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บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) ( “บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษทั นิปปอนโคลสเซอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นเป็น            
ผูถื้อหุน้หลกั และมีบริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายฝาส าหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพแ์ผน่ส าหรับงานกระป๋อง    
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆเพื่อ
ไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่ง
กาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

 ในไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ลิกใชว้ธีิส่วนไดเ้สียส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามท่ีกล่าวใน   
หมายเหตุ 6 ดงันั้น จึงไม่มีการแสดงงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย                
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และขอ้มูลทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในหมายเหตุประกอบ               
งบการเงินแสดงตามงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการตามท่ี
ไดร้ายงานแลว้ 
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1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

    ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม  2560 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์
การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น               
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย /             
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน การก าหนดราคา 
 2560 2559  

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    
รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 148,847 154,404 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพแ์ผน่ 43,442 47,678 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 570 866 ราคาตามสญัญา 
ขายอุปกรณ์อะไหล่และวตัถุดิบ 240 811 ราคาตามปกติธุรกิจ

เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดค้่าบริหาร 2,272 2,177 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือวตัถุดิบ 263 289 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ืออะไหล่และเคร่ืองจกัร 2,975 3,394 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 4,324 4,639 อตัราร้อยละของยอดขาย 

แต่ละสินคา้ 
ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 425 (57) ราคาทุน 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย /             
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน การก าหนดราคา 
 2560 2559  

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    
รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 479,923 522,869 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพแ์ผน่ 127,425 140,102 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 2,350 2,246 ราคาตามสญัญา 
ขายอุปกรณ์อะไหล่และวตัถุดิบ 1,013 1,022 ราคาตามปกติธุรกิจ

เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดค้่าบริหาร 8,241 10,905 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือวตัถุดิบ 880 1,114 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ืออะไหล่และเคร่ืองจกัร 23,812 10,325 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 14,099 17,247 อตัราร้อยละของยอดขาย 

แต่ละสินคา้ 
ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 712 48 ราคาทุน 
เงินปันผลจ่าย 85,868 60,455 ตามท่ีประกาศจ่าย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและ เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด     
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,936 4,734 16,114 14,002 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 71 69 214 207 
รวม 6,007 4,803 16,328 14,209 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 
2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 92,869 97,533 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 7,132 7,615 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 7,801 19,923 

ค่าเช่ารับล่วงหน้า    
ค่าเช่ารับล่วงหนา้  13,649 14,393 
หกั: ส่วนท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี (993) (993) 
สุทธิ 12,656 13,400 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เงินสด 152 171 
เงินฝากธนาคาร 332,001 274,672 
รวม 332,153 274,843 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 
ถึง 1.55 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี) 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 63,972 69,330 
คา้งช าระ   
ไม่เกิน 3 เดือน 28,897 28,203 
รวมลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92,869 97,533 
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(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 228,905 215,106 

คา้งช าระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 86,334 46,996 

รวมลูกหน้ีการคา้- กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 315,239 262,102 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

รายไดค้า้งรับ 7,132 7,615 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,132 7,615 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

เงินทดรอง 2,500 2,277 

ลูกหน้ีจากการขายเศษวสัดุ 1,314 1,108 

อ่ืน ๆ 2,722 1,867 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,536 5,252 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  421,776 372,502 

5. สินค้าคงเหลอื  
(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ราคาทุน 552,034 552,542 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (38,752) (41,999) 
สินคา้คงหลือ - สุทธิ 513,282 510,543 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือส าหรับงวด เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 41,999 
กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้จากการท าลายสินคา้ (24,812) 
บนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 21,565 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 38,752 
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6.        เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

6.1      รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

  จดัตั้งข้ึน สัดส่วน มลูค่าตามบญัชี 
บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ เงินลงทุน ตามวธีิราคาทุน 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
   2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
       
PT Indonesia Caps 

and Closures 
 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุ
ภณัฑป์ระเภทฝา
ส าหรับเคร่ืองด่ืม 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

- 25 - 46,342 

ในระหวา่งไตรมาส 2 ปีปัจจุบนั PT Indonesia Caps and Closures มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
69,845.55 ลา้นรูเปียะห์ จากทุนจดทะเบียนเดิม 65,302.75 ลา้นรูเปียะห์ เป็น 135,148.30 ลา้นรูเปียะห์ 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 61,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1,135,700 รูเปียะห์ เพื่อรองรับ
แผนการขยายธุรกิจ บริษทัฯไดส้ละสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเน่ืองจากผลการด าเนินงานของ
บริษทัร่วมและผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์  

เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 การเพิ่มทุนดงักล่าวไดด้ าเนินการเสร็จส้ิน ท าใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของ
บริษทัฯในบริษทัดงักล่าวลดลงจากร้อยละ 25.00 เป็นร้อยละ 12.08 บริษทัฯจึงบนัทึกส่วนไดเ้สียจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วมจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนสถานะของเงินลงทุนและรับรู้มูลค่ายติุธรรม                       
ของเงินลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปจ านวน 6.50 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนซ่ึงแสดงเงินลงทุนตาม                   
วธีิส่วนไดเ้สียภายใตร้ายการมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนและบริษทัฯไดโ้อนกลบัค่าเผือ่การ
ลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 8.18 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของ
เงินลงทุนจ านวน 8.96 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                      
30 กนัยายน 2560 พร้อมทั้งไดป้รับปรุงผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริษทัร่วมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดปัจจุบนั 

ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีเหลืออยูจ่  านวน  37.38 ลา้นบาท ไดแ้สดงเป็นมูลค่าเร่ิมแรกของ
เงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ 7) 
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6.2 ส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งงวดบริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินซ่ึง
แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดสามเดือน     
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  
ส่วนแบ่งขาดทุน 

ส่วนแบ่ง                                  
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น 

 

บริษทัร่วม จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

PT Indonesia Caps and Closures (3,000) (2,294) 77 (322) - - 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  
ส่วนแบ่งขาดทุน 

ส่วนแบ่ง                                  
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น 

 

บริษทัร่วม จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

PT Indonesia Caps and Closures (6,166) (5,127) (2,939) 520 - - 
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6.3  ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม  

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
สรุปรายการฐานะทางการเงิน   
สินทรัพยร์วม - 358 
หน้ีสินรวม - 216 

สินทรัพย ์– สุทธิ - 142 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                  
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                                  
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
รายได ้ - - - - 

ก าไร (ขาดทุน)  (9.2)  (20.6) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม - (9.2) - (20.6) 

7. เงินลงทุนระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั สดัส่วน เงินลงทุน  30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 (ร้อยละ)   

PT Indonesia Caps and Closures (หมายเหตุ 6) 12.08 37,381 - 
บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 1.61 9,494 9,494 
บริษทั เพชรแพค จ ากดั - - 35,000 
บริษทั สนามกอลฟ์เมืองเอก จ ากดั 0.08 180 180 
บริษทั เทพธานีกรีฑา จ ากดั 0.03 273 273 
บริษทั เมืองเอกวสิตา้กอลฟ์คอร์ส จ ากดั 0.06 350 350 

รวมเงินลงทุนระยะยาว - ราคาทุน  47,677 45,297 
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ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เพชรแพค จ ากดัใหแ้ก่บริษทัซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั เพชรแพค จ ากดั ในราคา 42 ลา้นบาท โดยบริษทัฯบนัทึกก าไรจาก   
การจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 7 ลา้นบาท ไวใ้นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุน  

8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,115,118 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 227,554 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (6,118) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (119,529) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 1,217,025 

อาคารและเคร่ืองจกัรบางส่วนถือกรรมสิทธ์ิร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯกบับริษทั บางกอกแคน แมนนู
แฟคเจอร่ิง จ  ากดั โดยบริษทัฯบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวตามสัดส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เป็นจ านวน 13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 12 ลา้นบาท) 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,706 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 3,155 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,598) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน2560 4,263 

10. วงเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้มืระยะสั้นท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560
และ 31 ธนัวาคม 2559 จ  านวน  175 ลา้นบาท และ 900 ลา้นบาท  วงเงินสินเช่ือดงักล่าวไม่มีการ                
ค ้าประกนั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 10 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เจา้หน้ีการคา้–กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 293,390 270,099 
เจา้หน้ีอ่ืน–กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ค่าสิทธิการผลิตคา้งจ่าย 4,323 9,040 
 อ่ืนๆ 3,478 10,883 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน–กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,801 19,923 
เจา้หน้ีอ่ืน–กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
 เจา้หน้ีอ่ืน 44,118 25,451 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 68,140 34,934 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน–กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 112,258 60,385 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 413,449 350,407 

12. ภาษีเงินได้/สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและ เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย /               
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน  

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 9,323 24,071 53,053 79,917 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,422 (2,178) (314) (2,067) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 10,745 21,893 52,739 77,850 
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13. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวด เกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 157,213 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด  13,242 
จ่ายในระหวา่งงวด (1,656) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 168,799 

14. ก าไรต่อหุ้น  

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ย
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวม
ของจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี  

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส าหรับงวด 55,404 89,363 52,000 52,000 1.07 1.72 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 55,404 89,363 52,800 52,800 1.05 1.69 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส าหรับงวด 60,079 91,657 52,000 52,000 1.16 1.76 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 60,079 91,657 52,800 52,800 1.14 1.74 

 
งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส าหรับงวด 216,601 318,868 52,000 52,000 4.17 6.13 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 216,601 318,868 52,800 52,800 4.10 6.04 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับงวด ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส าหรับงวด 207,302 323,995 52,000 52,000 3.99 6.23 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติวา่มีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 207,302 323,995 52,800 52,800 3.93 6.14 
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15.  ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนและ เกา้ เดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  

 ขายฝาภาชนะ ส าหรับงานกระป๋อง รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการขายและ             
การใหบ้ริการ              

      

 - ในประเทศ 482,370 461,424 44,206 48,579 526,576 510,003 

 - ต่างประเทศ 127,729 203,543 - - 127,729 203,543 

รวม 610,099 664,967 44,206 48,579 654,305 713,546 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 87,971 134,943 9,360 12,086 97,682 147,358 
       

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
ดอกเบ้ียรับ    3,618 3,533 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน  6,504 - 
รายไดอ่ื้น    5,750 5,397 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (44,404) (42,738) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (3,000) (2,294) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    66,149 111,256 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (10,745) (21,893) 

ก าไรส าหรับงวด    55,404 89,363 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30กนัยายน 
 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  

 ขายฝาภาชนะ ส าหรับงานกระป๋อง รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและ             
การใหบ้ริการ              

      

 - ในประเทศ 1,550,264 1,510,486 129,517 142,578 1,679,781 1,653,064 

 - ต่างประเทศ 363,116 585,023 - - 363,116 585,023 

รวม 1,913,380 2,095,509 129,517 142,578 2,042,897 2,238,087 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 339,982 470,761 26,541 33,132 368,008 504,858 
       
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
ดอกเบ้ียรับ    10,700 9,157 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน  6,504 - 
รายไดอ่ื้น    29,860 20,207 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (139,565) (132,377) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (6,166) (5,127) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    269,340 396,718 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (52,739) (77,850) 

ก าไรส าหรับงวด    216,601 318,868 

16. เงินปันผลจ่าย  

 

อนุมติัโดย 
รวมเงินปันผล

จ่าย 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
บุริมสิทธิ 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
สามญั 

  (พนับาท) (บาท) (บาท) 
เงนิปันผลประจ าปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

28 เมษายน 2559 
 

93,600 
 

3.25 
 

1.75 
รวมเงนิปันผลทีป่ระกาศจ่ายในปี 2559 93,600 3.25 1.75 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
18 เมษายน 2560 133,198 4.00 2.50 

รวมเงนิปันผลทีป่ระกาศจ่ายในปี 2560 133,198 4.00 2.50 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ดงัน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามค าสั่งซ้ือรายจ่ายฝ่ายทุนกบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศท่ี
ครบก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

บาท 243 204 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 1 
เยน 38 324 
ยโูร 1 1 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเป็น
จ านวนเงิน 9.7 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 9.5 ลา้นบาทและ
การท าสัญญาซ้ือขายฝาภาชนะกบัหน่วยงานของรัฐจ านวน  0.2 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 2559: 
9.7 ลา้นบาท, 9.5 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

18. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือดงัน้ี 

 30 กนัยายน 2560 
สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.77 32.99 - 34.05 11 ต.ค. 2560 - 26 มี.ค. 2561 

 31ธนัวาคม 2559 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.43 34.77 - 35.72 30 ม.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2561 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 

 


