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หนา้ 72          
………………………...…… 

2560 % 2559 % 2558 %

สินทรัพย์

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 620,650,522         16.85    274,843,264         7.65      498,774,412         14.98    

     เงินลงทนุชัว่คราว 430,241,140         11.68    710,000,000         19.76    210,289,460         6.32      

     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 392,410,661         10.65    372,502,211         10.37    406,306,624         12.20    

     สนิค้าคงเหลอื 472,788,538         12.83    510,542,509         14.21    442,310,110         13.28    

     สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 13,248,140           0.36      6,712,397             0.19      9,005,838             0.27      

รวมสนิทรัพย์หมนุเวยีน 1,929,339,001      52.37    1,874,600,381      52.17    1,566,686,444      47.05    

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

     เงินลงทนุในบริษัทร่วม -                       -       46,341,825           1.29      46,341,825           1.39      

     เงินลงทนุระยะยาว 47,677,325           1.29      45,296,738           1.26      45,296,738           1.36      

     อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 473,300,000         12.85    474,000,000         13.19    474,000,000         14.23    

     ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 1,207,497,284      32.78    1,115,118,439      31.03    1,185,665,000      35.61    

     สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 4,280,920             0.12      2,706,498             0.08      2,902,932             0.09      

     สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 22,035,082           0.60      35,258,281           0.98      8,948,080             0.27      

รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 1,754,790,611      47.63    1,718,721,781      47.83    1,763,154,575      52.95    

รวมสินทรัพย์ 3,684,129,612      100.00  3,593,322,162      100.00  3,329,841,019      100.00  

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

                  (หน่วย : บาท) 

           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
      สรุปฐานะการเงนิผลการด าเนินงานของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
           (1) งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
                ก.   งบการเงนิเฉพาะของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 



              
            บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                     แบบ 56-1 ประจ าปี 2560                                                                             

หนา้ 73          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
       (หน่วย : บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2560 % 2559 % 2558 %

หนีสิ้นและส่วนผู้ถือหุ้น

หนีส้นิหมนุเวยีน

    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 354,662,050         9.63     350,407,306         9.75     374,432,084         11.24   

    คา่เชา่รับลว่งหน้าที่ครบก าหนดรับรู้                       

         ภายในหนึ่งปี 992,608                0.03     992,608                0.03     992,608                0.03     

    ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจา่ย 12,283,578           0.33     33,549,214           0.93     40,785,420           1.22     

    หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 12,795,692           0.35     20,563,539           0.57     15,131,764           0.45     

                 รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 380,733,928         10.33   405,512,667         11.29   431,341,876         12.95   

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน

    คา่เชา่รับลว่งหน้า - สทุธิจากสว่นที่ครบ

         ก าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 12,407,600           0.34     13,400,208           0.37     14,392,816           0.43     

    หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 26,291,346           0.71     26,970,353           0.75     30,732,551           0.92     

    ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

         พนักงาน 176,852,716         4.80     157,212,897         4.38     142,035,405         4.27     

               รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน 215,551,662         5.85     197,583,458         5.50     187,160,772         5.62     

                              รวมหนีสิ้น 596,285,590         16.19   603,096,125         16.78   618,502,648         18.57   
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หนา้ 74          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
                                                                                                                         (หน่วย : บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2560 % 2559 % 2558 %

สว่นของผู้ ถือหุ้น

     ทนุจดทะเบยีน

         หุ้นบริุมสทิธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล

             799,988 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 10 บาท 7,999,880             7,999,880             7,999,880             

         หุ้นสามญั 52,000,012 หุ้น, มลูคา่

             หุ้นละ 10 บาท 520,000,120         520,000,120         520,000,120         

528,000,000         528,000,000         528,000,000         

         ทนุที่ออกและช าระแล้ว

         หุ้นบริุมสทิธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล

             799,988 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 10 บาท 7,999,880             0.22     7,999,880             0.22     7,999,880             0.24     

        หุ้นสามญั 52,000,012 หุ้น, มลูคา่

             หุ้นละ 10 บาท 520,000,120         14.11   520,000,120         14.47   520,000,120         15.62   

     สว่นเกินทนุ

          สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสทิธิ 49,209,704           1.34     49,209,704           1.37     49,209,704           1.48     

          สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 337,598,339         9.16     337,598,339         9.40     337,598,339         10.14   

     ก าไรสะสม

           จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 52,800,000           1.43     52,800,000           1.47     52,800,000           1.59     

           ยงัไม่ได้จดัสรร 2,094,001,716      56.84   1,996,383,731      55.56   1,717,496,065      51.58   

     องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 26,234,263           0.71     26,234,263           0.73     26,234,263           0.79     

                              รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,087,844,022      83.81   2,990,226,037      83.22   2,711,338,371      81.43   

               รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,684,129,612      100.00 3,593,322,162      100.00 3,329,841,019      100.00 
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หนา้ 75          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
                                                                                                           (หน่วย : บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2560 % 2559 % 2558 %

รายได้

    รายได้จากการขาย 2,486,050,644      88.29   2,710,904,155      89.99   2,680,650,215      89.28   

    รายได้จากการให้บริการ 179,873,539         6.39     173,147,152         5.75     162,035,633         5.40     

     รายได้อ่ืน 149,889,550         5.32     128,420,464         4.26     159,842,722         5.32     

รวมรายได้ 2,815,813,733      100.00 3,012,471,771      100.00 3,002,528,570      100.00 

ค่าใข้จ่าย

     ต้นทนุขาย 2,130,996,438      75.68   2,171,985,378      72.10   2,233,424,181      74.38   

     ต้นทนุการให้บริการ 140,180,274         4.98     133,979,537         4.45     139,189,492         4.64     

     คา่ใช้จา่ยในการขาย 56,800,113           2.02     65,438,641           2.17     65,987,687           2.20     

     คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 177,470,753         6.30     169,094,778         5.61     154,526,611         5.15     

     ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่

          ของเงินลงทนุ 8,961,238             0.32     -                       -       -                       -       

รวมคา่ใช้จา่ย 2,514,408,816      89.30   2,540,498,334      84.33   2,593,127,971      86.36   

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 301,404,917         10.70   471,973,437         15.67   409,400,599         13.64   

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (60,939,860)         (2.16)    (90,963,261)         (3.02)    (83,544,899)         (2.78)    

ก าไรส าหรับปี 240,465,057         8.54     381,010,176         12.65   325,855,700         10.85   

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน

   ก าไรส าหรับปี 4.62 7.33 6.27

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด

   ก าไรส าหรับปี 4.55 7.22 6.17
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หนา้ 76          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
 

                     (หน่วย : บาท) 
 

 

 

 

 

2560 2559 2558

ก าไรส าหรับปี 240,465,057       381,010,176       325,855,700       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ

      ขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทนุจากประมาณการตามคณิตศาสตร์

        ประกนัภยั -  สทุธิจากภาษีเงินได้ (9,648,590)           (8,523,578)           -                       

รายการที่จะไม่ถกูบนัทึกในสว่นของก าไรหรือ

         ขาดทนุในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได้ (9,648,590)           (8,523,578)           -                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (9,648,590)           (8,523,578)           -                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี
230,816,467       372,486,598       325,855,700       
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หนา้  77 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 
 ก. งบการเงนิเฉพาะของบริษัท ฝาจบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 
         (หน่วย : บาท) 

 องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น
ก าไรขาดทุน

ก าไรสะสม เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวม รวม
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว สว่นเกินมลูคา่ จัดสรรแล้ว สว่นเกินทุนจากการ องค์ประกอบอ่ืน สว่นของ
หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นสามัญ หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ตรีาคาสนิทรัพย์ ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2558 7,999,880        520,000,120       49,209,704       337,598,339       52,800,000            1,485,239,297     26,234,263            26,234,263      2,479,081,603   
ก าไรส าหรับปี -                      -                        -                      -                       -                           325,855,700        -                           -                     325,855,700      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                        -                      -                       -                           -                         -                           -                     -                       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                        -                      -                       -                           325,855,700        -                           -                     325,855,700      
เงินปันผลจ่าย -                      -                        -                      -                       -                           (93,598,932)         -                           -                     (93,598,932)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 7,999,880        520,000,120       49,209,704       337,598,339       52,800,000            1,717,496,065     26,234,263            26,234,263      2,711,338,371   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2559 7,999,880        520,000,120       49,209,704       337,598,339       52,800,000            1,717,496,065     26,234,263            26,234,263      2,711,338,371   
ก าไรส าหรับปี -                      -                        -                      -                       -                           381,010,176        -                           -                     381,010,176      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                        -                      -                       -                           (8,523,578)           -                           -                     (8,523,578)         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                        -                      -                       -                           372,486,598        -                           -                     372,486,598      
เงินปันผลจ่าย -                      -                        -                      -                       -                           (93,598,932)         -                           -                     (93,598,932)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 7,999,880        520,000,120       49,209,704       337,598,339       52,800,000            1,996,383,731     26,234,263            26,234,263      2,990,226,037   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  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            26,234,263      2,990,226,037   
ก าไรส าหรับปี -                      -                        -                      -                       -                           240,465,057        -                           -                     240,465,057      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                        -                      -                       -                           (9,648,590)           -                           -                     (9,648,590)         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                        -                      -                       -                           230,816,467        -                           -                     230,816,467      
เงินปันผลจ่าย -                      -                        -                      -                       -                           (133,198,482)       -                           -                     (133,198,482)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่  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   
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หนา้ 78          
………………………...…… 

ก. งบการเงนิเฉพาะของบริษทั ฝาจบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
                                                                                                                                                            (หน่วย : บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 301,404,917         471,973,437         409,400,599         

  รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็น

         เงินสดรับ(จา่ย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

  ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื

         และตดัจ าหน่ายสนิค้าและอะไหล่ 37,971,694           17,115,445           15,686,858           

  คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 161,611,938         170,602,542         163,093,018         

  ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาว (7,420,000)           -                       -                       

  ขาดทนุจากการลดลงขอลมลูคา่เงินลงทนุ 8,961,238             -                       -                       

  ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรม

         ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 700,000                -                       -                       

  ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 6,764,803             32,266                  159,075                

  คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 13,957,902           11,938,737           8,070,012             

  รายได้ดอกเบีย้ (13,940,900)         (12,894,990)         (10,264,017)         

  (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่

         ยงัไม่เกิดขึน้ 313,766                (254,182)              225,422                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

         ในสนิทรัพย์และหนีด้ าเนินงาน 510,325,358         658,513,255         586,370,967         

สนิทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)

  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (21,601,643)         35,095,203           30,291,635           

  สนิค้าคงเหลอื (217,723)              (85,347,843)         31,125,496           

  สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน (6,535,743)           2,293,441             6,122,933             

  สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน (997,863)              61,257                  (1,172,464)           

หนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (4,883,544)           (23,702,575)         (20,153,508)         

  หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน (7,758,380)           5,418,302             (439,944)              

  คา่เชา่รับลว่งหน้า (992,608)              (992,608)              (1,179,275)           
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หนา้ 79          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
                                                                                                                                                                                                         (หน่วย : บาท) 

 
 

 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (6,378,821)           (7,415,717)           (4,217,808)           

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 460,959,033         583,922,715         626,748,032         

จา่ยภาษีเงินได้นิตบิคุคล (80,472,355)         (99,830,770)         (76,666,041)         

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 380,486,678         484,091,945         550,081,991         

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ 279,758,860         (499,710,540)       (170,000,000)       

  ซือ้อปุกรณ์ (251,811,964)       (97,734,419)         (277,646,987)       

  เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 3,280,147             743,035                171,474                

  เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาว 42,420,000           -                       -                       

  สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนเพ่ิมขึน้ (3,697,007)           (2,655,400)           (38,080)                

  เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้เคร่ืองจกัรลดลง (เพ่ิมขึน้) 13,903,905           (26,616,488)         24,089,640           

  ดอกเบีย้รับ 14,883,519           11,599,495           10,811,630           

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 98,737,460           (614,374,317)       (412,612,323)       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

  จา่ยเงินปันผล (133,198,482)       (93,598,932)         (93,598,932)         

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (133,198,482)       (93,598,932)         (93,598,932)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 346,025,656         (223,881,304)       43,870,736           

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน

   ที่มีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (218,398)              (49,844)                152,775                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 274,843,264         498,774,412         454,750,901         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 620,650,522         274,843,264         498,774,412         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

   รายการที่ไม่ใชเ่งินสดประกอบด้วย

     ก าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง 

               มลูคา่เงินลงทนุ (8,961,238)           -                       -                       

     รายการปรับปรุงส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ   

             พนักงาน 12,060,738           10,654,472           -                       

     ซือ้เคร่ืองจกัรโดยมิได้ช าระเงิน 9,784,026             -                       -                       
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หนา้ 80          
………………………...…… 

 (2) อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ

   ก. อัตราส่วนทางการเงนิเฉพาะของ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 2560 2559 2558

อตัราส่วนสภาพคล่อง = 5.07         4.62         3.63         เทา่

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว = 3.79         3.35         2.59         เทา่

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = 0.97         1.16         1.26         เทา่

อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนีก้ารค้า = 7.22         7.65         6.96         เทา่

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย = 50            47            52            วนั

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ = 15.25       15.43       16.63       เทา่

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 24            23            22            วนั

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ = 7.38         7.26         7.05         เทา่

ระยะเวลาช าระหนี ้ = 49            50            51            วนั

Cash Cycle = 25            21            22            วนั

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

อตัราก าไรขัน้ต้น = 14.81       20.04       16.54       %

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร = 126.24     102.57     134.36     %

อตัราก าไรสุทธิ = 8.54         12.65       10.85       %

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = 7.91         13.37       12.56       %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = 6.61         11.01       10.12       %

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = 34.52       47.83       43.22       %

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ = 0.77         0.87         0.93         เทา่

อัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น = 0.19         0.20         0.23         เทา่

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ = - - - เทา่

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน
(Cash Basis) = 1.00 1.98 1.50 เทา่

อตัราการจา่ยเงินปันผล = 34.96 28.72 28.68 %
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หนา้ 81  
………………………...…… 

2560 % 2559 % 2558 %

สินทรัพย์

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                       - 274,843,264         7.67      498,774,412        14.99    

     เงินลงทนุชัว่คราว -                       - 710,000,000         19.82    210,289,460        6.32      

     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น -                       - 372,502,211         10.40    406,306,624        12.21    

     สนิค้าคงเหลอื -                       - 510,542,509         14.25    442,310,110        13.30    

     สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน -                       - 6,712,397             0.19      9,005,838            0.27      

รวมสนิทรัพย์หมนุเวยีน -                       - 1,874,600,381      52.33    1,566,686,444     47.09    

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

     เงินลงทนุในบริษัทร่วม -                       - 35,383,856           0.99      43,315,499          1.30      

     เงินลงทนุระยะยาว -                       - 45,296,738           1.26      45,296,738          1.36      

     อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                       - 474,000,000         13.23    474,000,000        14.25    

     ที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ -                       - 1,115,118,439      31.13    1,185,665,000     35.64    

     สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน -                       - 2,706,498             0.08      2,902,932            0.09      

     สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน -                       - 35,258,281           0.98      8,948,080            0.27      

รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน -                       - 1,707,763,812      47.67    1,760,128,249     52.91    

รวมสินทรัพย์ -                       - 3,582,364,193      100.00  3,326,814,693     100.00  

สรุปฐานะการเงนิผลการด าเนินงานของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
   (1) งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  
        ข. งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
 

                              (หน่วย : บาท) 
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………………………...…… 

2560 % 2559 % 2558 %

หนีสิ้นและส่วนผู้ถือหุ้น

หนีส้นิหมนุเวยีน

    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น -                       - 350,407,306         9.78      374,432,084        11.25    

    คา่เชา่รับลว่งหน้าที่ครบก าหนด        

           ภายในหนึ่งปี -                       - 992,608                0.03      992,608               0.03      

    ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจา่ย -                       - 33,549,214           0.94      40,785,420          1.23      

    หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน -                       - 20,563,539           0.57      15,131,764          0.45      

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน -                       - 405,512,667         11.32    431,341,876        12.97    

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน -       

    คา่เชา่รับลว่งหน้า - สทุธิจากสว่นที่   

          ครบก าหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี -                       - 13,400,208           0.37      14,392,816          0.43      

    หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี -                       - 26,970,353           0.75      30,732,551          0.92      

    ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ     

          พนักงาน -                       - 157,212,897         4.39      142,035,405        4.27      

              รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน -                       - 197,583,458         5.52      187,160,772        5.63      

                        รวมหนีสิ้น -                       - 603,096,125         16.84    618,502,648        18.59    

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
                                                                                                                                             

(หน่วย : บาท) 
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บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
 

                        (หน่วย : บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 % 2559 % 2558 %

สว่นของผู้ ถือหุ้น

     ทนุจดทะเบยีน

          หุ้นบริุมสทิธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล

               799,988 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 10 บาท -                       7,999,880             7,999,880            

          หุ้นสามญั 52,000,012 หุ้น, มลูคา่

               หุ้นละ 10 บาท -                       520,000,120         520,000,120        

-                       528,000,000         528,000,000        

          ทนุที่ออกและช าระแล้ว

          หุ้นบริุมสทิธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล

               799,988 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 10 บาท -                       -     7,999,880             0.22      7,999,880            0.24      

          หุ้นสามญั 52,000,012 หุ้น, มลูคา่

               หุ้นละ 10 บาท -                       -     520,000,120         14.52    520,000,120        15.63    

     สว่นเกินทนุ

          สว่นเกินมลูคา่หุ้นบริุมสทิธิ -                       -     49,209,704           1.37      49,209,704          1.48      

          สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั -                       -     337,598,339         9.42      337,598,339        10.15    

     ก าไรสะสม

           จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย -                       -     52,800,000           1.47      52,800,000          1.59      

           ยงัไม่ได้จดัสรร -                       -     1,987,085,129      55.47    1,716,771,507     51.60    

     องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น -                       -     24,574,896           0.69      23,932,495          0.72      

                           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -     2,979,268,068      83.16    2,708,312,045     81.41    

               รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -     3,582,364,193      100.00  3,326,814,693     100.00  
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บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
 

                                                                                                                                             (หน่วย : บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 % 2559 % 2558 %

รายได้

    รายได้จากการขาย 2,486,050,644      88.09    2,710,904,155      89.99    2,680,650,215     89.28    

    รายได้จากการให้บริการ 179,873,539         6.37      173,147,152         5.75      162,035,633        5.40      

     มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่เพ่ิมขึน้ 6,503,470             0.23      -                       -        -                       -        

     รายได้อ่ืน 149,889,550         5.31      128,420,464         4.26      159,842,722        5.32      

รวมรายได้ 2,822,317,203      100.00  3,012,471,771      100.00  3,002,528,570     100.00  

ค่าใข้จ่าย

     ต้นทนุขาย 2,130,996,438      75.51    2,171,985,378      72.10    2,233,424,181     74.38    

     ต้นทนุการให้บริการ 140,180,274         4.97      133,979,537         4.45      139,189,492        4.64      

     คา่ใช้จา่ยในการขาย 56,800,113           2.01      65,438,641           2.17      65,987,687          2.20      

     คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 177,470,753         6.29      169,094,778         5.61      154,526,611        5.15      

รวมคา่ใช้จา่ย 2,505,447,578      88.77    2,540,498,334      84.33    2,593,127,971     86.36    

ก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุใน

         บริษัทร่วมและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 316,869,625         11.23    471,973,437         15.67    409,400,599        13.64    

สว่นแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (6,166,106)           (0.22)     (8,574,044)           (0.28)     (2,327,805)           (0.08)     

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 310,703,519         11.01    463,399,393         15.38    407,072,794        13.56    

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (60,939,860)         (2.16)     (90,963,261)         (3.02)     (83,544,899)         (2.78)     

ก าไรส าหรับปี 249,763,659         8.85      372,436,132         12.36    323,527,895        10.78    

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน

   ก าไรส าหรับปี 4.80 7.16 6.22

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด

   ก าไรส าหรับปี 4.73 7.05 6.13
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บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
 

                                                                                               (หน่วย: บาท) 
 

 2560 2559 2558

ก าไรส าหรับปี 249,763,659       372,436,132       323,527,895       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :

รายการที่จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ

       ขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่

       งบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ

   - สทุธิจากภาษีเงินได้ (2,939,265)           642,401                (3,373,397)           

ปรับปรุงผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการ

       แปลงคา่งบการเงินที่เป็นเงินตราตา่งประเทศ 4,598,632             -                       -                       

รายการที่จะถกูบนัทึกในสว่นของก าไรหรือ

       ขาดทนุในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได้ 1,659,367             642,401                (3,373,397)           

รายการที่จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ

       ขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทนุจากประมาณการตามคณิตศาสตร์

       ประกนัภยั -  สทุธิจากภาษีเงินได้ (9,648,590)           (8,523,578)           -                       

รายการที่จะไม่ถกูบนัทึกในสว่นของก าไรหรือ

       ขาดทนุในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได้ (9,648,590)           (8,523,578)           -                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (7,989,223)           (7,881,177)           (3,373,397)           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 241,774,436       364,554,955       320,154,498       
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ข. งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 
(หน่วย : บาท) 

 
 ผลตา่งจากการ ก าไรขาดทุน

ก าไรสะสม แปลงคา่ เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวม รวม
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว สว่นเกินมลูคา่ จัดสรรแล้ว งบการเงินที่เป็น สว่นเกินทุนจากการ องค์ประกอบอ่ืน สว่นของ
หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นสามัญ หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงินตราตา่งประเทศ ตรีาคาสนิทรัพย์ ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 7,999,880     520,000,120   49,209,704    337,598,339    52,800,000         1,486,842,544     1,071,629           26,234,263        27,305,892        2,481,756,479    
ก าไรส าหรับปี -                         -                           -                         -                            -                                323,527,895           -                                 -                               -                              323,527,895         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                           -                         -                            -                                -                                (3,373,397)              -                               (3,373,397)            (3,373,397)             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                           -                         -                            -                                323,527,895           (3,373,397)              -                               (3,373,397)            320,154,498         
เงินปันผลจา่ย -                         -                           -                         -                            -                                (93,598,932)            -                                 -                               -                              (93,598,932)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 7,999,880     520,000,120   49,209,704    337,598,339    52,800,000         1,716,771,507     (2,301,768)          26,234,263        23,932,495        2,708,312,045    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 7,999,880     520,000,120   49,209,704    337,598,339    52,800,000         1,716,771,507     (2,301,768)          26,234,263        23,932,495        2,708,312,045    
ก าไรส าหรับปี -                         -                           -                         -                            -                                372,436,132           -                                 -                               -                              372,436,132         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                           -                         -                            -                                (8,523,578)              642,401                   -                               642,401                (7,881,177)             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                           -                         -                            -                                363,912,554           642,401                   -                               642,401                364,554,955         
เงินปันผลจา่ย -                         -                           -                         -                            -                                (93,598,932)            -                                 -                               -                              (93,598,932)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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    
ก าไรส าหรับปี -                         -                           -                         -                            -                                249,763,659           -                                 -                               -                              249,763,659         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                           -                         -                            -                                (9,648,590)              1,659,367                -                               1,659,367             (7,989,223)             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                           -                         -                            -                                240,115,069           1,659,367                -                               1,659,367             241,774,436         
เงินปันผลจา่ย -                         -                           -                         -                            -                                (133,198,482)         -                                 -                               -                              (133,198,482)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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    

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น
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  ข. งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
                                                                                                                        (หน่วย: บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 310,703,519         463,399,393         407,072,794        

  รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ

       (จา่ย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

  ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื

        และตดัจ าหน่ายสนิค้าและอะไหล่ 37,971,694           17,115,445           15,686,858          

  คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย 161,611,938         170,602,542         163,093,018        

  สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 6,166,106             8,574,044             2,327,805            

  ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาว (7,420,000)           -                       -                       

  มลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุที่เพ่ิมขึน้ (6,503,470)           -                       -                       

  ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของ

       อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 700,000                -                       -                       

  ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 6,764,803             32,266                  159,075               

  คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 13,957,902           11,938,737           8,070,012            

  รายได้ดอกเบีย้ (13,940,900)         (12,894,990)         (10,264,017)         

  (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้ 313,766                (254,182)              225,422               

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

       สนิทรัพย์และหนีด้ าเนินงาน 510,325,358         658,513,255         586,370,967        

สนิทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)

        ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (21,601,643)         35,095,203           30,291,635          

  สนิค้าคงเหลอื (217,723)              (85,347,843)         31,125,496          

  สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน (6,535,743)           2,293,441             6,122,933            

  สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน (997,863)              61,257                  (1,172,464)           

หนีส้นิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (4,883,544)           (23,702,575)         (20,153,508)         

  หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน (7,758,380)           5,418,302             (439,944)              

  คา่เชา่รับลว่งหน้า (992,608)              (992,608)              (1,179,275)           
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บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
                                                                                                        (หน่วย: บาท) 

 
  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (6,378,821)           (7,415,717)           (4,217,808)           

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 460,959,033         583,922,715         626,748,032        

จา่ยภาษีเงินได้นิตบิคุคล (80,472,355)         (99,830,770)         (76,666,041)         

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 380,486,678         484,091,945         550,081,991        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ 279,758,860         (499,710,540)       (170,000,000)       

  ซือ้อปุกรณ์ (251,811,964)       (97,734,419)         (277,646,987)       

  เงินสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 3,280,147             743,035                171,474               

  เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาว 42,420,000           -                       -                       

  สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนเพ่ิมขึน้ (3,697,007)           (2,655,400)           (38,080)                

  เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้เคร่ืองจกัรลดลง (เพ่ิมขึน้) 13,903,905           (26,616,488)         24,089,640          

  ดอกเบีย้รับ 14,883,519           11,599,495           10,811,630          

เงินสดสทุธิจากใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 98,737,460           (614,374,317)       (412,612,323)       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

  จา่ยเงินปันผล (133,198,482)       (93,598,932)         (93,598,932)         

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (133,198,482)       (93,598,932)         (93,598,932)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 346,025,656         (223,881,304)       43,870,736          

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน

       ที่มีตอ่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (218,398)              (49,844)                152,776               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 274,843,264         498,774,412         454,750,901        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 620,650,522         274,843,264         498,774,412        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

     รายการที่ไม่ใชเ่งินสดประกอบด้วย

     ก าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง

     มลูคา่เงินลงทนุ 6,503,470             -                       -                       

     รายการปรับปรุงส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 12,060,738           10,654,472           -                       

      ซือ้เคร่ืองจกัรโดยมิได้ช าระเงิน 9,784,026             -                       -                       
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(2). อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ

ข. อัตราส่วนทางการเงนิตามวิธีส่วนได้เสีย ของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 2560 2559 2558

อตัราส่วนสภาพคล่อง = -           4.62         3.63         เทา่

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว = -           3.35         2.59         เทา่

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = -           1.16         1.26         เทา่

อตัราส่วนหมนุเวยีนลูกหนีก้ารค้า = -           7.65         6.96         เทา่

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย = -           47            52            วนั

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลือ = -           15.43       16.63       เทา่

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = -           23            22            วนั

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ = -           7.26         7.05         เทา่

ระยะเวลาช าระหนี ้ = -           50            51            วนั

Cash Cycle = -           21            22            วนั

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

อตัราก าไรขัน้ต้น = 14.81       20.04       16.54       %

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร = 120.08     102.57     134.36     %

อตัราก าไรสุทธิ = 8.85         12.36       10.78       %

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = 16.77       13.10       12.47       %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = -           10.78       10.05       %

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = -           47.09       43.01       %

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ = -           0.87         0.93         เทา่

อัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น = -           0.20 0.23 เทา่

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ = 0.00 0.00 0.00 เทา่

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน
(Cash Basis) = 1.01 1.98 1.50 เทา่

อตัราการจา่ยเงินปันผล = 35.76 28.93 28.54 %
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14.คาํอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2560 เปรียบเทยีบกับปี 2559 
 

การดาํเนินงานสําหรับงวด 1 ปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  

 

งบเฉพาะกจิการ  บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวนเงิน 240 ล้านบาท คิดเป็นกําไรต่อหุ้นจํานวนเงิน 4.6 บาท อตัรากําไร

สทุธิเท่ากบัร้อยละ 8.5 และอตัราสว่นตอบแทนสว่นผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 7.9 มีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จํานวนเงิน 

231 ล้านบาท 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,816 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ 

จํานวนเงิน 2,666 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.7 ของรายได้รวม และรายได้อื�น ประกอบด้วย รายได้จากการขาย

เศษวสัด ุรายได้คา่บริหาร รายได้ค่าเช่า รายได้ดอกเบี �ยรับ รวมเป็นจํานวนเงิน 150 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 

ของรายได้รวม 

ในด้านต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ  บริษัทฯ มีต้นทุนขายรวมจํานวนเงิน 2,271 ล้านบาท หรือคิดเป็น

อตัราสว่นตอ่ยอดขายร้อยละ 85.2   มีกําไรขั �นต้นจํานวนเงิน 395 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต่อยอดขายร้อยละ 

14.8  

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจํานวนเงิน 234 ล้านบาท หรือคิดเป็น   ร้อยละ 8.3 

ของรายได้รวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวนเงิน 57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร จํานวนเงิน 177 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.3 ของรายได้รวม 

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จํานวนเงิน 9 ล้านบาท ซึ�งถูกบันทึกตาม

มลูคา่ยตุิธรรมตามสว่นได้เสียที�เหลืออยู่              

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  จํานวนเงิน 61 ล้านบาท ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี จํานวนเงิน 59 

ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตดับญัชี จํานวนเงิน 2 ล้านบาท 

นอกจากนี �บริษัทฯ ได้ทบทวนการประเมินการสํารองผลประโยชน์ของพนักงานและมีผลขาดทุนจากประมาณการ

คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สทุธิจากภาษีเงินได้ เป็นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท 
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รายละเอียดการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญมีดังนี � 

 รายได้รวม 

บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงจากปีก่อนจํานวนเงิน 196 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.5 โดยมาจากรายได้จาก

การขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการลดลง 218 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.6 และมีรายได้อื�นเพิ�มขึ �น 22 ล้าน

บาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 17.2 มาจากยอดรายได้จากการขายเศษวสัดโุลหะจากการผลิตที�มีราคาปรับเพิ�มขึ �นจากปี

ก่อน ซึ�งเป็นไปตามภาวะราคาตลาดโลก รวมถงึรายได้จากการเรียกชดเชยมียอดสงูขึ �น มาจากการเรียกชดเชยวตัถุดิบ

ที�ไม่ได้คุณภาพจากผู้ ขาย และการเรียกชดเชยสําหรับยอดสินค้าที�ไม่มีการเรียกส่งมอบจากลูกค้าเป็นเวลานาน  

นอกจากนี �บริษัทฯ มีกําไรจากการขายเงินลงทนุระยะยาวในงวดนี �เพิ�มขึ �น  

         หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2560 ปี 2559 การเปลี�ยนแปลง 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้       

รายได้จากการขาย 2,486  88.3 2,711  90.0  (225) (8.3) 

รายได้จากการให้บริการ   180   6.4   173   5.7  7 4.0 

รวมรายได้จากการขาย

สินค้าและให้บริการ 

2,666 94.7 2,884 95.7 (218) (7.6) 

รายได้อื�น  150  5.3    128    4.3 22 17.2 

รวมรายได้ 2,816 100.0 3,012 100.0 (196)  (6.5) 

 

 ยอดขาย  ต้นทุนขายสินค้า  และกาํไรขั �นต้น 

ปี  2560  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการพิมพ์แผ่นรวมจํานวนเงิน 2,666 ล้านบาท  ตํ�ากวา่

ปีก่อนจํานวน 218 ล้านบาท หรือตํ�ากว่าร้อยละ 7.6 มีต้นทุนขายรวมจํานวนเงิน 2,271 ล้านบาท หรือคิดเป็น

อตัราสว่นตอ่ยอดขายร้อยละ 85.2 บริษัทฯ มีกําไรขั �นต้นจํานวนเงิน 395 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต่อยอดขาย

ร้อยละ 14.8 ลดลงจากปี 2559 จํานวนเงิน 183  ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 31.7  เป็นผลมาจากการจําหน่ายสินค้า

ในกลุม่สินค้าที�มีอตัรากําไรสงูในสดัส่วนที�ลดลงจากปีก่อน  บริษัทฯ มีต้นทุนขายสินค้าที�เพิ�มขึ �นจากราคาวตัถุดิบที�มี

การปรับราคาขึ �นตามราคาตลาดโลก  ค่าใช้จ่ายการผลิตสูงขึ �นมาจากค่าแรง  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุง

เครื�องจกัรเพิ�มขึ �น  เนื�องจากมีการเลื�อนแผนการซอ่มบํารุงมาทําในปีนี �  รวมถงึการสํารองตั �งคา่เผื�อการลดลงของมลูคา่

สินค้าที�เพิ�มขึ �น จากการปรับเปลี�ยนนโยบายจากการวิเคราะห์อายุสินค้าเคลื�อนไหวช้าเป็นการวิเคราะห์วงจรอายุของ

สินค้า และสภาพเศรษฐกิจในการขายสินค้า  
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                                  หน่วย :  ล้านบาท 

 ปี 2560 ปี 2559 การเปลี�ยนแปลง 

จาํนวน
เงนิ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน
เงนิ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน
เงนิ 

ร้อยละ 

รายได้จากการขายและการให้บริการ  2,666 100.0  2,884 100.0 (218) (7.6) 

ต้นทนุขายสินค้าและการให้บริการ 2,271 85.2 2,306 80.0 (35) (1.5) 

กาํไรขั �นต้น  395 14.8   578 20.0 (183) (31.7) 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมเป็นจํานวนเงิน 234 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 8.3 ของรายได้รวม   ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย จํานวนเงิน 57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

2.0 ของรายได้รวม คา่ใช้จ่ายในการบริหาร จํานวนเงิน 177 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.3 ของรายได้รวม 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปีก่อนจํานวนเงิน 8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.3 มาจาก

คา่ใช้จ่ายในการขนสง่สินค้าที�ลดลงจากปริมาณขายที�ลดลง    

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ�มขึ �นจํานวนเงิน 8 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 4.7 สาเหตหุลกัมาจาก 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ�มขึ �นจํานวนเงิน 7 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 7.2 มียอดขาดทุนจากการตดั

จําหน่ายอปุกรณ์เครื�องจกัรที�ไมม่ีการใช้งานเพิ�มขึ �นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 48.3    
 

      หน่วย  :  ล้านบาท 

 ปี 2560 ปี 2559 การเปลี�ยนแปลง 

จาํนวน
เงนิ 

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จาํนวน
เงนิ 

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จาํนวน
เงนิ 

ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       

คา่ใช้จ่ายในการขาย   57 2.0   65 2.2 (8) (12.3) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 177 6.3 169 5.6 8 4.7 

      รวม 234 8.3 234 7.8 - - 
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 ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม จํานวนเงิน 9 ล้านบาท ซึ�งบนัทึกตาม

มลูค่ายุติธรรมตามส่วนได้เสียที�คงเหลืออยู่   เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้สละสิทธิ�ซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทร่วม 

เนื�องจากผลการดําเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ทําให้สัดส่วนเงินลงทุนของ    

บริษัทฯ ในบริษัทร่วมลดลงจากร้อยละ 25.00 เป็นร้อยละ 12.08 มูลค่ายุติธรรมตามส่วนได้เสียที�เหลืออยู่ของเงิน

ลงทนุคิดเป็นจํานวนเงิน 37 ล้านบาท ได้แสดงเป็นมลูคา่เริ�มแรกของเงินลงทนุระยะยาว 
 

 ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 2560 จํานวนเงิน 59 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 34 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 36.5 สาเหตมุาจากในปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานที�ต้องเสียภาษีลดลงจากปีก่อน จํานวน 

171 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.1 และบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทางภาษี รวมเป็นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท มาจาก

การที�บริษัทฯ ได้ลงทนุซื �อเครื�องจกัร อปุกรณ์ ได้รับการยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัที� 604 และ 642 เรื�องการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  จํานวนเงิน 2 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 4 ล้านบาท มาจากบริษัทฯ มี

การทําลายสินค้าคงเหลือเพิ�มขึ �นจากปีก่อน   

หน่วย  :  ล้านบาท 

 ปี 2560 ปี 2559 การเปลี�ยนแปลง 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้     

ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 59 93 (34) (36.5) 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2 (2) 4 200.0 

             รวม 61 91 (30) (33.0) 

 

 รายจ่ายลงทุน 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายจ่ายเกี�ยวกบัสินทรัพย์ประเภททุน จํานวนเงิน 238 ล้านบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการ

ลงทุนในเครื�องจักรเพื�อเพิ�มผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี �เป็นการขยายกําลงัการผลิต และการปรับปรุงเครื�องจักรให้มี

ประสิทธิภาพดียิ�งขึ �น เพื�อให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

 สินทรัพย์รวม 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ �นปี 2560  มีมลูคา่รวมเป็นจํานวนเงิน 3,684 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2559 

จํานวนเงิน 91 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 2.5 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน เงินลงทนุระยะยาว 

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นๆ เป็นสดัสว่นร้อยละ 52.4     

ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 12.8 ร้อยละ 32.8 และร้อยละ 0.7 ตามลําดบั มีรายละเอียดของสินทรัพย์ดงันี �     

             หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 การเปลี�ยนแปลง 

จาํนวน
เงนิ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน
เงนิ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน
เงนิ 

ร้อยละ 

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,929 52.4 1,875 52.2 54 2.9 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน       

เงินลงทนุในบริษัทร่วม    - -    46 1.3 (46) (100.0) 

เงินลงทนุระยะยาว     48 1.3     45 1.2 3 6.7 

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ   473 12.8   474 13.2 (1) (0.2) 

ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,207 32.8 1,115 31.0 92 8.3 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นๆ  27  0.7   38  1.1 (11) (28.9) 

รวมสินทรัพย์ 3,684 100.0 3,593 100.0 91 2.5 

  

 สินทรัพย์หมนุเวียนจํานวนเงิน  1,929 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2559 จํานวนเงิน 54 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �น

ร้อยละ 2.9 ประกอบด้วย 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวนเงิน 621 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวนเงิน 346 ล้านบาท  หรือ

เพิ�มขึ �น 1.3 เท่า   เนื�องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินสดเพื�อการลงทุนระยะยาวในกองทุนส่วนบุคคลภายใต้

ชื�อ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)   ในช่วงไตรมาสที� 2 ปี 2561 และเพื�อการลงทุนในเครื�องจกัรใหม ่     

เพื�อขยายกําลงัการผลิต และผลิตภณัฑ์ใหม ่ 
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 ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�นจํานวนเงิน 392  ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ย 50 วนั มีอตัราส่วน

หมุนเวียนลูกหนี �การค้า 7.2 เท่า  โดยมียอดลูกหนี �คงเหลือเพิ�มขึ �นจากปีก่อนจํานวนเงิน 20 ล้านบาท  

หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 5.4  เนื�องจากวนัครบกําหนดชําระสิ �นงวดเป็นวนัหยุดทําการ ลกูหนี �รายใหญ่หลาย

รายได้เลื�อนวนักําหนดชําระเป็นวนัต้นเดือนถดัไป จึงทําให้ ณ วนัสิ �นงวดสิ �นสดุ ณ 31 ธันวาคม 2560 มี

ยอดคงค้างชําระเพิ�มขึ �น 

 สินค้าคงเหลือจํานวนเงิน 473  ล้านบาท  คิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย 24 วนั มีอตัราส่วนหมนุเวียน

สินค้าคงเหลือ 15.3 เท่า  โดยมียอดสินค้าคงเหลือลดลงเป็นจํานวนเงิน 38 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 

7.4  เนื�องจากบริษัทฯ มีการบริหารจดัการด้านวตัถุดิบให้มีปริมาณคงเหลือให้สอดคล้องกบัยอดผลิตที�

ลดลงซึ�งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจที�ชะลอตวักวา่ปีก่อน 

 

 เงินลงทุนระยะยาว จํานวนเงิน 48 ล้านบาท  เพิ�มขึ �นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 6.7  เป็น     

ผลมาจากการจดัประเภทเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทนุระยะยาว  จํานวนเงิน 37 ล้านบาท เนื�องมาจากบริษัทฯ

ได้สละสิทธิ�ซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุน ทําให้สดัส่วนการลงทุนลดลง  และบริษัทฯได้มีการจําหน่ายเงินลงทุนบางรายการ

ให้กบับริษัทที�เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ มลูค่าเงินลงทุน 35 ล้านบาท โดยบริษัทฯ บนัทึกกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน 

จํานวน 7 ล้านบาท ไว้ในรายได้อื�น 

 ที�ดิน  อาคารและอุปกรณ์ จํานวนเงิน 1,207 ล้านบาท มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรอยู่ที�ร้อยละ 

34.5 โดยมียอดเพิ�มขึ �นจากปี 2559 จํานวนเงิน 92 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 8.3 สาเหตหุลกัมาจาก บริษัทฯ มีการ

ลงทุนเพิ�มในเครื�องจกัรใหม่เพื�อขยายกําลงัการผลิต และผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นจํานวนเงิน 262  ล้านบาท หักค่าเสื�อม

ราคาของสินทรัพย์สําหรับปีจํานวนเงิน 160 ล้านบาท   และตดัจําหน่ายสินทรัพย์อุปกรณ์เครื�องจกัรที�ไม่ได้ใช้งาน

จํานวนเงิน 10 ล้านบาท 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�นๆ จํานวนเงิน 27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวนเงิน 11 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 28.9  เนื�องจากบริษัทฯ ปรับปรุงยอดเงินมดัจําจ่ายลว่งหน้าในปีก่อนลดลงจากการรับเข้าเครื�องจกัรในปีนี �   

 

 หนี �สินรวม 

บริษัทฯ  มีหนี �สินรวม ณ สิ �นปี 2560 มลูค่ารวม 596 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวนเงิน 7  ล้านบาท  หรือ

ลดลงร้อยละ 1.2  ประกอบด้วย  หนี �สินหมนุเวียน  หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี และหนี �สินไม่หมนุเวียนอื�น เป็น

สดัสว่นร้อยละ  63.9  ร้อยละ 4.4 และร้อยละ 31.7  ตามลําดบั  มีรายละเอียดของหนี �สินดงันี � 
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               หน่วย :  ล้านบาท 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 การเปลี�ยนแปลง 

จาํนวน        
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จาํนวน
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จาํนวน
เงนิ 

ร้อย
ละ 

หนี �สินหมนุเวียน   381  63.9   405  67.2 (24) (5.9) 

หนี �สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    26 4.4    27 4.5 (1) (3.7) 

หนี �สินไมห่มนุเวียน   189  31.7   171  28.3 18 10.5 

รวมหนี �สิน  596 100.0   603 100.0 (7) (1.2) 

หนี �สินหมุนเวียนจํานวนเงิน  381 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวนเงิน 24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.9      

สาเหตหุลกัเนื�องมาจาก  

 เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�นจํานวนเงิน 355 ล้านบาท มีระยะเวลาชําระหนี � 49 วนั และมีอตัราส่วน

หมุนเวียนเจ้าหนี � 7.4 เท่า โดยมียอดเจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�นลดลง 4 ล้านบาท หรือลดลง       

ร้อยละ 1.1 สว่นใหญ่มาจากยอดซื �อที�ลดลงตามปริมาณการขายที�ลดลง 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจํานวนเงิน 12 ล้านบาท ลดลง 21ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.6 

เนื�องจากบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานลดลงจากปีก่อน 

 หนี �สินหมนุเวียนอื�นจํานวนเงิน 13 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.1 มาจาก     

ภาษีหัก ณ ที�จ่ายค้างจ่ายของพนกังานลดลง  เนื�องจากบริษัทฯ มียอดจ่ายโบนัสลดลง  และมีเงิน

มดัจําลดลงจากปีก่อน 
 

หนี �สินไมห่มนุเวียนจํานวนเงิน 189 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อนจํานวนเงิน 18 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 

10.5 มาจากยอดสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจํานวนเงิน 177 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อนจํานวนเงิน    

20 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 12.7 เนื�องมาจากบริษัทฯ ได้ทบทวนการประเมินการสํารองผลประโยชน์ของพนกังาน   

และคา่เช่ารับลว่งหน้าจํานวนเงิน 12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวนเงิน 1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.7  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560   บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น จํานวนเงิน 3,088 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 

จํานวนเงิน 98 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 3.3  เนื�องมาจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร  ณ  วนัที� 31 

ธันวาคม 2560  จํานวนเงิน 2,094   ล้านบาท  เพิ�มขึ �นจากปีก่อน 98  ล้านบาท  หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 4.9  บริษัทฯ มี

องค์ประกอบอื�นของส่วนผู้ ถือหุ้นจํานวนเงิน 26 ล้านบาท  นอกจากนี �ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกําไร

ของปี  2559  เป็นจํานวนเงิน 133  ล้านบาท 
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นโยบายสภาพคล่อง  แหล่งที�มาและใช้ไปของเงนิทุน  

 สภาพคล่อง ในปี 2560  บริษัทฯ  มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ  รวมมลูค่า  621     

ล้านบาท  เพิ�มขึ �นจากปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 346 ล้านบาท  เนื�องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินสดเพื�อ

การลงทนุระยะยาวในกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ชื�อ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ในช่วงไตรมาสที� 2 

ปี 2561 
 

 ณ  วนัที�  31 ธนัวาคม 2560   บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 5.07 เท่า เพิ�มขึ �นจาก 4.62 เท่า 

ในสิ �นปี 2559 และมีอตัราสว่นหนี �สินตอ่ผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.19 เท่า น้อยวา่ 0.20 เท่า ในสิ �นปี 2559 
 

 แหลง่ที�มาและใช้ไปของเงินทนุ  สําหรับปี  2560  ประกอบด้วย 
 

1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน  จํานวนเงิน 380 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากกําไรจากการ

ดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี �สินดําเนินงานจํานวนเงิน 510 ล้านบาท  และ

บริษัทฯ มีการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์เพิ�มขึ �นเป็นจํานวนเงิน 29  ล้านบาท  ได้แก่  ลกูหนี �การค้า

และลูกหนี �อื�นที�เพิ�มขึ �น  การเปลี�ยนแปลงในหนี �สินลดลงจํานวนเงิน 20 ล้านบาท ได้แก่  หนี �สิน

หมนุเวียนอื�น และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  นอกจากนี �บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีเงินได้

นิติบคุคลเป็นจํานวนเงิน 80 ล้านบาท 
   

2.  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  จํานวนเงิน  99  ล้านบาท  ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการ          

ซื �อเครื�องจักรใหม่  จํานวนเงิน 252 ล้านบาท  มีเงินมัดจําจ่ายล่วงหน้าสําหรับการลงทุนซื �อ

เครื�องจักรลดลง จํานวนเงิน 14 ล้านบาท  และเงินลงทุนชั�วคราวในบัญชีเงินฝากประจําเพิ�มขึ �น

จํานวนเงิน 280 ล้านบาท  เนื�องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินดงักลา่วเพื�อการลงทนุระยะยาวในกองทนุ

ส่วนบุคคลชื�อบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ในช่วงไตรมาสที� 2 ปี 2561   นอกจากนี �บริษัทฯ ได้รับ

เงินสดจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว จํานวนเงิน 42 ล้านบาท  และมีดอกเบี �ยรับจํานวนเงิน 

15 ล้านบาท  
 

3. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  จํานวนเงิน  133  ล้านบาท  ซึ�งเป็นการจ่ายเงินปันผล         

หุ้นสามญัและหุ้นบริุมสิทธิ 
 

 

งบแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย   
 

ในไตรมาสที� 3 ปี 2560  บริษัทฯ ได้สละสิทธิ�ซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทร่วม เนื�องจากผลการดําเนินงาน

และผลตอบแทนจากการลงทนุไมเ่ป็นไปตามคาดการณ์  ทําให้สดัส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ  ในบริษัทร่วมลดลงจาก

ร้อยละ 25.00  เป็นร้อยละ 12.08  บริษัทฯได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จํานวนเงิน 6 ล้านบาท 

และปรับปรุงมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที�เพิ�มขึ �น จํานวนเงิน 7 ล้านบาท  ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามวิธีส่วน    

ได้เสียสําหรับปี 2560 จํานวนเงิน 250 ล้านบาท และได้รับรู้ผลขาดทนุจากผลตา่งของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลง

ค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม จํานวนเงิน 3 ล้านบาท และปรับปรุงผลต่างของอัตรา

แลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ จํานวน 5 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2560 จํานวนเงิน 242 ล้านบาท  




