (9,649) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

 อตัราภาษ ี

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(รอยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   412,446    301,405 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  82,489  20  60,281 

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (107)    (2) 

ค่าใชจ้่ายที�หกัภาษีไดเ้พิ�มขึ�น   (6,882)    (3,146) 

ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษี   6,678    3,763 

ภาษีงวดก่อนๆ ที�บนัทึกตํ�าไป   74    44 

รวม 20  82,252  20  60,940 

 

23 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �1 ธันวาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดที�เป็นส่วนของ

ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยแสดงการคาํนวณ 

ดงันี�   

 

 งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุน 

ตามวิธีสวนไดเสีย 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2561  2560 

 (พันบาท/พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถอืหุนสามัญของบริษัท  249,764  330,194  240,465 

      

จํานวนหุนสามัญและหุนบุริมสทิธิที่ออกจําหนายแลว 52,800  52,800  52,800 

      

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 4.73  6.25  4.55 
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24 เงินปนผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น

เงินปันผลสาํหรับหุ้นสามญัในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท และหุน้บุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท เป็นจาํนวนทั�งสิ�น 

78 ลา้นบาท และ 2.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม ��61 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 18 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น

เงินปันผลสาํหรับหุ้นสามญัในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท และหุน้บุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท เป็นจาํนวนทั�งสิ�น 

130 ลา้นบาท และ 3.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม ��60 

 

25 เครื่องมือทางการเงิน 

 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 

 

บริษทัมีความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสาร

อนุพนัธ์ เพื�อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 

 

การจดัการความเสี�ยงเป็นส่วนที�สาํคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบั

ความเสี�ยงใหเ้ป็นที�ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนที�เกิดจากความเสี�ยงและตน้ทุนของการจดัการความเสี�ยง  

ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสี�ยงของบริษทัอยา่งต่อเนื�องเพื�อใหม้ั�นใจว่ามีความสมดุล

ระหวา่งความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง 

 

การบริหารจัดการทุน  
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั�นคงเพื�อรักษาความเชื�อมั�นของนกัลงทุน เจา้หนี�

และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซึ� งกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึ� งไม่รวมส่วน

ไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั�งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี�ย หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี�ยใน

ตลาด  ซึ� งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั สินทรัพยท์างการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา

ดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 

 

บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ�งเกิดจากการซื�อสินคา้และการขายสินคา้ที�เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษทัไดท้าํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ� งรายการดงักล่าวจะมีอายไุม่เกินหนึ�งปี เพื�อ

ป้องกนัความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ณ วนัที�รายงานเป็นรายการที�เกี�ยวขอ้งกบัรายการซื�อและขายสินคา้ที�เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์

และหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี�  

 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,146 2,560 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  108,025 80,971 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น  (88,098) (33,623) 

ยอดรวมความเสีย่งทั้งสิ้น  21,073 49,908 
    

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศ  48,714  15,619 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ  (3,735)  (45,974) 

ยอดความเสีย่งคงเหลือสุทธิ   66,052  19,553 

    

เงินเยน   

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  9  - 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น  (5,995)  - 

ยอดรวมความเสีย่งทั้งสิ้น  (5,986)  - 
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  2561  2560 

  (พันบาท) 
    

สัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศ  977  - 

ยอดความเสีย่งคงเหลือสุทธิ   (5,009)  - 

    

เงินยูโร   

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น  (38,673)  (1,023) 

ยอดความเสีย่งคงเหลือสุทธ ิ  (38,673)  (1,023) 

     

เงินปอนดสเตอรริง   

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น  (2,580)  - 

ยอดความเสีย่งคงเหลือสุทธ ิ  (2,580)  - 

     

อื่น ๆ   

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น  (128)  - 

ยอดความเสีย่งคงเหลือสุทธ ิ  (128)  - 

 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 

ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี�แก่บริษทั ตามเงื�อนไขที�ตกลงไว้

เมื�อครบกาํหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ�งๆ ณ วนัที�รายงานไม่พบว่ามีความเสี�ยง

จากสินเชื�อที�เป็นสาระสาํคญั ความเสี�ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน

แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็ตามเนื�องจากบริษทั มีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าด

วา่จะเกิดผลเสียหายที�มีสาระสาํคญัจากการเก็บหนี�ไม่ได ้

 

ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 

บริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพยีงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทัและเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปนี�แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั�นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  

 

 มูลคา่ตามบญัชี  มูลคา่ยติุธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2561      

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สนิทางการเงิน

ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

     

ตราสารทุนถือไวเ้ผื�อขาย 273  - - 273 273 

      

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สนิทางการเงิน

ที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

     

ตราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้) (795) 

 

- (417) 

 

- (417) 

       

31 ธันวาคม 2560       

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สนิทางการเงิน

ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

      

ตราสารทุนถือไวเ้ผื�อขาย 273  - - 273 273 

       

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สนิทางการเงิน

ที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม       

ตราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้) (126) 

 

- (328) 

 

- (328) 
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การวัดมูลคายุติธรรม  

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 สําหรับตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขายอา้งอิงราคาซื�อล่าสุดจากตลาด

หลกัทรัพย ์และพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ โดยอา้งอิงราคา

จากสัญญาที�ประกาศโดยสภาบนัการเงิน 

 

26 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน    

สัญญาที่ยังไมไดรับรู     

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 144,133  82,061 

รวม 144,133 82,061 

   

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 

   ที่บอกเลิกไมได  

 

 

ภายในหนึ�งปี 4,672  4,560 

หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 5,641  6,796 

รวม 10,313  11,356 

   

ภาระผูกพันอื่น ๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับการจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนี�ที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ - 6,180 

หนงัสือคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอื�น ๆ 10,451  9,882 

รวม 10,451  16,062 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมี 

 

ก) สัญญาเช่าหลายฉบบัครอบคลุมโกดังและยานพาหนะสําหรับรอบระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี ซึ� งมีว ันครบกําหนด

แตกต่างกนัตั�งแต่ 2562 ถึง 2566 

 

ข) หนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัสาํหรับการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 9.9 ลา้นบาท (2560: 9.5 ลานบาท) 

และการทาํสัญญาซื�อขายกบัหน่วยงานของรัฐจาํนวน 0.6 ลา้นบาท (2560: 0.4 ลานบาท) 

 

27 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบ

อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 สาํหรับหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 

3.00 บาท เป็นจาํนวนทั�งสิ�น 78 ลา้นบาท และ 2.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัผลการอนุมติัจากที�ประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัซึ� งจะจดัในวนัที� 19 เมษายน 2562 

 

28 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานของบริษัท ซึ� งคาดว่าจะมี

ผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั เมื�อนาํมาถือปฏิบติัเป็นครั� งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดังกล่าวกาํหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม ในปี

ดงัต่อไปนี�  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง มีผลบังคับใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7* การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9* เครื�องมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 รายไดจ้ากสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32* การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั� งจํานวนที�รับรู้และ

ช่วงเวลาที� รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เมื�อ (หรือ ณ วนัที�) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้

ดว้ยมูลค่าของ รายไดที้�กิจการคาดวา่จะไดรั้บ 
 

บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบเบื�องตน้ที�อาจเกิดขึ�นจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ที� 15 เป็นครั� งแรกต่องบการเงินของบริษทั ซึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัใน

งวดแรกที�ถือปฏิบติั  
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี� ให้ข้อกาํหนดเกี�ยวกับนิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทาง 

การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ

บญัชีป้องกนัความเสี�ยง  
 

ขณะนี�ผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเครื�องมือทางการเงินเป็นครั�งแรกต่องบการเงินของบริษทั 
 

29 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการบางรายการในงบการเงิน 2560 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงิน

ปี 2561 ดงันี�  
 

 2560 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่  

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน       
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม       
สินคา้คงเหลือ 472,788  (34,828)  437,960  
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,207,497 52,055 1,259,552 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 22,035 (17,227) 4,808 
  -  
 

การจดัประเภทรายการใหม่นี� เนื�องจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกว่า 


