
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 294,507,223    620,650,522    

เงินลงทุนชั�วคราว 6 710,640,733    430,241,140    

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น 4, 7 479,821,709    392,410,661    

สินคา้คงเหลือ 8 579,912,571    437,960,123    

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 7,883,234        13,248,140      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,072,765,470 1,894,510,586 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 6 18,045,872      47,677,325      

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 9 666,300,000    473,300,000    

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,394,575,208 1,259,552,282 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,639,529        4,280,920        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 4,049,874        4,808,499        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,086,610,483 1,789,619,026 

รวมสินทรัพย 4,159,375,953 3,684,129,612 

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 4, 12 507,091,132    354,662,050    

รายไดค่้าเช่ารอตดับญัชีส่วนที�รับรู้ภายในหนึ�งปี 4 992,608           992,608           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 12,242,589      12,283,578      

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 10,350,809      12,795,692      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 530,677,138    380,733,928    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

รายไดค่้าเช่ารอตดับญัชี 4 11,414,992      12,407,600      

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 67,642,688      26,291,346      

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 13 176,963,407    176,852,716    

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 256,021,087    215,551,662    

รวมหน้ีสิน 786,698,225    596,285,590    

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2561 2560

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน้ 14

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้บุริมสิทธิ 7,992,580        7,999,880        

      หุน้สามญั 520,007,420    520,000,120    

528,000,000    528,000,000    

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้บุริมสิทธิ 7,992,580        7,999,880        

      หุน้สามญั 520,007,420    520,000,120    

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้บุริมสิทธิ 49,164,799      49,209,704      

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 337,643,244    337,598,339    

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15 52,800,000      52,800,000      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,343,795,422 2,094,001,716 

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 61,274,263      26,234,263      

รวมสวนของผูถือหุน 3,372,677,728 3,087,844,022 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 4,159,375,953 3,684,129,612 

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2560 2561 2560

รายได

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 16 2,486,050,644                2,686,400,444     2,486,050,644     

รายไดจ้ากการให้บริการ 16 179,873,539                   154,184,663         179,873,539         

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 6 6,503,470                       -                        -                        

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์

   เพื�อการลงทุน 9 -                                  193,000,000         -                        

รายไดอื้�น 17 149,889,550                   157,705,606         149,889,550         

รวมรายได 2,822,317,203                3,191,290,713     2,815,813,733     

คาใชจาย

ตน้ทุนขายสินคา้ 8 2,130,996,438                2,339,268,179     2,130,996,438     

ตน้ทุนการให้บริการ 140,180,274                   121,636,723         140,180,274         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 18 56,800,113                     75,053,530           56,800,113           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19 177,470,753                   213,255,294         177,470,753         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื�น 6 -                                  29,631,453           -                        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 -                                  -                        8,961,238             

รวมคาใชจาย 2,505,447,578                2,778,845,179     2,514,408,816     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6,166,106)                      -                        -                        

กําไรกอนภาษีเงินได 310,703,519                   412,445,534         301,404,917         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (60,939,860)                    (82,251,846)         (60,939,860)         

กําไรสําหรับป 249,763,659                   330,193,688         240,465,057         

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2560 2561 2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,939,265)                      -                        -                        

ปรับปรุงผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนเนื�องจาก

   สูญเสียการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 6 4,598,632                       -                        -                        

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง 1,659,367                       -                        -                        

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง

กาํไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ -                                  35,040,000           -                        

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน

   ที�กาํหนดไว้ (9,648,590)                      -                        (9,648,590)           

รวมรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุน

   ในภายหลัง 22 (9,648,590)                      35,040,000           (9,648,590)           

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษีเงินได (7,989,223)                      35,040,000           (9,648,590)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 241,774,436                   365,233,688         230,816,467         

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 23 4.73 6.25 4.55

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

ส่วนเกินทุน รวม

จากการ องคป์ระกอบอื�น

ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ตีราคา ของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน สินทรัพย์ ส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 7,999,880       520,000,120   49,209,704        337,598,339      52,800,000     1,987,085,129  (1,659,367)      26,234,263     24,574,896     2,979,268,068 

รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

    การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

    เงินปันผล 24 -                 -                 -                     -                     -                 (133,198,482)   -                 -                 -                 (133,198,482)   

รวมรายการกับผูเปนเจาของท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                 -                 -                     -                     -                 (133,198,482)   -                 -                 -                 (133,198,482)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

     กาํไร -                 -                 -                     -                     -                 249,763,659     -                 -                 -                 249,763,659    

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                 -                 -                     -                     -                 (9,648,590)       1,659,367       -                 1,659,367       (7,989,223)       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                 -                 -                     -                     -                 240,115,069     1,659,367       -                 1,659,367       241,774,436    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 7,999,880       520,000,120   49,209,704        337,598,339      52,800,000     2,094,001,716  -                 26,234,263     26,234,263     3,087,844,022 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

กาํไรสะสม

(บาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนเรือนหุ้นที�ออกและชาํระแลว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

องคป์ระกอบอื�น

ของ

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการ รวมส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 7,999,880               520,000,120           49,209,704             337,598,339           52,800,000             1,996,383,731        26,234,263             2,990,226,037        

รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

     การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

    เงินปันผล 24 -                          -                          -                          -                          -                          (133,198,482)          -                          (133,198,482)          

รวมรายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                          -                          -                          -                          -                          (133,198,482)          -                          (133,198,482)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

     กาํไร -                          -                          -                          -                          -                          240,465,057           -                          240,465,057           

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                          -                          -                          -                          -                          (9,648,590)              -                          (9,648,590)              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                          -                          -                          -                          -                          230,816,467           -                          230,816,467           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 7,999,880               520,000,120           49,209,704             337,598,339           52,800,000             2,094,001,716        26,234,263             3,087,844,022        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม ส่วนของผูถื้อหุ้น

(บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนเรือนหุ้นที�ออกและชาํระแลว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

องคป์ระกอบอื�น

ของ

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ จากการ รวมส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 7,999,880               520,000,120           49,209,704             337,598,339           52,800,000             2,094,001,716        26,234,263             3,087,844,022        

รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

     การจัดสรรสวนทุนใหผูถือหุน

      หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ 14 (7,300)                     7,300                      (44,905)                   44,905                    -                          -                          -                          -                          

      เงินปันผล 24 -                          -                          -                          -                          -                          (80,399,982)            -                          (80,399,982)            

รวมรายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน (7,300)                     7,300                      (44,905)                   44,905                    -                          (80,399,982)            -                          (80,399,982)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

     กาํไร -                          -                          -                          -                          -                          330,193,688           -                          330,193,688           

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                          -                          -                          -                          -                          -                          35,040,000             35,040,000             

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                          -                          -                          -                          -                          330,193,688           35,040,000             365,233,688           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2561 7,992,580               520,007,420           49,164,799             337,643,244           52,800,000             2,343,795,422        61,274,263             3,372,677,728        

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม ส่วนของผูถื้อหุ้นทุนเรือนหุ้นที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 249,763,659                    330,193,688     240,465,057     

ปรับรายการที่กระทบกําไรเปนเงินสดรับ (จาย)

ภาษีเงินได้ 22 60,939,860                      82,251,846      60,939,860      

ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย 161,611,938                    167,964,510     161,611,938     

ประมาณการหนี� สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 13 13,957,902                      9,051,824        13,957,902      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 313,766                           1,303,472        313,766           

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื�น (7,420,000)                       -                   (7,420,000)       

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 6 (6,503,470)                       -                   -                   

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ

   อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 9 700,000                           (193,000,000)   700,000           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,166,106                        -                   -                   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื�น 6 -                                   29,631,453      -                   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 -                                   -                   8,961,238        

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 8 37,971,694                      18,034,359      37,971,694      

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 6,764,803                        8,127,661        6,764,803        

ดอกเบี�ยรับ 17 (13,940,900)                     (12,498,320)     (13,940,900)     

510,325,358                    441,060,493     510,325,358     

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (21,601,643)                     (88,120,488)     (21,601,643)     

สินคา้คงเหลือ (217,723)                          (159,986,807)   (217,723)          

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (6,535,743)                       5,399,493        (6,535,743)       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (997,863)                          514,023           (997,863)          

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (4,883,544)                       124,067,605     (4,883,544)       

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (6,378,821)                       (8,941,133)       (6,378,821)       

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (7,758,380)                       (2,443,603)       (7,758,380)       

รายไดค่้าเช่ารอตดับญัชี (992,608)                          (992,608)          (992,608)          

เงินสดสุทธิจากการดาํเนินงาน 460,959,033                    310,556,975     460,959,033     

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (80,472,355)                     (49,701,493)     (80,472,355)     

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 380,486,678                    260,855,482     380,486,678     

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั�วคราวลดลง (เพิ�มขึ�น) 279,758,860                    (280,399,593)   279,758,860     

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์ (237,908,059)                   (238,851,978)   (237,908,059)   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,280,147                        2,297,946        3,280,147        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 42,420,000                      -                   42,420,000      

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,697,007)                       (1,432,938)       (3,697,007)       

ดอกเบี�ยรับ 14,883,519                      11,801,455      14,883,519      

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน 98,737,460                      (506,585,108)   98,737,460      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 24 (133,198,482)                   (80,399,982)     (133,198,482)   

กระแสเงินสดรวมใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (133,198,482)                   (80,399,982)     (133,198,482)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยน 346,025,656                    (326,129,608)   346,025,656     

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด (218,398)                          (13,691)            (218,398)          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 345,807,258                    (326,143,299)   345,807,258     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 274,843,264                    620,650,522     274,843,264     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 620,650,522                    294,507,223     620,650,522     

รายการที่ไมใชเงินสด

ซื�ออุปกรณ์ที�ยงัไม่ไดจ่้ายเป็นเงินสด 20,905,874                      49,348,008      20,905,874      

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์

   ที�กาํหนดไว้ 12,060,738                      -                   12,060,738      

กาํไรจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ -                                   43,800,000      -                   

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม
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