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บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง                 
งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นข้อมูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการก าหนดราคา
ของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31มีนาคม 
 2565 2564 

รายการธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั   
รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 277,734 211,100 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพแ์ผน่ 24,338 12,432 
รายไดจ้ากการให้เช่า 563 563 
ขายวตัถุดิบและอะไหล่ 180 186 
รายไดค้่าบริหารจดัการ 6,572 6,360 
ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ 3,243 5,709 
ซ้ืออุปกรณ์ 10,803 225 
ค่าสิทธิผลผลิตจ่าย 3,385 2,839 
ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 2,163 1,289 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,178 8,652 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 151 156 
รวม 7,329 8,808 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 127,041 120,566 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 7,678 19,390 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 134,719 139,956 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 330,173 262,558 

คา้งช าระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 134,190 113,594 

 3 - 6 เดือน 35,032 25,151 

 6 - 12 เดือน 4,019 - 

 เกินกวา่ 12 เดือน 370 370 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 503,784 401,673 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (370) (370) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 503,414 401,303 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

รายไดค้า้งรับ 6,343 2,170 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,343 2,170 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

เงินทดรอง 1,555 1,317 

ลูกหน้ีจากการขายเศษวสัดุ 977 1,869 

อ่ืน ๆ 1,834 1,478 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,366 4,664 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  648,842 548,093 
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4. สินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี           
31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 25,356 
กลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้จากการท าลายสินคา้ (7,391) 
บนัทึกเพิ่มระหวา่งงวด 56 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 18,021 

5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,550,888 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 56,122 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1,049) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (50,959) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 1,555,002 

อาคารและเคร่ืองจักรบางส่วนถือกรรมสิทธ์ิ ร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับบริษัท บางกอกแคน                              
แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั โดยบริษทัฯบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวตามสัดส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน 41 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 42 ลา้นบาท) 

6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย               
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้
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 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 13,734 14,885 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว               
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,460 (78) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 16,194 14,807 

7.  ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  
 ขายฝาภาชนะ ส าหรับงานกระป๋อง รวม 
 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายไดจ้ากการขายและบริการ                           896 700 26 13 922 713 
ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 76 100 9 2 85 102 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน     
รายไดด้อกเบ้ีย    1 2 
รายไดอ้ื่น    61 37 
ตน้ทุนทางการเงิน    (51) (61) 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้    96 80 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้   (16) (15) 

ก าไรส าหรับงวด    80 65 
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8. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามค าสั่งซ้ือเพื่อซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์กับผูข้ายสินคา้ในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีครบก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน  31 มีนาคม 2565 
บาท  38.11 
ยโูร  0.13 

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเก่ียวเน่ืองกบั
การค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 10.26 ลา้นบาท และการท าสัญญาซ้ือขายฝาภาชนะกบัหน่วยงาน
ของรัฐจ านวน 0.13 ลา้นบาท 

9.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

9.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

9.2 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 มีนาคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ - เงินลงทุนในตราสารทุน 1 - - 1 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ - เงินลงทนุในตราสารทุน - - 10 10 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 1 - 1 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 1 - 1 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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10. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานปี 2564 ของบริษทัฯให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัจ านวน 93.60 ลา้นบาท (หุ้นละ 1.80 บาท) และ
ให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 2.64 ลา้นบาท (หุ้นละ 3.30 บาท) รวมทั้งส้ินจ านวน 96.24 ลา้นบาท โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

11. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

 


