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บริษัท ฝาจบี จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2560 

1. ข้อมูลทั�วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ฝาจบี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ�งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

โดยมีบริษทั นิปปอนโคลสเซอร์ส จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศญี�ปุ่ นเป็น            

ผูถ้ือหุน้หลกั และมีบริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส์ จาํกดั เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั ธุรกิจหลกั

ของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายฝาสําหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพ์แผ่นสําหรับงานกระป๋อง    

ที�อยูต่ามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที�เลขที� 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตําบลประชาธิปัตย ์อาํเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง งบการเงิน

ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลนี� จดัทาํขึ�นเพื�อให้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นาํเสนอครั� งล่าสุด 

ดงันั�นงบการเงินระหวา่งกาลจงึเนน้การใหข้อ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรม เหตกุารณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อ

ไม่ใหข้อ้มูลที�นาํเสนอซํ� าซ้อนกบัขอ้มูลที�ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงินระหว่าง

กาลนี�ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษ ัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

    ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ� งมีผลบังคับใช้

สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตัิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหม้ขึี�นเพื�อใหม้ีเนื�อหาเทา่เทยีมกบั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์

การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินี�ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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1.4 นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี�จดัทาํขึ�นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที�ใช้ในงบ

การเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 

2. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกันเหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย /            

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน การกาํหนดราคา 

 2560 2559  

รายการธุรกิจกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน    

รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 156,718 186,436 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพ์แผ่น 37,823 49,286 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดจ้ากการให้เช่า 890 750 ราคาตามสญัญา 

ขายอุปกรณ์อะไหล่และวตัถดิุบ 696 153 ราคาตามปกติธุรกิจ

เช่นเดียวกบัลูกคา้ท ั�วไป 

รายไดค้่าบริหาร 2,269 2,539 ราคาตามสญัญา 

ซื�อวตัถุดิบ 259 551 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ซื�ออะไหลแ่ละเครื�องจกัร 11,999 4,085 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 4,816 6,591 อตัราร้อยละของยอดขายแต่

ละสินคา้ 

ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 110 100 ราคาทุน 

เงินปันผลจา่ย 85,868 60,455 ตามที�ประกาศจ่าย 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย /            

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  การกาํหนดราคา 

 2560 2559  

รายการธุรกิจกับบริษัทที�เกี�ยวข้องกัน    

รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 331,076 368,465 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพ์แผ่น 83,983 92,424 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดจ้ากการให้เช่า 1,780 1,380 ราคาตามสญัญา 

ขายอุปกรณ์อะไหล่และวตัถดิุบ 773 210 ราคาตามปกติธุรกิจ

เช่นเดียวกบัลูกคา้ท ั�วไป 

รายไดค้่าบริหาร 5,969 8,727 ราคาตามสญัญา 

ซื�อวตัถุดิบ 617 825 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ซื�ออะไหลแ่ละเครื�องจกัร 20,837 6,931 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 9,775 12,608 อตัราร้อยละของยอดขายแต่

ละสินคา้ 

ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 287 105 ราคาทุน 

เงินปันผลจา่ย 85,868 60,455 ตามที�ประกาศจ่าย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน2560และ 2559 บริษทัฯมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด    สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุด    

 วนัที� 30 มิถุนายน วนัที� 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 4,961 4,594 10,178 9,268 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 71 139 143 208 

รวม 5,032 4,733 10,321 9,476 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 

2559 มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทนุ  

 ตามวธีิส่วนไดเ้สีย /            

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 79,753 97,533 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 7,705 7,615 

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 21,868 19,923 

ค่าเช่ารับล่วงหน้า    

ค่าเช่ารับล่วงหน้า  13,897 14,393 

หกั: ส่วนที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี (993) (993) 

สุทธิ 12,904 13,400 

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทนุ  
 ตามวธีิส่วนไดเ้สีย /            
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

เงินสด 161 171 
เงินฝากธนาคาร 293,165 274,672 

รวม 293,326 274,843 

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.04

ถึง 1.00ต่อปี (31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี) 
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4. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทนุ  

 ตามวธีิส่วนไดเ้สีย /            

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

อายุหนี�คงค้างนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชําระ 59,558 69,330 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน3 เดือน 20,195 28,203 

รวมลูกหนี�การคา้-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน 79,753 97,533 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

อายุหนี�คงค้างนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชําระ 234,017 215,106 

คา้งชาํระ   

ไม่เกิน3 เดือน 65,827 46,996 

รวมลูกหนี�การคา้- กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 299,844 262,102 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

รายไดค้า้งรับ 7,705 7,615 

รวมลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,705 7,615 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั   

เงินทดรอง 2,144 2,277 

ลูกหนี�จากการขายเศษวสัดุ 1,105 1,108 

อื�น ๆ 2,575 1,867 

รวมลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 5,824 5,252 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น  393,126 372,502 
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5. สินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลอื 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 

30 มิถุนายน 2560 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งเงินลงทุนแสดง 

 ตามวธีิส่วนไดเ้สีย /              

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที�1 มกราคม 2560 41,999 

กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้จากการทาํลายสินคา้ (10,072) 

บนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด 14,390 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที�30 มิถุนายน 2560 46,317 

6.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

6.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
 (หน่วย: พนับาท) 

    

งบการเงินซึ�งแสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  จดัต ั�งขึ�น สัดส่วน มูลค่าตามบญัชี มูลค่าตามบญัชี 

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ เงินลงทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามวิธีราคาทนุ 

   (ร้อยละ) 30 มิถุนายน 

2560 

31 ธันวาคม 

2559 

30 มิถุนายน 

2560 

31 ธันวาคม 

2559 

        

PT Indonesia Caps and 

Closures 

 

ผลิตและจาํหน่าย

บรรจุภณัฑ์

ประเภทฝาสาํหรับ

เครื�องดื�ม 

สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 

25 

    

ราคาทุน      46,342 46,342 

หัก: ค่าเผื�อการลดลง

ของมลูค่าของเงิน

ลงทุน 

   

  (17,140) - 

มูลค่าตามบญัชี    29,202 35,384 29,202 46,342 
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ในไตรมาสปัจจุบนั PT Indonesia Caps and Closures ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 6.15 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (จากทุนจดทะเบียนเดิม 5.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 11.90 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 61,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา เพื�อเสนอขายให้กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ทั�งนี�  เมื�อวนัที� 26 มิถุนายน 2560 ที�

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมตัิการสละสิทธิซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าว(สัดส่วนเงิน

ลงทุนของบริษทัฯลดลงเป็นร้อยละ 12.07) ณ วนัที�30 มิถุนายน 2560 การเพิ�มทุนดงักล่าวยงัอยู่

ระหว่างดาํเนินการ บริษทัฯจึงรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตามวิธี

ส่วนไดเ้สียในงบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย นอกจากนี�  บริษทัฯยงัไดรั้บรู้คา่เผื�อการ

ลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 17 ลา้นบาท 

6.2 ส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวดบริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินซึ� ง

แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะ

กิจการดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน     

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

  

ส่วนแบ่งขาดทุน 

ส่วนแบ่ง                                  

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น 

 

บริษทัร่วม จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

PT Indonesia Caps and Closures (1,959) (1,823) (1,226) 931 - - 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน              

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

  

ส่วนแบ่งขาดทุน 

ส่วนแบ่ง                                  

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น 

 

บริษทัร่วม จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

PT Indonesia Caps and Closures (3,166) (2,834) (3,016) 843 - - 
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6.3  ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามที�แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน   

สินทรัพยร์วม 322 358 

หนี� สินรวม 205 216 

สินทรัพย ์– สุทธิ 117 142 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด                                  

วนัที� 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสุด                                  

วนัที� 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     

รายได ้ 2.3 - 4.6 - 

กาํไร (ขาดทุน) (7.8) (7.3) (16.0) (11.3) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (7.8) (7.3) (16.0) (11.3) 

7. เงินลงทุนระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย / 

บริษทั งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สดัส่วน เงินลงทุน  30 มิถุนายน2560 31 ธนัวาคม 2559 

 (ร้อยละ)   

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ� ง จาํกดั 1.61 9,494 9,494 

บริษัท เพชรแพค จาํกดั - - 35,000 

บริษัท สนามกอล์ฟเมืองเอก จาํกดั 0.08 180 180 

บริษัท เทพธานีกรีฑา จาํกดั 0.03 273 273 

บริษัท เมืองเอกวสิตา้กอลฟ์คอร์ส จาํกดั 0.06 350 350 

รวมเงินลงทุนระยะยาว - ราคาทุน  10,297 45,297 
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ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั�งหมดในบริษทั เพชรแพค จาํกดัให้แก่บริษทัซึ�ง

เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั เพชรแพค จาํกัด ในราคา 42 ลา้นบาท โดยบริษทัฯบนัทึกกําไรจาก   

การจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 7 ลา้นบาท ไวใ้นรายไดอ้ื�นในงบกาํไรขาดทุน  

8. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

2560 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งเงินลงทุนแสดง 

 ตามวธีิส่วนไดเ้สีย /              

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 1,115,118 

ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด - ราคาทุน 98,035 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (4,583) 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับงวด (78,256) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 1,130,314 

อาคารและเครื�องจกัรบางส่วนถือกรรมสิทธิ� ร่วมกันระหว่างบริษทัฯกบับริษทั บางกอกแคน แมนนู

แฟคเจอริ�ง จาํกัด โดยบริษทัฯบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวตามสัดส่วนที�เ ป็นของบริษทัฯซึ� งมีมูลค่าตาม

บญัชี ณ วนัที�30 มิถุนายน 2560เป็นจาํนวน 13ลา้นบาท(31 ธันวาคม 2559: 12 ลา้นบาท) 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งเงินลงทุนแสดง 

 ตามวธีิส่วนไดเ้สีย /              

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 2,706 

ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด 2,500 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวด (1,130) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 4,076 
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10. วงเงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูยื้มระยะสั�นที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560

และ 31 ธันวาคม 2559 จาํนวนเงิน175ล้านบาท และ 900ลา้นบาทวงเงินสินเชื�อดงักล่าวไม่มีการคํ�า

ประกนั 

11. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งเงินลงทนุแสดง 
 ตามวธีิส่วนไดเ้สีย /               

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

เจา้หนี�การคา้–กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 335,100 270,099 

เจา้หนี�อื�น–กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   

 ค่าสิทธิการผลิตคา้งจ่าย 9,775 9,040 
 อื�นๆ 12,093 10,883 

รวมเจา้หนี�อื�น–กิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน 21,868 19,923 

เจา้หนี�อื�น–กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั   

 เจา้หนี�อื�น 30,718 25,451 
 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 55,165 34,934 

รวมเจา้หนี�อื�น–กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 85,883 60,385 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 442,851 350,407 

12. ภาษีเงนิได้/สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึ�นจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉลี�ยทั�งปีที�ประมาณไว ้
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 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน2560และ 2559 สรุป

ไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ� งแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย /              

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด 

 วนัที� 30 มิถุนายน  วนัที� 30 มิถนุายน  

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 20,637 30,736 43,730 55,846 

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกตา่งชั�วคราว (2,151) 757 (1,736) 111 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 18,486 31,493 41,994 55,957 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทนุ 

 ตามวธีิส่วนไดเ้สีย /               

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน2560 31 ธันวาคม 2559 

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลอื 9,263 8,400 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23,588 21,792 

ค่าเช่ารบัล่วงหน้า 2,581 2,680 

อื�น ๆ 1,889 1,805 

รวมสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี 37,321 34,677 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 30,304 29,396 

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรม   

   ของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 25,692 25,692 

ส่วนเกินทนุจากการตีราคาที�ดิน 6,559 6,559 

รวมหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 62,555 61,647 

หนี�สินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 25,234 26,970 
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13. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที�30 มิถุนายน 2560สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินซึ�งเงินลงทนุแสดง 

 ตามวธีิส่วนไดเ้สีย /              

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอืณวนัที� 1 มกราคม 2560 157,213 

เพิ�มขึ�นในระหวา่งงวด  10,368 

จ่ายในระหวา่งงวด (1,393) 

ยอดคงเหลอืณวนัที� 30 มิถุนายน2560 166,188 

14. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารก ําไรสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ด้วย

จาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยู่ในระหว่างงวด 

 กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยผลรวม

ของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นให้เป็น

หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ�าหนัก กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสําหรับงวด 72,768 126,759 52,000 52,000 1.40 2.44 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 72,768 126,759 52,800 52,800 1.38 2.40 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ�าหนัก กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสําหรับงวด 57,587 128,583 52,000 52,000 1.11 2.47 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 57,587 128,583 52,800 52,800 1.09 2.44 

 
งบการเงินซึ�งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ�าหนัก กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสําหรับงวด 161,197 229,504 52,000 52,000 3.10 4.41 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 161,197 229,504 52,800 52,800 3.05 4.35 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ย  

 กาํไรสาํหรับงวด ถ่วงนํ�าหนัก กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

กาํไรสําหรับงวด 147,223 232,338 52,000 52,000 2.83 4.47 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด       

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ       

   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 147,223 232,338 52,800 52,800 2.79 4.40 
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15.  ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด

ปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานที�รายงาน 

 ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที�30 

มิถุนายน 2560และ 2559 มีดงัต่อไปนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  

 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการขาย                   

 - ในประเทศ 541,062 551,867 - - 541,062 551,867 

 - ต่างประเทศ 110,333 181,008 - - 110,333 181,008 

รวม 651,395 732,875 - - 651,395 732,875 

รายไดจ้ากการให้บริการ                 

- ในประเทศ - - 38,376 50,208 38,376 50,208 

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรของส่วนงาน 126,983 182,137 6,946 11,907 133,929 194,044 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายที�ไมไ่ดปั้นส่วน     

ดอกเบี� ยรับ    3,662 2,929 

รายไดอ้ื�น    6,626 6,455 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (51,004) (43,353) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (1,959) (1,823) 

กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้    91,254 158,252 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (18,486) (31,493) 

กาํไรสําหรับงวด    72,768 126,759 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน  

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  

 ขายฝาภาชนะ สาํหรับงานกระป๋อง รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากการขาย                   

 - ในประเทศ 1,067,893 1,049,062 - - 1,067,893 1,049,062 

 - ต่างประเทศ 235,387 381,480 - - 235,387 381,480 

รวม 1,303,280 1,430,542 - - 1,303,280 1,430,542 

รายไดจ้ากการให้บริการ                 

- ในประเทศ - - 85,311 93,999 85,311 93,999 

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรของส่วนงาน 252,010 335,925 17,181 20,939 269,191 356,864 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที�ไมไ่ดปั้นส่วน     

ดอกเบี� ยรับ    7,083 5,624 

รายไดอ้ื�น    25,243 15,447 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (95,160) (89,640) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   (3,166) (2,834) 

กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้    203,191 285,461 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (41,994) (55,957) 

กาํไรสําหรับงวด    161,197 229,504 

16. เงินปันผลจ่าย 

 

อนุมตัิโดย 

รวมเงินปันผล

จ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุ้น

บุริมสิทธ ิ

เงินปันผล

จ่ายต่อหุ้น

สามญั 

  (พนับาท) (บาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 

28 เมษายน 2559 

 

93,600 

 

3.25 

 

1.75 

รวมเงินปันผลที�ประกาศจ่ายในปี 2559 93,600 3.25 1.75 

เงินปันผลประจาํปี 2559 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 

18 เมษายน 2560 133,198 4.00 2.50 

รวมเงินปันผลที�ประกาศจ่ายในปี 2560 133,198 4.00 2.50 
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17. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�น 

 ณ วนัที� 30 มิถุนายน2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผูกพนัและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นดงันี�  

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามคาํสั�งซื�อวตัถุดิบคาํสั�งซื�ออะไหล่และงานจา้งบริการและรายจ่าย   ฝ่าย

ทุนกบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศที�ครบกาํหนดจา่ยชาํระภายในหนึ�งปี ดงันี�  

(หน่วย: ลา้น) 

 30 มิถุนายน2560 
  คาํสั�งซื�ออะไหล่และ คาํสั�งซื�อ     

สกุลเงิน คาํสั�งซื�อวตัถุดิบ งานจา้งบริการ รายจ่ายฝ่ายทุน รวม 

บาท 232 26 18 276 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 - - 2 
เยน 1 23 253 277 

(หน่วย:ลา้น) 

 31 ธนัวาคม 2559 
  คาํสั�งซื�ออะไหล่ คาํสั�งซื�อ     

สกุลเงิน คาํสั�งซื�อวตัถุดิบ และงานจา้งบริการ รายจ่ายฝ่ายทุน รวม 

บาท 169 17 18 204 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 - - 1 
เยน - 19 305 324 
ยโูร - - 1 1 

ข) ณ วนัที� 30 มิถุนายน2560 บริษทัฯมีหนังสือคํ�าประกันที�ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเป็น

จาํนวนเงิน 9.9 ลา้นบาท ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการคํ�าประกันการใช้ไฟฟ้าจาํนวน 9.5 ล้านบาทและ

การทาํสัญญาซื�อขายฝาภาชนะกบัหน่วยงานของรัฐจาํนวน0.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 9.7 

ลา้นบาท, 9.5 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

18. เครื�องมือทางการเงิน 

 ณ วนัที� 30 มิถุนายน2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

คงเหลือดงันี�  

 30 มิถนุายน2560 

สกลุเงิน จาํนวนที�ขาย อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.76 34.00-34.73 5 ก.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 
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 31ธนัวาคม 2559 

สกลุเงิน จาํนวนที�ขาย อตัราแลกเปลี�ยนตามสัญญา วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.43 34.77 - 35.72 20 ม.ค. 2560 - 9 พ.ค.2560 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 การเงินระหวา่งกาลนี�ไดรั้บอนุมตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 8 สิงหาคม2560 

 


