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หมายเหตุ สารบัญ 

1 ขอ้มูลทั�วไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 

3 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

5 เงินลงทุน 

6 ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 

7 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8 เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 

9 ส่วนงานดาํเนินงาน 

10 ภาษีเงินได ้

11 กาํไรต่อหุ้น 

12 เงินปันผล 

13 เครื�องมือทางการเงิน 

14 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 

15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

16 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี�  
 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที�6พฤศจิกายน2561 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
 

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

ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อเดือนธันวาคม 2520 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั นิปปอนโคลสเซอร์ส จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 36.68) และบริษทั โตโยไซกนั

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

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจาํหน่ายฝาสาํหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพแ์ผน่สาํหรับงานกระป๋อง 
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัต ิ
 

งบการเงินระหว่างกาลนี�จดัทาํขึ�นในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2560) เรื�องการ

รายงานทางการเงินระหว่างกาลรวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ

บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลนี�จดัทาํขึ�นเพื�อใหข้อ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560         งบ

การเงินนี� มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั�งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลที�เกี�ยวกบั

กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ใหซ้ํ�าซอ้นกบัขอ้มูลที�ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั�นการอ่าน

งบการเงินระหว่างกาลนี� จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31ธนัวาคม 2560 
 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณที�ใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลนี� มีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560ยกเว้นกรณีที�บริษัทได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและ

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

ปฏิบติัการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมี

สาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ� งยงัไม่มีผลบงัคบัในงวดปัจจุบนัและบริษทัไม่ได้ใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช ้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานของบริษัท ซึ� งคาดว่าจะมี

ผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั เมื�อนาํมาถือปฏิบติัเป็นครั� งแรกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที�ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี�  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

มีผล

บังคับใช 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 9* 

เครื�องมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 15 

รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 32* การแสดงรายการสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 2563 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั�งจาํนวนที�รับรู้และช่วงเวลาที�

รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เมื�อ (หรือ ณ วนัที�) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ด้วยมูลค่าของ

รายได้ที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�นาํมาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินเกี�ยวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปนี�   

 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560)เรื�องสัญญากอสราง 

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

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31(ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ 

โฆษณา 
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- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา  

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

อสังหาริมทรัพย 

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

ขณะนี�ผูบ้ริหารกาํลงัพจิารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 

เป็นครั� งแรกต่องบการเงินของบริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี� ให้ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทาง การเงิน

ตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลักการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี

ป้องกนัความเสี�ยง  
 

ขณะนี�ผูบ้ริหารกาํลงัพจิารณาถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เครื�องมือทางการเงินเป็นครั� งแรกต่องบการเงินของบริษทั 

 

(ข) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลทางการเงินทั�งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุ

ไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ค) การใชวจิารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลนี� เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การ

ประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที�

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

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ�งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการ

จดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
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การวัดมูลคายุติธรรม 
 

บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมกรอบแนวคิดนี� รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่า

ซึ� งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมที�มีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และรายงาน

โดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที�มีนัยสําคัญอย่าง

สมํ�าเสมอ หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั�งราคากลุ่มผู ้

ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที�ไดม้าจากบคุคลที�สามที�สนบัสนุนขอ้สรุปเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบัชั�น

ของมูลค่ายตุิธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าที�มีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

 

เมื�อวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สิน บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้หม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํไดมู้ลค่า

ยตุิธรรมเหล่านี� ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมินมูลค่าดงันี�   

 

 ขอมูลระดับ1เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอย่าง

เดียวกนั 

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

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

 ขอมูลระดับ 3เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�ไม่ได้มาจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลที�ไม่สามารถ

สังเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี� สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมที�

แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามลาํดับชั�นของมูลค่า

ยตุิธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 13เครื�องมือทางการเงิน 

 

  



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
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3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั หาก

บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั�งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคลหรือ

กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนัหรือบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรือ

อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั�น การเกี�ยวขอ้งกนันี�อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กิจการ 
 

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น มีดงันี�  
 

ชื่อกิจการ 

ประเทศที่จัดตั้ง/ 

สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพันธ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย และญี�ปุ่ น บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ

วางแผน สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั�งนี�  

รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทาํ

หนา้ที�ในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั นิปปอนโคลสเซอร์ส จาํกดั ญี�ปุ่ น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ�งถือหุน้ในบริษทัและ 

มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั โตโยไซกนั จาํกดั ญี�ปุ่ น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ�งถือหุน้ในบริษทัและ 

มีกรรมการร่วมกนั 

กลุ่มบริษทั บุญรอดบริวเวอรี�  ไทย เป็นผูถื้อหุน้ 

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 โตโยไซกนั (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไซไว โชจิ จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนลจาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั คานากาตะ (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มและราคาตลาด 

การใหบ้ริการ ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�มและราคาที�ตกลงกนัตามสัญญา 

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�ประกาศจ่ายและอนุมตัิโดยผูถื้อหุน้ 
 

รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที�30 กนัยายน2561 

และ 2560 สรุปไดด้งันี�  
 

 

งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30กันยายน 2560 2561 2560 

 (พันบาท) 

ผูบริหารสําคัญ    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 5,936 5,901 5,936 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 71 41 71 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 6,007 5,942 6,007 

    

กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน    
ขายสินคา้ 148,847 166,513 148,847 

การใหบ้ริการ 43,442 40,057 43,442 

รายไดค่้าเช่า 570 562 570 

รายไดค่้าบริหารจดัการ 2,272 2,395 2,272 
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งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30กันยายน 2560 2561 2560 

 (พันบาท) 

ขายวตัถุดิบและอะไหล่ 240  12 240 

ซื�อวตัถุดิบและอะไหล่ 2,484  7,452 2,484 

ซื�ออุปกรณ์ 754  7,901 754 

ค่าธรรมเนียมสิทธิ 4,324 3,653 4,324 

ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 425 6,185 425 
 

 

งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2560 2561 2560 

 (พันบาท) 

ผูบริหารสําคัญ    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 16,114 15,914 16,114 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 214 122 214 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 16,328 16,036 16,328 
    

กิจการอื่นที่เก่ียวของกัน    
ขายสินคา้ 479,923 492,106 479,923 

การใหบ้ริการ 127,425 118,099 127,425 

รายไดค่้าเช่า 2,350 1,699 2,350 

รายไดค่้าบริหารจดัการ 8,241 8,649 8,241 

ขายวตัถุดิบและอะไหล่ 1,013  154 1,013 

เงินปันผลรับ -  523 - 

ซื�อวตัถุดิบและอะไหล่ 5,978  14,603 5,978 

ซื�ออุปกรณ์ 18,714  17,807 18,714 

ค่าธรรมเนียมสิทธิ 14,099 11,923 14,099 

ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 712 6,873 712 

เงินปันผลจ่าย 85,868 51,984 85,868 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที�30 กนัยายน 2561และ 31 ธันวาคม 2560 มีดงันี�  

 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2561 2560 

  (พันบาท) 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน   

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  91,423 84,480 

    

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน    

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  5,397 6,282 
    

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน    

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั  18,991 14,110 
   

รายไดคาเชารอตัดบัญช ี- กิจการที่เก่ียวของกัน    

กิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกนั    

บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั    
- ส่วนที�หมุนเวียน  993 993 
- ส่วนที�ไม่หมุนเวียน  11,663 12,408 

รวม  12,656 13,401 
 

สัญญาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

สัญญาใหเชาที่ดิน 
 

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

แมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั) บริษทัไดรั้บค่าเช่ารับล่วงหนา้จาํนวน 29.78 ลา้นบาท ซึ� งไดบ้นัทึกเป็นรายไดค้่าเช่ารอตดั

บญัชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน และรับรู้รายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 30ปีตามอายุสัญญา สัญญา

ดงักล่าวเริ�มมีผลบงัคบัใชว้นัที� 2 กรกฎาคม 2544 
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สัญญาใหบริการการเชา 
 

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

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

บริษทั โตโยไซกนั (ประเทศไทย) จาํกดั)โดยบริษทัใหเ้ช่าเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สาํหรับเก็บขอ้มูลรวมถึงใหบ้ริการ

ที�เกี�ยวขอ้งเซิร์ฟเวอร์ เช่น การติดตาม การบริหารจดัการและการสาํรองขอ้มูล เป็นระยะเวลา 4 ปี สัญญาดงักล่าว

เริ�มมีผลบงัคบัใชว้นัที� 15 พฤษภาคม 2559 

 

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�นแนลจาํกดั และบริษทั โตโยไซ

กนั (ประเทศไทย) จาํกดั) โดยบริษทัให้บริการสาํหรับซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และระบบบุคลากร 

เป็นระยะเวลา 1 ปี สญัญาดงักล่าวเริ�มมีผลบงัคบัใชว้นัที� 1 มกราคม 2561 

 

สัญญาขายทรัพยสินและเก็บคาใชจายการบริหารงานผลิตกระแสไฟฟา 

 

เมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม 2539 บริษทัไดท้าํสัญญาขายทรัพยสิ์นและเก็บค่าใช้จ่ายการบริหารงานผลิตกระแสไฟฟ้ากับ

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

กระแสไฟฟ้าและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้สญัญาดงักล่าวเริ�มมีผลบงัคบัใชว้นัที� 28 ธนัวาคม 2539 

 

สัญญาลิขสิทธกิารผลิต 

 

เมื�อวนัที� 1 มกราคม 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาลิขสิทธิการผลิตกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่(บริษทั นิปปอนโคลสเซอร์ส 

จาํกดั) โดยที�บริษทัไดรั้บการสนับสนุนดา้นเทคนิคสําหรับการผลิตฝา ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญา บริษทัมีภาระ

ผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมสิทธิการผลิตและค่าธรรมเนียมอื�นๆ เป็นจาํนวนเงินที�ระบุในสัญญาสัญญา

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

 

4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเชื�อที�ยงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวนเงิน 175ลา้นบาท 

(31 ธันวาคม 2560: 175 ลานบาท) วงเงินสินเชื�อดงักล่าวไม่มีการคํ�าประกนั 

 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุน 

 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนชั่วคราว    

เงินฝากระยะสั�นกบัสถาบนัการเงิน 591,583  430,241 

    

เงินลงทุนระยะยาวอื่น    

ตราสารทุนที�เป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 273  273 

ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 47,404  47,404 

 47,677  47,677 

รวม 639,260  477,918 

 

รายการเคลื�อนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน ของตราสารทุนที�อยูใ่นความตอ้งการของตลาดมี

ดงันี�  

 

 2561 2560 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น    

หลักทรัพยเผือ่ขาย    

ณ วนัที� 1 มกราคม 273  273 

ณ วันที่ 30 กันยายน 273  273 

 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ตราสารทุนอื�นที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ณ วนัที� 30 กนัยายน2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน2561และ 2560มีดงันี�  
 

          เงินปันผลรับ 

  สัดส่วนความ        สําหรับงวดเกา้เดือน 

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

  30 31 30  31 30  31  30  31  30  31  30  30 

  กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน  ธนัวาคม กนัยายน  ธันวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 

  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 

 

 

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 

  

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           56,365      56,365  (8,961)  (8,961)       47,404     47,404  523  - 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เมื�อวนัที� 26 กนัยายน2560 PT Indonesia Caps and Closure ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 61,500 หุ้น ซึ� งมีมูลค่าที�

ตราไวหุ้้นละ1,135,700 รูเปีย คิดเป็นจาํนวน 69,845.55 ลา้นรูเปีย บริษทัไดส้ละสิทธิ� ซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว 

เนื�องจากผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ ทาํใหสั้ดส่วนเงินลงทุนของบริษทัในบริษทั

ดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 25.00 เป็นร้อยละ 12.08 นอกจากนี�  บริษทัมิไดมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งหรือมีอิทธิพลในการ

กาํหนดนโยบายของบริษทัแห่งนี�ทาํใหส้ถานะของเงินลงทุนเปลี�ยนแปลงจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุน

อื�นและรับรู้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที�เปลี�ยนแปลงไปจาํนวน 6.50 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนซึ� งแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียสําหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 ภายใตร้ายการมูลค่ายติุธรรมของเงิน

ลงทุนที�เพิ�มขึ�น พร้อมทั�งไดป้รับปรุงผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัร่วมจาํนวน 

4.59ลา้นบาทในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 
 

มูลค่าของเงินลงทุนซึ� งแสดงตามวิธีราคาทุนได้ลดลงจาํนวน 8.96 ลา้นบาท และมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียที�

เหลืออยูจ่าํนวน 37.38 ลา้นบาท ไดแ้สดงเป็นมูลค่าเริ�มแรกของเงินลงทุนระยะยาว 
 

6 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2561  2560 

  (พันบาท) 

ลูกหนี้การคา   

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 91,423 84,480 

กิจการอื�นๆ  339,712 294,320 

รวม  431,135 378,800 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  - - 

สุทธ ิ  431,135 378,800 
    

ลูกหนี้อื่น    

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 5,397 6,282 

กิจการอื�นๆ  7,049 7,329 

รวม  12,446 13,611 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  - - 

สุทธ ิ  12,446 13,611 
    

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหนี้อ่ืน  443,581 392,411 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  2561  2560 

  (พันบาท) 

หนี� สูญและหนี�สงสัยจะสูญสาํหรับ    

- งวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน  -  - 

- งวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน  -  - 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี�การคา้ มีดงันี�  

 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

กิจการที่เกีย่วของกัน   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  62,115 57,695 

เกินวนัครบกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกว่า 3 เดือน  29,308 26,785 

  91,423 84,480 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ  - - 

  91,423 84,480 

    

กิจการอื่นๆ   

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  257,215 224,359 

เกินกาํหนดชาํระ:    

นอ้ยกว่า 3 เดือน  82,200 69,961 

   3 - 6 เดือน  297 - 

  339,712 294,320 

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ  - - 

  339,712 294,320 

รวม  431,135 378,800 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของบริษทั มีระยะเวลาตั�งแต่ 15วนัถึง 120วนั 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซื�อ จาํหน่าย และโอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายนมีดงันี�  
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2561  2560 

 

 

 

การซื�อและ 

การโอนเขา้ -

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 

การซื�อและ 

การโอนเขา้ -

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและสิ�งปลูกสร้างอื�น 1,788 - 889 - 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 230,927 (5,502) 60,959 (6,064) 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและเครื�องใชส้าํนกังาน 6,935 (80) 4,377 (55) 

สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั�ง 134,604 (213,243) 189,755 (42,981) 

รวม 374,254 (218,825) 255,980 (49,100) 

 

8 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2561  2560 

  (พันบาท) 

เจาหน้ีการคา   

กิจการอื�นๆ  333,071 266,151 

รวม  333,071 266,151 

    

เจาหน้ีอื่น    

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3 18,991 14,110 

กิจการอื�นๆ  121,622 74,401 

รวม  140,613 88,511 

    

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน  473,684 354,662 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 สวนงานดําเนินงาน 
 

ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานที่รายงาน 

  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

  ผลิตและขายฝาภาชนะ  

รับจางพิมพแผนสําหรับ 

งานกระปอง  รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2560  2560  2560 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  610,099  44,206  654,305 

รวมรายได  610,099  44,206  654,305 
       

กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้  87,971  9,360  97,331 
       

จาํนวนที�ไม่ไดปั้นส่วน       

   ดอกเบี�ยรับ      3,618 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม      6,504 

   รายไดอ้ื�น      6,100 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร      (44,404) 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (3,000) 

กําไรกอนภาษีเงินได      66,149 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (10,745) 

กําไรสาํหรับงวด      55,404 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

  ผลิตและขายฝาภาชนะ  

รับจางพิมพแผนสําหรับ 

งานกระปอง  รวม 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2560  2560  2560 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,913,380  129,517  2,042,897 

รวมรายได  1,913,380  129,517  2,042,897 

       

กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้  339,982  26,541  366,523 

       

จาํนวนที�ไม่ไดปั้นส่วน       

   ดอกเบี�ยรับ      10,700 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม      6,504 

   รายไดอ้ื�น      31,344 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร      (139,565) 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      (6,166) 

กําไรกอนภาษีเงินได      269,340 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (52,739) 

กําไรสาํหรับงวด      216,601 
  



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลิตและขายฝาภาชนะ  

รับจางพิมพแผนสําหรับ 

งานกระปอง  รวม 

สําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  664,217  610,099  40,628  44,206  704,845  654,305 

รวมรายได  664,217  610,099  40,628  44,206  704,845  654,305 

             

กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้  74,293  87,971  7,422  9,360  81,715  97,331 

             

จาํนวนที�ไม่ไดปั้นส่วน             

   ดอกเบี�ยรับ          3,127  3,618 

รายไดอื้�น          5,883  14,279 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร          (42,118)  (44,404) 

กําไรกอนภาษีเงินได          48,607  70,824 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้          (8,487)  (10,745) 

กําไรสาํหรับงวด          40,120  60,079 
  



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลิตและขายฝาภาชนะ  

รับจางพิมพแผนสําหรับ 

งานกระปอง  รวม 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,993,855  1,913,380  120,248  129,517  2,114,103  2,042,897 

รวมรายได  1,993,855  1,913,380  120,248  129,517  2,114,103  2,042,897 

             

กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้  293,032  339,982  25,641  26,541  318,673  366,523 

             

จาํนวนที�ไม่ไดปั้นส่วน             

   ดอกเบี�ยรับ          9,233  10,700 

   รายไดอ้ื�น          19,579  31,344 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร          (129,892)  (139,565) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม          -  (8,961) 

กําไรกอนภาษีเงินได          217,593  260,041 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้          (43,717)  (52,739) 

กําไรสาํหรับงวด          173,876  207,302 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 

 

34 

10 ภาษีเงินได 

 

การรับรู้ภาษีเงินไดขึ้�นอยูก่บัการประมาณการที�ดีที�สุดของฝ่ายบริหารเกี�ยวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉลี�ยถ่วง

นํ� าหนักที�คาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเต็มปีที�ใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินได้ของงวดระหว่างกาลอตัราภาษีเงินไดที้�

แทจ้ริงของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องเป็นระยะเวลาเกา้เดือนสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน 2561 คือ ร้อยละ 

20.09(2560:รอยละ19.58สําหรับงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและรอยละ 20.28 สําหรับงบการเงิน

เฉพาะกิจการ)การเปลี�ยนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท้ี�แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายได้

และค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ  

 

11 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน2561และ 2560 คาํนวณจากกาํไร

สาํหรับงวดที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด 

โดยแสดงการคาํนวณ ดงันี�   
 

  งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย 

  

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30กันยายน  2560  2561  2560 

  (พันบาท/พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถอืหุนสามัญของบริษทั       

(ขั้นพื้นฐาน)  55,404  40,120  60,079 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจาํหนายแลว  52,000  52,000  52,000 

กําไรตอหุน (ข้ันพื้นฐาน)(บาท)  1.07  0.77  1.16 

 

 
  



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย 

  

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2560  2561  2560 

  (พันบาท/พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถอืหุนสามัญของบริษทั       

(ขั้นพื้นฐาน)  216,601  173,876  207,302 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจาํหนายแลว  52,000  52,000  52,000 

กําไรตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน)(บาท)  4.17  3.34  3.99 

 

กําไรตอหุนปรับลด 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน2561และ 2560 คาํนวณจากกาํไร

สาํหรับงวดที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละ

งวดหลงัจากที�ไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงันี�  
 

  งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย 

  

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  2560  2561  2560 

  (พันบาท/พันหุน) 

กาํไรที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั       

(ขั�นพื�นฐาน)  55,404  40,120  60,079 

กําไรที่เปนสวนของผูถอืหุนสามัญของบริษทั       

(ปรับลด)  55,404  40,120  60,079 

       

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

ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิ  800  800  800 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจาํหนาย (ปรับลด)  52,800  52,800  52,800 

กําไรตอหุน (ปรับลด)(บาท)  1.05  0.76  1.14 

 

  งบการเงินที่แสดง   



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2560  2561  2560 

  (พันบาท/พันหุน) 

กาํไรที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั       

(ขั�นพื�นฐาน)  216,601  173,876  207,302 

กําไรที่เปนสวนของผูถอืหุนสามัญของบริษทั       

(ปรับลด)  216,601  173,876  207,302 

       

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

ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุน้บุริมสิทธิ  800  800  800 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจาํหนาย (ปรับลด)  52,800  52,800  52,800 

กําไรตอหุน (ปรับลด)(บาท)  4.10  3.29  3.93 

 

12 เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 25เมษายน 2561ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรรกาํไรเป็น

เงินปันผลสําหรับเงินหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท เป็นจาํนวน

ทั�งสิ�น78ลา้นบาท และ 2.40 ลา้นบาทตามลาํดบั เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้ในวนัที� 11 พฤษภาคม 2561 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัเมื�อวนัที� 18เมษายน 2560ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรรกาํไรเป็น

เงินปันผลสําหรับเงินหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 2.50 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 4.00 บาท เป็นจาํนวน

ทั�งสิ�น130ลา้นบาท และ3.20 ลา้นบาทตามลาํดบั เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้ในวนัที� 15พฤษภาคม 2560 
 

13 เครื่องมือทางการเงิน 
 

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปนี�แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน รวมถึง

ลาํดบัชั�นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 มูลคา่ตามบญัชี  มูลคา่ยติุธรรม 



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 

30 กันยายน 2561         

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สนิทางการเงิน

ท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

        

ตราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้) (954) 

 

-  (493) 

 

- (493) 

         

31 ธันวาคม 2560         

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สนิทางการเงิน

ท่ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม         

ตราสารอนุพนัธ์ (สัญญาซื�อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้) (126) 

 

-  (328) 

 

- (328) 

 

14 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 

 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน    

สัญญาท่ียังไมไดรับรู    

อาคารและสิ�งปลูกสร้างอื�น 900  - 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 61,771  82,061 

รวม 62,671 82,061 

   

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอก

เลิกไมได  

 

 

ภายในหนึ�งปี 2,905  4,560 

หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 6,314  6,796 

รวม 9,219  11,356 

   



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันอื่นๆ    

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับการจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนี�ที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ -  6,180 

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

รวม 10,451  16,062 

 

15 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม2561หุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 730 หุ้น ถูกใช้สิทธิและแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 730หุ้น           

ณ วนัที�รายงานของผูส้อบบัญชี บริษัทยงัมิได้ดาํเนินการจดทะเบียนการแปลงสภาพหุ้นดังกล่าวต่อกระทรวง

พาณิชย ์

 

16 การจัดประเภทรายการใหม 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ� งรวมอยูใ่นงบการเงินระหว่างกาลปี2561

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบไดมี้การจัดประเภทรายการใหม่เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงิน

ระหวา่งกาลปี 2561 

 

 2560 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่  

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน       
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,207,497 17,227 1,224,724 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 22,035 (17,227) 4,808 
  -  

 

การจดัประเภทรายการใหม่นี� เนื�องจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกว่า 


