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หมายเหต ุ สารบญั 

1 ขอ้มูลทั�วไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 

3 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

4 เงินลงทุน 

5 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 

6 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

7 เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 

8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

9 กาํไรต่อหุ้น 

10 เครื�องมือทางการเงิน 

11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 

12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�  
 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม 2561 
 

1 ข้อมูลทั�วไป 
 

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

ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อเดือนธันวาคม 2520 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ 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 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบติั 
 

งบการเงินระหว่างกาลนี� จัดทาํขึ�นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง         

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ           

(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง  
 

งบการเงินระหว่างกาลนี� จัดทาํขึ�นเพื�อให้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560          

งบการเงินนี� มิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั�งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลที�

เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ใหซ้ํ�าซอ้นกบัขอ้มูลที�ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั�น

การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลนี� จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31ธนัวาคม 2560 
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณที�ใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลนี� มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ยกเวน้กรณีที�บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและ

ปรับปรุงใหม่ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบัมาถือ

ปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมี

สาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ ซึ� งมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที� 

เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 บริษทัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการ จัดทาํงบ

การเงินระหว่างกาลก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั�งจาํนวนที�รับรู้และช่วงเวลาที� 

รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เมื�อ (หรือ ณ วนัที�) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ด้วยมูลค่าของ 

รายได้ที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�นาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินเกี�ยวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปนี�   

 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้  

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้ – รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริการ  

   โฆษณา  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง 

   อสังหาริมทรัพย์  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560)  เรื�อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
 

ขณะนี�ผูบ้ริหารกาํลงัพจิารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 

เป็นครั� งแรกต่องบการเงินที�แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

  

(ข) สกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานและนาํเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั  

ขอ้มูลทางการเงินทั�งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุ

ไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ    
 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลนี� เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ          

การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน

ที�เกี�ยวกบั สินทรัพย ์หนี�สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
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ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ�งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ

จดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 

การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดนี�รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่า

ซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมที�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 บริษัทได้ใช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตได้ให้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่านี� ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันี�   

 

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

เดียวกนั 

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

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

 ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลที�ไม่สามารถ

สังเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมที�

แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามลาํดับชั�นของมูลค่า

ยตุิธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 10 เครื�องมือทางการเงิน 
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3 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกัน 
 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หาก

บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั�งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือ

กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนัหรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรือ

อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั�น การเกี�ยวขอ้งกนันี�อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กิจการ 
 

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น มีดงันี�  
 

ชื�อกจิการ 

ประเทศที�จัดตั�ง/ 

สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย และญี�ปุ่ น บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ

วางแผน สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งนี�  

รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทาํ

หนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จาํกดั ญี�ปุ่ น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ�งถือหุน้ในบริษทัและ 

   มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โตโย ไซกนั จาํกดั ญี�ปุ่ น 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 มีกรรมการร่วมกนั 

PT. Indonesia Caps and Closures อินโดนีเซีย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไซไว โชจิ จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั คานากาตะ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มและราคาตลาด 

การให้บริการ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มและราคาที�ตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดค่้าเช่า ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

ขายวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 

ซื�อวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ซื�ออุปกรณ์ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดค่้าบริหารจดัการ ราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

ค่าสิทธิ อตัราร้อยละของยอดขายของแต่ละสินคา้ 

ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย ราคาทุน 
 

รายการที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 

สรุปไดด้งันี�  
 

 

งบการเงนิที�แสดง 

เงนิลงทุนตามวธิี

ส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม  2560 2561 2560 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

   ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 5,217 4,488 5,217 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 71 47 71 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 5,288 4,535 5,288 

    

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั    
ขายสินคา้ 174,358 174,005 174,358 

การใหบ้ริการ 46,160 35,204 46,160 

รายไดค้่าเช่า 890 570 890 

ขายวตัถุดิบและอะไหล่ 76  53 76 

ซื�อวตัถุดิบและอะไหล่ 358  509 358 

ซื�ออุปกรณ์ 8,838  8,639 8,838 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงนิที�แสดง 

เงนิลงทุนตามวธิี

ส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม  2560 2561 2560 

 (พันบาท) 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 3,700 3,833 3,700 

ค่าสิทธิ 4,958 4,156 4,958 

ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 176 594 176 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี�  
 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2561 2560 

  (พันบาท) 

ลูกหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั   

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  107,121 84,480 

    

ลูกหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั    

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  6,827 6,282 

    

เจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั    

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  13,341 14,110 

   

รายได้ค่าเช่ารอตัดบญัชี - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั    

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั    

บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั    

-  ส่วนที�หมุนเวียน  993 993 
-  ส่วนที�ไม่หมุนเวียน  12,159 12,408 

รวม  13,152 13,401 

     

 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาที�สําคญักับกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

 

สัญญาให้เช่าที�ดิน 

 

เมื�อวนัที� 29 มิถุนายน 2544 บริษทัไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าที�ดินกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง (บริษทั บางกอกแคน 

แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั) บริษทัไดรั้บค่าเช่ารับล่วงหนา้จาํนวน 29.78 ลา้นบาท ซึ� งไดบ้นัทึกเป็นรายไดค้่าเช่ารอตดั

บญัชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน และรับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 30 ปีตามอายสุัญญา สัญญา

ดงักล่าวเริ�มมีผลบงัคบัใชว้นัที� 2 กรกฎาคม 2544 

 

 สัญญาให้บริการการเช่า 

 

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

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

บริษทั โตโย ไซกนั จาํกดั) โดยบริษทัให้เช่าเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สาํหรับเก็บขอ้มูลรวมถึงใหบ้ริการที�เกี�ยวขอ้ง

เซิฟเวอร์ เช่น การติดตาม การบริหารจดัการและการสาํรองขอ้มูล เป็นระยะเวลา 4 ปี สัญญาดงักล่าวเริ�มมีผลบงัคบั

ใชว้นัที� 15 พฤษภาคม 2559 

 

สัญญาให้บริการ 

 

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

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

ไซกนั จาํกดั) โดยบริษทัให้บริการสําหรับซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบงานบุคคล เป็น

ระยะเวลา 1 ปี สัญญาดงักล่าวเริ�มมีผลบงัคบัใชว้นัที� 1 มกราคม 2561 

 

สัญญาขายทรัพย์สินและเกบ็ค่าใช้จ่ายการบริหารงานผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

เมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม 2539 บริษทัไดท้าํสัญญาขายทรัพยสิ์นและเก็บค่าใช้จ่ายการบริหารงานผลิตกระแสไฟฟ้ากบั

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกัด) โดยบริษทัให้การบริการบริหารจัดการ

สินทรัพย ์กระแสไฟฟ้าและผลิตภณัฑ์พลอยได ้สัญญาดงักล่าวเริ�มมีผลบงัคบัใชว้นัที� 28 ธนัวาคม 2539 

 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสิทธิการผลิต 

 

เมื�อวนัที� 1 มกราคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิการผลิตกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส 

จาํกดั) โดยที�ฝ่ายหลงัตกลงที�จะใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคนิคสาํหรับการผลิตฝา ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญา บริษทัมี

ภาระผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายชาํระค่าสิทธิการผลิตจ่ายและค่าธรรมเนียมอื�นๆ เป็นจาํนวนเงินที�ระบุในสัญญา สัญญา

ดงักล่าวเริ�มมีผลบงัคบัใชว้นัที� 1 มกราคม 2561 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนัที�เริ�มตน้สัญญา 

 

4 เงนิลงทุน 

 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

 (พันบาท) 

เงนิลงทุนชั�วคราว    

เงินฝากระยะสั�นกบัสถาบนัการเงิน 540,441  430,241 

    

เงนิลงทุนระยะยาวอื�น    

ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 47,677  47,677 

รวม 588,118  477,918 

 
 



บริษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มี

ดงันี�  
 

          เงินปันผลรับ 

  สัดส่วนความ        สาํหรับงวดสามเดือน 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  สิ�นสุดวนัที� 

  31 31 31  31 31  31  31  31  31  31  31  31 

  มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม  ธนัวาคม มีนาคม  ธันวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  มีนาคม 

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

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

PT.Indonesia Caps and    

   Closures 

ผลิตและจาํหน่าย

บรรจุภณัฑป์ระเภท

ฝาสาํหรับเครื�องดื�ม 

 

 

12.08 

 

 

12.08 

 

 

IDR 135,148 

  

 

IDR 135,148 

 

 

46,342 

  

 

46,342 

  

 

    (8,961) 

  

 

    (8,961) 

  

 

  37,381 

  

 

  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 

        

   - 

       

   - 

บจก.สนามกอลฟ์ 

   เมืองเอก 

 

บริการ 

     

0.08 

     

0.08 

 

120,000 บาท 

  

120,000 บาท 

 

  180 

  

  180 

  

- 

  

- 

  

  180 

  

  180 

        

   - 

       

   - 

บจก.เทพธานีกรีฑา  

บริการ 

 

0.03 

 

0.03 

 

82,000 บาท 

  

82,000 บาท 

 

  273 

  

  273 

  

- 

  

- 

  

  273 

  

  273 

        

   - 

        

   - 

บจก.เมืองเอกวิสตา้ 

   กอลฟ์คอร์ส 

 

บริการ 

 

0.06 

 

0.06 

 

80,000 บาท 

  

80,000 บาท 

 

  350 

  

  350 

  

- 

  

- 

  

  350 

  

  350 

        

   - 

        

   - 

รวม           56,638      56,638  (8,961)  (8,961)       47,677       47,677        -        - 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2560 PT Indonesia Caps and Closure ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 61,500 หุ้น ซึ� งมีมูลค่า            

ที�ตราไว ้1,135,700 รูเปีย คิดเป็นจาํนวน 69,845.55 ลา้นรูเปีย บริษทัได้สละสิทธิ� ซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 

เนื�องจากผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมและผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ ทาํให้สัดส่วน

เงินลงทุนของบริษทัในบริษทัดังกล่าวลดลงจากร้อยละ 25.00 เป็นร้อยละ 12.08 นอกจากนี�  บริษทัมิไดมี้ส่วน

เกี�ยวขอ้งหรือมีอิทธิพลในการกาํหนดนโยบายของบริษทัแห่งนี�  ทาํให้สถานะของเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัอื�นและรับรู้มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนที�เปลี�ยนแปลงไปจาํนวน 6.50 

ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียภายใตร้ายการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที�

เพิ�มขึ�น พร้อมทั�งไดป้รับปรุงผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วมที�เป็นเงินตรา

ต่างประเทศจาํนวน 4.59 ลา้นบาท ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
 

มูลค่าของเงินลงทุนซึ� งแสดงตามวิธีราคาทุนได้ลดลงจาํนวน 8.96 ลา้นบาท และมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียที�

เหลืออยูจ่าํนวน 37.38 ลา้นบาท ไดแ้สดงเป็นมูลค่าเริ�มแรกของเงินลงทุนระยะยาว 
 

5 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 
 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2561  2560 

  (พันบาท) 

ลูกหนี�การค้า   

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั    3 107,121 84,480 

กิจการอื�นๆ  382,221 294,320 

รวม  489,342 378,800 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  - - 

สุทธ ิ  489,342 378,800 
    

ลูกหนี�อื�น    

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั    3 6,827 6,282 

กิจการอื�นๆ  6,314 7,329 

รวม  13,141 13,611 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  - - 

สุทธ ิ  13,141 13,611 
    

รวมลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น  502,483 392,411 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  2561  2560 

  (พันบาท) 

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญสาํหรับ    

   งวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม  -  - 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี�การคา้ มีดงันี�  

 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  78,184 57,695 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ    

    นอ้ยกว่า 3 เดือน  28,937 26,785 

  107,121 84,480 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ  - - 

  107,121 84,480 

    

กจิการอื�นๆ    

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  292,899 224,359 

เกินกาํหนดชาํระ:    

   นอ้ยกว่า 3 เดือน  89,183 69,961 

   3 - 6 เดือน  139 - 

  382,221 294,320 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ  - - 

  382,221 294,320 

รวม  489,342 378,800 

    

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั�งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซื�อ จาํหน่าย และโอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม มีดงันี�  
 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561  2560 

 

 

 

การซื�อและ 

การโอนเขา้ -

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 

การซื�อและ 

การโอนเขา้ -

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและสิ�งปลูกสร้างอื�น 528 - 666  - 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 186,603   (40) 21,706 (874) 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและเครื�องใชส้าํนกังาน 3,483 (1) 1,894 - 

สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั�ง 85,179 (180,795) 60,234 (16,906) 

รวม 275,793  (180,836) 84,500 (17,780) 

 

7 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2561  2560 

  (พันบาท) 

เจ้าหนี�การค้า   

กิจการอื�นๆ  347,353 266,151 

รวม  347,353 266,151 

    

เจ้าหนี�อื�น    

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั    3 13,341 14,110 

กิจการอื�นๆ  92,567 74,401 

รวม  105,908 88,511 

    

รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น  453,261 354,662 



บริษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนงานที�รายงาน  
 

  งบการเงนิที�แสดงเงนิลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุด  ผลติและขายฝาภาชนะ  

รับจ้างพมิพ์แผ่นสําหรับ 

งานกระป๋อง  รวม 

   วนัที� 31 มนีาคม  2560  2560  2560 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  651,886  46,934  698,820 

รวมรายได้  651,886  46,934  698,820 
       

กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้  125,029  10,235  135,264 
       

จาํนวนที�ไม่ไดปั้นส่วน       

   ดอกเบี�ยรับ      3,421 

   รายไดอ้ื�น      18,615 

   ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอื�น      (44,156) 

   ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนบริษทัร่วม      (1,208) 

กําไรรวมก่อนภาษเีงนิได้      111,936 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (23,507) 

กําไรสําหรับงวด      88,429 



บริษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุด  ผลติและขายฝาภาชนะ  

รับจ้างพมิพ์แผ่นสําหรับ 

งานกระป๋อง  รวม 

   วนัที� 31 มนีาคม  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  695,800  651,886  36,094  46,934  731,894  698,820 

รวมรายได้  695,800  651,886  36,094  46,934  731,894  698,820 

             

กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้  101,383  125,029  11,882  10,235  113,265  135,264 

             

จาํนวนที�ไม่ไดปั้นส่วน             

   ดอกเบี�ยรับ          3,105  3,421 

   รายไดอ้ื�น          7,694  18,615 

   ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอื�น          (40,057)  (44,156) 

กําไรรวมก่อนภาษเีงนิได้          84,007  113,144 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้          (18,081)  (23,507) 

กําไรสําหรับงวด          65,926  89,637 

 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสําหรับงวดที�

เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด โดยแสดง

การคาํนวณ ดงันี�   
 

  งบการเงนิที�แสดง

เงนิลงทุนตามวธีิ

ส่วนได้เสีย 

  

 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม  2560  2561  2560 

  (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรที�เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั       

   (ขั�นพื�นฐาน)  88,429  65,926  89,637 

จํานวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายแล้ว  52,000  52,000  52,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขั�นพื�นฐาน) (บาท)  1.70  1.27  1.72 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดที�เป็น

ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด หลงัจากที�ได้

ปรับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี�  
 

  งบการเงนิที�แสดง

เงนิลงทุนตามวธีิ

ส่วนได้เสีย 

  

 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม  2560  2561  2560 

  (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรที�เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั       

   (ขั�นพื�นฐาน)  88,429  65,926  89,637 

กาํไรที�เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั       

   (ปรับลด)  88,429  65,926  89,637 

       



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิที�แสดง

เงนิลงทุนตามวธีิ

ส่วนได้เสีย 

  

 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม  2560  2561  2560 

  (พันบาท/พันหุ้น) 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่าย  (ขั�นพื�นฐาน)  52,000  52,000  52,000 

ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิ  800  800  800 

จํานวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่าย (ปรับลด)  52,800  52,800  52,800 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)  1.67  1.25  1.70 

 

10 เครื�องมือทางการเงนิ 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปนี�แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั�นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 

 มูลคา่ตามบญัชี  มูลคา่ยติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 

31 มนีาคม 2561         

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงนิ

ที�ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

        

ตราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้) 95  -  94  - 94 

     
 

  
 

31 ธันวาคม 2560         

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงนิ

ที�ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม         

ตราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้) (126)  -  (126)  - (126) 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

สัญญาที�ยงัไม่ได้รับรู้    

อาคารและสิ�งปลูกสร้างอื�น 1,384  - 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 30,548  82,061 

รวม 31,932 82,061 

    

ภาระผูกพนัอื�น ๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับการจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนี�ที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 7,946  6,180 

หนงัสือคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอื�น ๆ 9,723  9,882 

รวม 17,669  16,062 
 

12 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 3.0 บาท และหุน้สามญัในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจาํนวน

เงินทั�งสิ�น 80.40 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายในวนัที� 11 พฤษภาคม 2561 
 


