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หนา้ 81         

………………………...…… 

สวนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยไดพิจารณา

เลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม  และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน โดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดตรวจสอบงบการเงิน

และแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเง่ือนไข 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีและดํารงไวซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจได

อยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงไวซึ่งทรัพยสิน และเพ่ือใหทราบ

จุดออนเพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน ทําหนาท่ีกํากับดูแลรายงานทางการเงิน สอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 
  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถ

สรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินของบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีความถูกตอง

ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

  

 

 

 

(นายเทพ วงษวานิช)                             (นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)  

  ประธานกรรมการ                กรรมการและผูจัดการใหญ 
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หนา้ 82          
………………………...…… 

                  (หน่วย : บาท) 

           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
      สรุปฐานะการเงินผลการด าเนินงานของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
           (1) งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
                ก.   งบการเงินเฉพาะของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 

2561 % 2560 % 2559 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 294,507,223          7.08       620,650,522          16.85     274,843,264          7.65       

     เงินลงทนุช่ัวคราว 710,640,733          17.09     430,241,140          11.68     710,000,000          19.76     

     ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 479,821,709          11.54     392,410,661          10.65     372,502,211          10.37     

     สินค้าคงเหลือ 579,912,571          13.94     437,960,123          12.83     510,542,509          14.21     

     สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 7,883,234               0.19       13,248,140             0.36       6,712,397               0.19       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,072,765,470       49.83     1,894,510,586       52.37     1,874,600,381       52.17     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     เงินลงทนุในบริษทัร่วม -                           -         -                           -         46,341,825             1.29       

     เงินลงทนุระยะยาว 18,045,872             0.43       47,677,325             1.29       45,296,738             1.26       

     อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 666,300,000          16.02     473,300,000          12.85     474,000,000          13.19     

     ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,394,575,208       33.53     1,259,552,282       32.78     1,115,118,439       31.03     

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,639,529               0.09       4,280,920               0.12       2,706,498               0.08       

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,049,874               0.10       22,035,082             0.60       35,258,281             0.98       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,086,610,483       50.17     1,789,619,026       47.63     1,718,721,781       47.83     

รวมสินทรัพย์ 4,159,375,953       100.00   3,684,129,612       100.00   3,593,322,162       100.00   
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หนา้ 83          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 
       (หน่วย : บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2561 % 2560 % 2559 %

หน้ีสินและส่วนผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 507,091,132          12.19     354,662,050          9.63       350,407,306          9.75       

    ค่าเช่ารับล่วงหนา้ทีค่รบก าหนดรับรู้ภายใน

หนึง่ปี 992,608                  0.02       992,608                  0.03       992,608                  0.03       

    ภาษเีงินได้นติิบุคคลค้างจ่าย 12,242,589             0.29       12,283,578             0.33       33,549,214             0.93       

    หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 10,350,809             0.25       12,795,692             0.35       20,563,539             0.57       

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 530,677,138          12.76     380,733,928          10.33     405,512,667          11.29     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

    ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนทีค่รบ

ก าหนดรับรู้ภายในหนึง่ปี 11,414,992             0.27       12,407,600             0.34       13,400,208             0.37       

    หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 67,642,688             1.63       26,291,346             0.71       26,970,353             0.75       

    ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 176,963,407          4.25       176,852,716          4.80       157,212,897          4.38       

                              รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 256,021,087          6.16       215,551,662          5.85       197,583,458          5.50       

                              รวมหน้ีสิน 786,698,225          18.91     596,285,590          16.19     603,096,125          16.78     
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หนา้ 84          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 
                                                                                                                         (หน่วย : บาท) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2561 % 2560 % 2559 %

ส่วนของผู้ถือหุน้

     ทนุจดทะเบียน

          หุน้บุริมสิทธ ิชนดิไม่สะสมเงินปันผล 

799,988 หุน้มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 7,992,580             7,999,880             7,999,880                        หุน้สามัญ 52,000,012 หุน้, มูลค่า

หุน้ละ 10 บาท 520,007,420         520,000,120         520,000,120         

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

          ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว

          หุน้บุริมสิทธ ิชนดิไม่สะสมเงินปันผล 

799,988 หุน้มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 7,992,580             0.19      7,999,880             0.22      7,999,880              0.22                 หุน้สามัญ 52,000,012 หุน้, มูลค่า

หุน้ละ 10 บาท 520,007,420         12.50    520,000,120         14.11    520,000,120         14.47    

     ส่วนเกินทนุ

          ส่วนเกินมูลค่าหุน้บุริมสิทธิ 49,164,799           1.18      49,209,704           1.34      49,209,704            1.37       

          ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ 337,643,244         8.12      337,598,339         9.16      337,598,339         9.40       

     ก าไรสะสม

           จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 52,800,000           1.27      52,800,000           1.43      52,800,000            1.47       

           ยังไม่ได้จัดสรร 2,343,795,422      56.35    2,094,001,716      56.84    1,996,383,731      55.56    

     องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุน้ 61,274,263           1.47      26,234,263           0.71      26,234,263            0.73       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,372,677,728      81.09    3,087,844,022      83.81    2,990,226,037      83.22    

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,159,375,953      100.00  3,684,129,612      100.00  3,593,322,162      100.00  
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หนา้ 85          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 
                                                                                                           (หน่วย : บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2561 % 2560 % 2559 %

รายได้

    รายได้จากการขาย 2,686,400,444      84.18    2,486,050,644      88.29    2,710,904,155                   89.99    

    รายได้จากการใหบ้ริการ 154,184,663         4.83      179,873,539         6.39      173,147,152                      5.75       

     รายได้อ่ืน 350,705,606         10.99    149,889,550         5.32      128,420,464                      4.26       

รวมรายได้ 3,191,290,713      100.00  2,815,813,733      100.00  3,012,471,771                   100.00  

ค่าใข้จ่าย

     ต้นทนุขาย 2,339,268,179      73.30    2,130,996,438      75.68    2,171,985,378                   72.10    

     ต้นทนุการใหบ้ริการ 121,636,723         3.81      140,180,274         4.98      133,979,537                      4.45       

     ค่าใช้จ่ายในการขาย 75,053,530           2.35      56,800,113           2.02      65,438,641                        2.17       

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 213,255,294         6.68      177,470,753         6.30      169,094,778                      5.61       

     ขาดทนุจากการลดลงของมูลค่าของเงิน

ลงทนุ 29,631,453           0.93      8,961,238             0.32      -                                      -         

รวมค่าใช้จ่าย 2,778,845,179      87.08    2,514,408,816      89.30    2,540,498,334                   84.33    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 412,445,534         12.92    301,404,917         10.70    471,973,437                      15.67    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (82,251,846)          (2.58)     (60,939,860)          (2.16)     (90,963,261)                       (3.02)     

ก าไรส าหรับปี 330,193,688         10.35    240,465,057         8.54      381,010,176                      12.65    

ก าไรตอ่หุ้น

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส าหรับปี 6.35 4.62 7.33

ก าไรต่อหุน้ปรับลด

   ก าไรส าหรับปี 6.25 4.55 7.22
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หนา้ 86          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 
 

                     (หน่วย : บาท) 
 

 

 

 

 

2561 2560 2559

ก าไรส าหรับปี 330,193,688       240,465,057       240,465,057      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากประมาณการตามคณิตศาสตร์

ประกันภัย -  สุทธจิากภาษีเงินได้
-                         (9,648,590)            (8,523,578)            

ผลก าไรทีย่ังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาทีด่ิน -  

สุทธจิากภาษีเงินได้ 35,040,000           -                         -                         

รายการทีจ่ะไม่ถูกบันทกึในส่วนของก าไรหรือ

   ขาดทนุในภายหลัง - สุทธจิากภาษีเงินได้ 35,040,000           (9,648,590)            (8,523,578)            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 35,040,000           (9,648,590)            (8,523,578)            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 365,233,688       230,816,467       231,941,479      
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หนา้ 84          

………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 

                                                                                                                         (หนวย : บาท) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2561 % 2560 % 2559 %

สวนของผูถือหุน

     ทุนจดทะเบยีน

          หุนบรุิมสิทธิ ชนิดไมสะสมเงินปนผล 

799,988 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท 7,992,580             7,999,880             7,999,880                        หุนสามัญ 52,000,012 หุน, มูลคา

หุนละ 10 บาท 520,007,420         520,000,120         520,000,120         

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

          ทุนท่ีออกและชําระแลว

          หุนบรุิมสิทธิ ชนิดไมสะสมเงินปนผล 

799,988 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท 7,992,580             0.19      7,999,880             0.22      7,999,880              0.22                 หุนสามัญ 52,000,012 หุน, มูลคา

หุนละ 10 บาท 520,007,420         12.50    520,000,120         14.11    520,000,120         14.47    

     สวนเกินทุน

          สวนเกินมูลคาหุนบรุิมสิทธิ 49,164,799           1.18      49,209,704           1.34      49,209,704            1.37       

          สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 337,643,244         8.12      337,598,339         9.16      337,598,339         9.40       

     กําไรสะสม

           จดัสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 52,800,000           1.27      52,800,000           1.43      52,800,000            1.47       

           ยังไมไดจดัสรร 2,343,795,422      56.35    2,094,001,716      56.84    1,996,383,731      55.56    

     องคประกอบอืน่ของสวนของผูถือหุน 61,274,263           1.47      26,234,263           0.71      26,234,263            0.73       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,372,677,728      81.09    3,087,844,022      83.81    2,990,226,037      83.22    

 รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,159,375,953      100.00  3,684,129,612      100.00  3,593,322,162      100.00  
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 

                                                                                                           (หนวย : บาท) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

2561 % 2560 % 2559 %

รายได

    รายไดจากการขาย 2,686,400,444      84.18    2,486,050,644      88.29    2,710,904,155                   89.99    

    รายไดจากการใหบริการ 154,184,663         4.83      179,873,539         6.39      173,147,152                      5.75       

     รายไดอืน่ 350,705,606         10.99    149,889,550         5.32      128,420,464                      4.26       

รวมรายได 3,191,290,713      100.00  2,815,813,733      100.00  3,012,471,771                   100.00  

คาใขจาย

     ตนทุนขาย 2,339,268,179      73.30    2,130,996,438      75.68    2,171,985,378                   72.10    

     ตนทุนการใหบริการ 121,636,723         3.81      140,180,274         4.98      133,979,537                      4.45       

     คาใชจายในการขาย 75,053,530           2.35      56,800,113           2.02      65,438,641                        2.17       

     คาใชจายในการบริหาร 213,255,294         6.68      177,470,753         6.30      169,094,778                      5.61       

     ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาของเงิน

ลงทุน 29,631,453           0.93      8,961,238             0.32      -                                      -         

รวมคาใชจาย 2,778,845,179      87.08    2,514,408,816      89.30    2,540,498,334                   84.33    

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 412,445,534         12.92    301,404,917         10.70    471,973,437                      15.67    

คาใชจายภาษีเงินได (82,251,846)          (2.58)     (60,939,860)          (2.16)     (90,963,261)                       (3.02)     

กําไรสําหรับป 330,193,688         10.35    240,465,057         8.54      381,010,176                      12.65    

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพืน้ฐาน

   กําไรสําหรับป 6.35 4.62 7.33

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสําหรับป 6.25 4.55 7.22
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 

 

                     (หนวย : บาท) 
 

 
 
 
 

2561 2560 2559

กําไรสําหรับป 330,193,688       240,465,057       240,465,057      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือ

ขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทุนจากประมาณการตามคณิตศาสตร

ประกันภัย -  สุทธิจากภาษีเงินได
-                         (9,648,590)            (8,523,578)            

ผลกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการตีราคาท่ีดิน -  

สุทธิจากภาษีเงินได 35,040,000           -                         -                         

รายการท่ีจะไมถูกบนัทึกในสวนของกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได 35,040,000           (9,648,590)            (8,523,578)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับป 35,040,000           (9,648,590)            (8,523,578)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 365,233,688       230,816,467       231,941,479      
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 ก. งบการเงินเฉพาะของบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

         (หนวย : บาท) 

 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุน

กําไรสะสม เบ็ดเสร็จอื่น - รวม รวม
ทุนเรือนหุนที่ออกและชําระแลว สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว สวนเกินทุนจากการ องคประกอบอื่น สวนของ
หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ตีราคาสินทรัพย ของสวนของผูถือหุน ผูถือหุน

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   
กําไรสําหรับป -                      -                        -                      -                       -                           381,010,176        -                           -                     381,010,176      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                      -                        -                      -                       -                           (8,523,578)           -                     (8,523,578)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                      -                        -                      -                       -                           372,486,598        -                           -                     372,486,598      

เงินปนผลจาย -                      -                        -                      -                       -                           (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   
กําไรสําหรับป -                      -                        -                      -                       -                           240,465,057        -                           -                     240,465,057      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                      -                        -                      -                       -                           (9,648,590)           -                     (9,648,590)         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                      -                        -                      -                       -                           230,816,467        -                           -                     230,816,467      

เงินปนผลจาย -                      -                        -                      -                       -                           (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   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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            26,234,263      3,087,844,022   
หุนทุนออกใหตามสิทธิ (7,300)              7,300                 (44,905)            44,905               -                           -                         -                           -                     -                       
กําไรสําหรับป -                      -                        -                      -                       -                           330,193,688        -                           -                     330,193,688      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                      -                        -                      -                       -                           -                         35,040,000            35,040,000      35,040,000        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                      -                        -                      -                       -                           330,193,688        35,040,000            35,040,000      365,233,688      

เงินปนผลจาย -                      -                        -                      -                       -                           (80,399,982)         -                           -                     (80,399,982)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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            61,274,263      3,372,677,728   
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ก. งบการเงินเฉพาะของบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

บริษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 
                                                                                                                                                            (หนวย : บาท) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 412,445,534         301,404,917         301,404,917         

  รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปน

เงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

  ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ

และตัดจําหนายสินคาและอะไหล 18,034,359           37,971,694           17,115,445           

  คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 167,964,510         161,611,938         170,602,542         

   กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว -                         (7,420,000)            -                         

  ขาดทุนจากการลดลงขอลมูลคาเงินลงทุน 29,631,453           8,961,238             -                         

  ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม

ของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (193,000,000)        700,000                 -                         

  ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ 8,127,661             6,764,803             32,266                   

  คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 9,051,824             13,957,902           11,938,737           

  รายไดดอกเบี้ย (12,498,320)          (13,940,900)          (12,894,990)          

  รายไดเงินปนผล -                         -                         -                         

  (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม

เกิดขึ้น 1,303,472             313,766                 (254,182)               

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหน้ีดําเนินงาน 441,060,493         510,325,358         487,944,735         

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (88,120,488)          (21,601,643)          35,095,203           

  สินคาคงเหลือ (159,986,807)        (217,723)               (85,347,843)          

  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 5,399,493             (6,535,743)            2,293,441             

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 514,023                 (997,863)               61,257                   

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

  เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 124,067,605         (4,883,544)            (23,702,575)          

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,443,603)            (7,758,380)            5,418,302             

  คาเชารับลวงหนา (992,608)               (992,608)               (992,608)               
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บริษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 
                                                                                                                                                                                                         (หนวย : บาท) 

 
 

 

  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนกังาน (8,941,133)            (6,378,821)            (7,415,717)            

เงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 310,556,975         460,959,033         413,354,195         

จายภาษีเงินไดนติิบุคคล (49,701,493)          (80,472,355)          (99,830,770)          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 260,855,482         380,486,678         313,523,425         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินลงทนุช่ัวคราวเพ่ิมขึ้น (280,399,593)        279,758,860         (499,710,540)        

  ซ้ืออุปกรณ (238,851,978)        (251,811,964)        (97,734,419)          

  เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2,297,946             3,280,147             743,035                

  เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทนุระยะยาว -                         42,420,000           

  สินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมขึ้น (1,432,938)            (3,697,007)            (2,655,400)            

  เงินจายลวงหนาคาซ้ือเครื่องจักรลดลง (เพ่ิมขึ้น) -                         13,903,905           (26,616,488)          

  ดอกเบี้ยรับ 11,801,455           14,883,519           11,599,495           

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทนุ (506,585,108)        98,737,460           (614,374,317)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  จายเงินปนผล (80,399,982)          (133,198,482)        (93,598,932)          

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (80,399,982)          (133,198,482)        (93,598,932)          

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) สุทธิ (326,129,608)        346,025,656         (394,449,824)        

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนทีม่ีตอเงินสดและ

   รายการเทยีบเทาเงินสด (13,691)                  (218,398)               (49,844)                 

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

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดปลายป 294,507,223         620,650,522         104,274,744         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

   รายการทีไ่มใชเงินสดประกอบดวย

     กําไร (ขาดทนุ) ทีย่ังไมเกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุ (29,631,453)          (8,961,238)            -                         

     รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะ

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

     ซื้อเครื่องจักรโดยมิไดชําระเงิน 49,348,008           9,784,026             -                         



  

               
            บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                                      แบบ 56-1 ประจ าปี 2561                                                                             

หนา้ 90          
………………………...…… 

 

(2) อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ

   ก. อัตราส่วนทางการเงินเฉพาะของ บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 2561 2560 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง = 3.91          5.07          4.62          เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = 2.81          3.79          3.35          เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = 0.55          0.97          1.16          เท่า

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า = 6.78          7.22          7.65          เท่า

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉล่ีย = 53             50             47             วนั

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ = 16.45        15.25        15.43        เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย = 22             24             23             วนั

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี้ = 5.71          7.38          7.26          เท่า

ระยะเวลาช าระหนี้ = 63             49             50             วนั

Cash Cycle = 12             25             21             วนั

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตราก าไรขั้นต้น = 13.37        14.81        20.04        %

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร = 63.25        126.24      102.57      %

อัตราก าไรสุทธิ = 10.35        8.54          12.65        %

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ = 10.22        7.91          13.37        %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = 8.42          6.61          11.01        %

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร = 37.43        34.52        47.83        %

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = 0.81          0.77          0.87          เท่า

อัตราส่วนวเิคราะห์ทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ = 0.23          0.19          0.20          เท่า

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ = - - - เท่า

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน

(Cash Basis) = 1.33 1.00 1.98 เท่า

อัตราการจ่ายเงินปนัผล = 33.44 34.96 28.72 %
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สรุปฐานะการเงินผลการดาํเนินงานของบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ในระยะ 3 ปที่ผานมา 

   (1) งบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ในระยะ 3 ปที่ผานมา  
        ข. งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 
 

                              (หนวย : บาท) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2561 % 2560 % 2559 %

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - - 274,843,264      7.67     

     เงินลงทุนช่ัวคราว - - - - 710,000,000      19.82   

     ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - - - - 372,502,211      10.40   

     สินคาคงเหลือ - - - - 510,542,509      14.25   

     สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 6,712,397          0.19     

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน - - - - 1,874,600,381   52.33   

สินทรัพยไมหมุนเวยีน

     เงินลงทุนในบริษัทรวม - - - - 35,383,856        0.99     

     เงินลงทุนระยะยาว - - - - 45,296,738        1.26     

     อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - - - - 474,000,000      13.23   

     ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - - - - 1,115,118,439   31.13   

     สินทรัพยไมมีตัวตน - - - - 2,706,498          0.08     

     สินทรัพยไมหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 35,258,281        0.98     

รวมสินทรัพยไมหมุนเวยีน - - - - 1,707,763,812   47.67   

รวมสินทรัพย - - - - 3,582,364,193   100.00 
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 

                                                                                                                       
(หนวย : บาท) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2561 % 2560 % 2559 %

หนี้สินและสวนผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวยีน

    เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - - - - 350,407,306      9.78     

    คาเชารับลวงหนาท่ีครบกําหนดภายใน

หน่ึงป - - - - 992,608             0.03     

    ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย - - - - 33,549,214        0.94     

    หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - - - - 20,563,539        0.57     

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน - - - - 405,512,667      11.32   

หน้ีสินไมหมุนเวยีน

    หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจาก

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - - - - - -

    คาเชารับลวงหนา - สุทธิจากสวนท่ีครบ

กําหนดรับรูภายในหน่ึงป - - - - 13,400,208        0.37     

    หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - - - - 26,970,353        0.75     

    สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน - - - - 157,212,897      4.39     

                              รวมหน้ีสินไมหมุนเวยีน - - - - 197,583,458      5.52     

                              รวมหน้ีสิน - - - - 603,096,125      16.84   
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 

 

                        (หนวย : บาท) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2561 % 2560 % 2559 %

สวนของผูถือหุน

     ทุนจดทะเบียน

          หุนบุริมสิทธิ ชนิดไมสะสมเงินปนผล 

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

          หุนสามัญ 52,000,012 หุน, มูลคาหุน

ละ 10 บาท - - 520,000,120      

- - 528,000,000      

          ทุนท่ีออกและชําระแลว

          หุนบุริมสิทธิ ชนิดไมสะสมเงินปนผล 

799,988 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท - - - - 7,999,880          0.22     

          หุนสามัญ 52,000,012 หุน, มูลคาหุน

ละ 10 บาท - - - - 520,000,120      14.52   

     สวนเกินทุน - - - -

          สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ - - - - 49,209,704        1.37     

          สวนเกินมูลคาหุนสามัญ - - - - 337,598,339      9.42     

     กําไรสะสม - - - -

           จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย - - - - 52,800,000        1.47     

           ยังไมไดจัดสรร - - - - 1,987,085,129   55.47   

     องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน - - - - 24,574,896        0.69     

รวมสวนของผูถือหุน - - - - 2,979,268,068   83.16   

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน - - - - 3,582,364,193   100.00 
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 

 

                                                                                                                                             (หนวย: บาท) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2561 % 2560 % 2559 %

รายได

    รายไดจากการขาย - - 2,486,050,644  88.09   2,710,904,155  89.99   

    รายไดจากการใหบริการ - - 179,873,539     6.37     173,147,152     5.75     

     มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน - - 6,503,470         0.23     -                    -       

     รายไดอ่ืน - - 149,889,550     5.31     128,420,464     4.26     

รวมรายได - - 2,822,317,203  100.00 3,012,471,771  100.00 

คาใขจาย

     ตนทุนขาย - - 2,130,996,438  75.51   2,171,985,378  72.10   

     ตนทุนการใหบริการ - - 140,180,274     4.97     133,979,537     4.45     

     คาใชจายในการขาย - - 56,800,113       2.01     65,438,641       2.17     

     คาใชจายในการบริหาร - - 177,470,753     6.29     169,094,778     5.61     

รวมคาใชจาย - - 2,505,447,578  88.77   2,540,498,334  84.33   

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรวมและคาใชจายภาษีเงินได - - 316,869,625     11.23   471,973,437     15.67   

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน

บริษัทรวม - - (6,166,106)        (0.22)    (8,574,044)        (0.28)    

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได - - 310,703,519     11.01   463,399,393     15.38   

คาใชจายภาษีเงินได - - (60,939,860)      (2.16)    (90,963,261)      (3.02)    

กําไรสําหรับป - - 249,763,659     8.85     372,436,132     12.36   

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

   กําไรสําหรับป - 4.80 7.16

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสําหรับป - 4.73 7.05
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 

                                                                                               (หนวย: บาท) 
 

 2561 2560 2559

กําไรสําหรับป - 249,763,659    372,436,132    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

งบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ

   - สุทธิจากภาษีเงินได - (2,939,265)        642,401            

ปรับปรุงผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

แปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ - 4,598,632         -                    

รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได - 1,659,367         642,401            

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากประมาณการตามคณติศาสตร

ประกันภัย -  สุทธิจากภาษีเงินได - (9,648,590)        (8,523,578)        

   รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได - (9,648,590)        (8,523,578)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับป - (7,989,223)        (7,881,177)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - 241,774,436    364,554,955    
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ข. งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

(หนวย : บาท) 

 

 
ผลตางจากการ กําไรขาดทุน

กําไรสะสม แปลงคา เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวม รวม
ทุนเรือนหุนท่ีออกและชําระแลว สวนเกินมูลคา จัดสรรแลว งบการเงินที่เปน สวนเกินทุนจากการ องคประกอบอ่ืน สวนของ
หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร เงินตราตางประเทศ ตีราคาสินทรัพย ของสวนของผูถือหุน ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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    

กําไรสําหรับป -                         -                           -                         -                            -                                372,436,132           -                                 -                               -                              372,436,132         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป -                         -                           -                         -                            -                                (8,523,578)              642,401                   -                               642,401                (7,881,177)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                           -                         -                            -                                363,912,554           642,401                   -                               642,401                364,554,955         

เงินปนผลจาย -                         -                           -                         -                            -                                (93,598,932)            -                                 -                               -                              (93,598,932)          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 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 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    

กําไรสําหรับป -                         -                           -                         -                            -                                249,763,659           -                                 -                               -                              249,763,659         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป -                         -                           -                         -                            -                                (9,648,590)              1,659,367                -                               1,659,367             (7,989,224)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                           -                         -                            -                                240,115,069           1,659,367                -                               1,659,367             241,774,435         

เงินปนผลจาย -                         -                           -                         -                            -                                (133,198,482)         -                                 -                               -                              (133,198,482)        

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        3,087,844,021    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 -                         -                           -                         -                            -                                -                                -                         -                               -                              -                               

กําไรสําหรับป -                         -                           -                         -                            -                                -                                -                                 -                               -                              -                               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป -                         -                           -                         -                            -                                -                                -                                 -                               -                              -                               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                         -                           -                         -                            -                                -                                -                                 -                               -                              -                               

เงินปนผลจาย -                         -                           -                         -                            -                                -                                -                                 -                               -                              -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -                   -                    -                   -                     -                        -                        -                         -                       -                       -                       

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน
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  ข. งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
 

บริษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 

                                                                                                                        (หนวย: บาท) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี - 310,703,519     463,399,393     

  รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงนิ

สดรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

  ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ

     และตัดจําหนายสินคาและอะไหล 37,971,694     37,971,694       17,115,445       

  คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 161,611,938   161,611,938     170,602,542     

  สวนแบงขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทรวม 6,166,106       6,166,106         8,574,044         

  กําไรจากการจําหนายเงนิลงทุนระยะยาว (7,420,000)      (7,420,000)        -                    

  มูลคายุติธรรมของเงนิลงทุนที่เพิ่มข้ึน (6,503,470)      (6,503,470)        -                    

  ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน700,000          700,000            -                    

  กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน-                  -                    -                    

  ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ 6,764,803       6,764,803         32,266              

  คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 13,957,902     13,957,902       11,938,737       

  รายไดดอกเบ้ีย (13,940,900)    (13,940,900)      (12,894,990)      

  รายไดเงนิปนผล -                  -                    -                    

  (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม

เกิดข้ึน 313,766          313,766            (254,182)           

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพยและหนี้ดําเนินงาน 199,621,839   510,325,358     658,513,255     

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (21,601,643)    (21,601,643)      35,095,203       

  สินคาคงเหลือ (217,723)         (217,723)           (85,347,843)      

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (6,535,743)      (6,535,743)        2,293,441         

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (997,863)         (997,863)           61,257              

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (4,883,544)      (4,883,544)        (23,702,575)      

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (7,758,380)      (7,758,380)        5,418,302         

  คาเชารับลวงหนา (992,608)         (992,608)           (992,608)           
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 
                                                                                                        (หนวย: บาท) 

 2561 2560 2559

  สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (6,378,821)      (6,378,821)        (7,415,717)        

เงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 150,255,514   460,959,033     583,922,715     

จายดอกเบี้ย -                  -                    -                    

จายภาษีเงนิได (80,472,355)    (80,472,355)      (99,830,770)      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 69,783,159     380,486,678     484,091,945     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงนิลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 279,758,860   279,758,860     (499,710,540)    

  ลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น (251,811,964)  (251,811,964)    

  ซ้ืออุปกรณ 3,280,147       3,280,147         (97,734,419)      

  เงนิสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 42,420,000     42,420,000       743,035            

  สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น (3,697,007)      (3,697,007)        (2,655,400)        

  เงนิจายลวงหนาคาซ้ือเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น) 13,903,905     13,903,905       (26,616,488)      

  ดอกเบี้ยรับ 14,883,519     14,883,519       11,599,495       

  เงนิปนผลรับ -                  -                    -                    

เงนิสดสุทธิจากใชไปในกิจกรรมลงทุน 98,737,460     98,737,460       (614,374,317)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

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

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

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สุทธิ 35,322,137     346,025,656     (223,881,304)    

   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนที่มีตอเงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด (218,398)         (218,398)           (49,844)             

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดตนป 274,843,264   274,843,264     498,774,412     

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดปลายป 309,947,003   620,650,522     274,843,264     

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

   รายการที่ไมใชเงนิสดประกอบดวย

     สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินใหม -                  -                    -                    

     รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงาน -                  -                    10,654,472       



  

               

            บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                      แบบ ��-� ประจาํปี ����                                              

หนา้ 99          

………………………...…… 

 (2). อตัราสวนทางการเงินทีส่าํคญั

ข. อตัราสวนทางการเงินตามวธิีสวนไดเสีย ของบรษิัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 

อตัราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO) 2560 2560 2559

อตัราสวนสภาพคลอง = -        -        4.62       เทา

อตัราสวนสภาพคลองหมนุเรว็ = -        -        3.35       เทา

อตัราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด = -        -        1.19       เทา

อตัราสวนหมนุเวยีนลูกหนี้การคา = -        -        7.65       เทา

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย = -        -        47          วนั

อตัราสวนหมนุเวยีนสินคาคงเหลือ = -        -        15.43     เทา

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย = -        -        23          วนั

อตัราสวนหมนุเวยีนเจาหนี้ = -        -        7.26       เทา

ระยะเวลาชําระหนี้ = -        -        50          วนั

Cash Cycle = -        -        21          วนั

อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)

อตัรากาํไรขั้นตน = -        14.81     20.04     %

อตัราสวนเงินสดตอการทํากาํไร = -        120.08   102.57   %

อตัรากาํไรสุทธิ = -        8.85       12.36     %

อตัราผลตอบแทนผูถอืหุน = -        16.77     13.10     %

อตัราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย = -        -        10.78     %

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถาวร = -        -        32.30     %

อตัราการหมนุของสินทรพัย = -        -        0.87       เทา

อตัราสวนวเิคราะหทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถอืหุน = -        -        0.20 เทา

อตัราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ = -        0.00 0.00 เทา

อตัราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(Cash Basis) = -        1.01 1.98 เทา

อตัราการจายเงินปนผล = -        35.76 28.93 %
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15.  ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 
 

การด าเนินงานส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

งบเฉพาะกิจการ  บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวนเงิน 330 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นจ ำนวนเงิน 6.3 บำท อัตรำก ำไร
สุทธิเท่ำกับร้อยละ 10.4 และอัตรำส่วนตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 10.2 มีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม จ ำนวน
เงิน 365 ล้ำนบำท 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 3,191 ล้ำนบำท ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและรำยได้จำกกำรให้บริกำร 
จ ำนวนเงิน 2,841 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.01 ของรำยได้รวม ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จ ำนวนเงิน 193 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.05 ของรำยได้รวม และรำยได้อื่น 
ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุ รำยได้ค่ำบริหำร รำยได้ค่ำเช่ำ รำยได้ดอกเบี้ยรับ รวมเป็นจ ำนวนเงิน 157 
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.94 ของรำยได้รวม 

ในด้ำนต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร  บริษัทฯ มีต้นทุนขำยรวมจ ำนวนเงิน 2,461 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วน
ต่อยอดขำยร้อยละ 86.6   มีก ำไรขั้นต้นจ ำนวนเงิน 380 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วนต่อยอดขำยร้อยละ 13.4 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมจ ำนวนเงิน 288 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น   ร้อยละ 9.0 ของ
รำยได้รวม ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย จ ำนวนเงิน 75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 ของรำยได้รวม 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร จ ำนวนเงิน 213 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของรำยได้รวม 

บริษัทฯ มีผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนระยะยำวอื่น เป็นจ ำนวน 30 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 ของ
รำยได้รวม 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  จ ำนวนเงิน 82 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี จ ำนวนเงิน 50 
ล้ำนบำท และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จ ำนวนเงิน 32 ล้ำนบำท 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้มีกำรประเมินมูลค่ำที่ดินที่ใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนใหม่ และมีผลก ำไรจำกกำรประเมินมูลค่ำ -
สุทธิจำกภำษีเงินได้ เป็นจ ำนวนเงิน 35 ล้ำนบำท 
 
รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญมีดังนี้ 

 รำยได้รวม 

บริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวนเงิน 375 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 โดยมำจำกรำยได้
จำกกำรขำยสินค้ำและรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น 175 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 และมีรำยได้อื่นเพิ่มขึ้น 8 
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2  มำจำกยอดรำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุโลหะจำกกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น และมีรำคำปรับ
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน ซึ่งเป็นไปตำมภำวะรำคำตลำดโลก รวมถึงรำยได้จำกกำรเรียกชดเชยมียอดสูงขึ้น มำจำกกำรเรียก
ชดเชยวัตถุดิบที่มีไม่ได้คุณภำพจำกผู้ขำย  นอกจำกนี้บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนจ ำนวนเงิน 193 ล้ำนบำท  
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          หน่วย : ล้ำนบำท 
 ปี 2561 ปี 2560 กำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

รำยได ้       
รำยได้จำกกำรขำย 2,686  84.2  2,486  88.3 200  8.1  
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 154  4.8    180   6.4 (26) (14.3) 
รวมรำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำและใหบ้ริกำร 

2,841  89.0  2,666 94.7 175  6.6  

ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำ
ยุติธรรมของสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน 

193  6.0  0 
 

0 193  100.0  

รำยได้อ่ืน 158  4.9   150  5.3 8  5.2  
รวมรำยได้ 3,191  100.0  2,816 100.0 375  13.3  

 

 ยอดขำย  ต้นทุนขำยสินค้ำ  และก ำไรขั้นต้น 

ปี  2561  บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรพิมพ์แผ่นรวมจ ำนวนเงิน 2,841 ล้ำนบำท  สูงกว่ำ
ปีก่อนจ ำนวน 175 ล้ำนบำท หรือสูงกว่ำร้อยละ 6.6 มีต้นทุนขำยรวมจ ำนวนเงิน 2,461 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วน
ต่อยอดขำยร้อยละ 86.6 บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นจ ำนวนเงิน 380 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วนต่อยอดขำยร้อยละ 
13.4 ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวนเงิน 15  ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 3.8  เป็นผลมำจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในกลุ่ม
สินค้ำที่มีอัตรำก ำไรสูงในสัดส่วนที่ลดลงจำกปีก่อน และบริษัทฯ มีต้นทุนขำยสินค้ำที่เพิ่มขึ้นจำกรำคำวัตถุดิบที่มีกำร
ปรับรำคำขึ้นตำมรำคำตลำดโลก  ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตสูงขึ้นมำจำกค่ำแรง  ค่ำใช้จ่ำยพลังงำนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ซ่อมแซมบ ำรุงเครื่องจักรเพิ่มขึ้น   
                       หน่วย :  ล้ำนบำท 

 ปี 2561 ปี 2560 กำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวน
เงิน 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
จ ำนวน
เงิน 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
จ ำนวน
เงิน 

ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำยและกำร
ให้บริกำร 

2,841 100.0  2,666 100.0 175 6.6 

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำร
ให้บริกำร 

2,461 86.6 2,271 85.2 190 8.4 

ก ำไรขั้นต้น  380 13.4  395 14.8 (15) (3.8) 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ปี 2561 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร รวมเป็นจ ำนวนเงิน 288 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 9.0 ของรำยได้รวม   ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย จ ำนวนเงิน 75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.4 ของรำยได้รวม และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร จ ำนวนเงิน 213 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของรำยได้รวม 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวนเงิน 18 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6    มำจำก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสินค้ำที่เพิ่มขึ้นจำกปริมำณขำยที่เพิ่มขึ้น    

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึ้นจ ำนวนเงิน 36 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 สำเหตุหลักมำจำก 
บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรลดลงจ ำนวนเงิน 3 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 2.7 มียอดค่ำใช้จ่ำยจำกก ำลังกำร
ผลิตที่ไม่เต็มก ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นจ ำนวนเงิน 4 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 104 และมียอดตัดจ ำหน่ำยสินค้ำ
คงเหลือจ ำนวนเงิน 42 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 จำกอุบัติเหตุควำมเสียหำยในโรงงำน อย่ำงไรก็ตำมจำก
อุบัติเหตุดังกล่ำว ระบบกำรผลิตไม่ได้หยุดชะงักและยังคงด ำเนินงำนตำมปกติ และบริษัทจะได้รับชดเชยควำม
เสียหำยจำกกำรประกันภัยส ำหรับสินค้ำคงเหลือ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำควำมเสียหำยจำกบริษัท
ประกันภัย       

หน่วย  :  ล้ำนบำท 

 ปี 2561 ปี 2560 กำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวน
เงิน 

ร้อยละต่อ
รำยได้รวม 

จ ำนวน
เงิน 

ร้อยละต่อ
รำยได้รวม 

จ ำนวน
เงิน 

ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร       

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 75 2.4   57 2.0 18 31.6 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 213 6.7 177 6.3 36 20.3 

      รวม 288 9.0 234 8.3 54 23.0 
 

 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนระยะยำวอื่น  

บริษัทฯ มีผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนระยะยำวอื่นเป็นจ ำนวน 30 ล้ำนบำท เกิดจำก  บริษัท PT. 
Indonesia Caps and closures ที่บริษัทไปลงทุน ประสบปัญหำขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนตั้งแต่
เริ่มด ำเนินงำน ซึ่งเชื่อว่ำสิ่งนี้เป็นข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน โดยบริษัทได้จัดท ำประมำณกำรคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อก ำหนดมูลค่ำจำกกำรใช้ของเงินลงทุน ซึ่งมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี 
บริษัทจึงได้บันทึกค่ำใช้จ่ำยในกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวในงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 
 
 



  

               
            บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 ประจ าปี 2561                                                                             

หนา้ 103          
………………………...…… 

 ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 บริษัทฯ มีภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 2561 จ ำนวนเงิน 50 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 9 ลำ้นบำท หรือลดลง
ร้อยละ 15.3 สำเหตุมำจำกในปี 2561 บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ต้องเสียภำษีลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 48 
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 16.12 และบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทำงภำษี รวมเป็นจ ำนวนเงิน 7 ล้ำนบำท มำจำกกำรที่
บริษัทฯ ไดล้งทุนซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ ไดร้ับกำรยกเว้นตำมพระรำชกฤษฎีกำฉบับที ่ 604 และ 642 เรื่องกำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

บริษัทฯ มีภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จ ำนวนเงิน 32 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 30 ล้ำนบำท มำจำกบริษัทฯ 
มีก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และมีกำรท ำลำยสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน   

หน่วย  :  ล้ำนบำท 
 

ปี 2561 ปี 2560 
กำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 50 59 (9) (15.3) 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 32 2 30 1,500 
             รวม 82 61 21 34.4 

 

 รำยจ่ำยลงทุน 

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีรำยจ่ำยเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภททุน จ ำนวนเงิน 240 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 2 
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.84 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจำกนี้เป็นกำร
ขยำยก ำลังกำรผลิต และกำรปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ตลำด 
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กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 

 สินทรัพย์รวม 

 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วม ณ สิ้นปี 2561  มีมูลค่ำรวมเป็นจ ำนวนเงิน 4,159 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 
จ ำนวนเงิน 475 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยำว 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เปน็สัดส่วนร้อยละ 49.8 ร้อย
ละ 0.4 ร้อยละ 16.0 ร้อยละ 33.5 และร้อยละ 0.3 ตำมล ำดับ มีรำยละเอียดของสินทรัพย์ดังนี้     

             หน่วย : ล้ำนบำท 

 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 กำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนเงิน 
สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
จ ำนวนเงิน 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 
จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรพัย์หมุนเวียน 2,073  49.8  1,895  51.4  178  9.4  

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนระยะยำว 18  0.4  48  1.3  (30) (62.5) 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 666  16.0  473  12.8  193  40.8  

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์ 1,395  33.5  1,260  34.2  135  10.7  

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 8  0.3  9  0.2  (1) (11.1) 

รวมสินทรัพย ์ 4,159  100.0  3,684  100.0  475  12.9  
  
 สินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวนเงิน  2,073 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวนเงิน 178 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 9.4 ประกอบด้วย 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวนเงิน 295 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวนเงิน 326 ล้ำนบำท  หรือลดลง
ร้อยละ 52.5    เนื่องจำกบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสดไปเป็นกำรลงทุนชั่วครำวประเภทเงินฝำกระยะสั้นกับ
สถำบันกำรเงิน ที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ และได้ผลตอบแทนเป็นอัตรำดอกเบี้ยพิเศษซึ่งสูงกว่ำอัตรำตลำด 

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นจ ำนวนเงิน 480  ล้ำนบำท คิดเป็นระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย 53 วัน มีอัตรำส่วน
หมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ 6.8 เท่ำ  โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวนเงิน 88 ล้ำนบำท  หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4  เนื่องจำกวันครบก ำหนดช ำระสิ้นงวดเป็นวันหยุดท ำกำร ลูกหนี้รำยใหญ่หลำยรำยได้
เลื่อนวันก ำหนดช ำระเป็นวันต้นเดือนถัดไป จึงท ำให้ ณ วันสิ้นงวดสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2561 มียอดคง
ค้ำงช ำระเพิ่มขึ้น ประกอบกับรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรมียอดเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
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 สินค้ำคงเหลือจ ำนวนเงิน 580  ล้ำนบำท  คิดเป็นระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย 22 วัน มีอัตรำส่วนหมุนเวียน
สินค้ำคงเหลือ 16.5 เท่ำ  โดยมียอดสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวนเงิน 142 ล้ำนบำท  หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 32.4  เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวัตถุดิบให้มีปริมำณคงเหลือให้สอดคล้องกับยอด
ผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตำมสภำพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวกว่ำปีก่อน 

เงินลงทุนระยะยำว จ ำนวนเงิน 18 ล้ำนบำท  ลดลงจ ำนวนเงิน 30 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 62.5  เกิดจำก  
บริษัท PT. Indonesia Caps and closures ที่บริษัทไปลงทุน ประสบปัญหำขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำม
แผนตั้งแต่เริ่มด ำเนินงำน ซึ่งเชื่อว่ำสิ่งนี้เป็นข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน โดยบริษัทได้จัดท ำประมำณกำรคิด
ลดกระแสเงินสดเพื่อก ำหนดมูลค่ำจำกกำรใช้ของเงินลงทุน ซึ่งมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนต่ ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชี บริษัทจึงได้บันทึกค่ำใช้จ่ำยในกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวในงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 
ธันวำคม 2561 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจ ำนวนเงิน 666 ล้ำนบำท โดยมียอดเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวนเงิน 193 ล้ำน
บำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.8 สำเหตุหลักมำจำก บริษัทฯ มีกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
จำกกำรประเมินโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระภำยนอก โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด และเหตุผลหลักที่ท ำให้
มูลค่ำยุติธรรมปรับสูงขึ้นคือ พื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีกำรพัฒนำเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยมำกขึ้น 

 ที่ดิน  อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวนเงิน 1,395 ล้ำนบำท มีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรอยู่ที่ร้อยละ 
37.4 โดยมียอดเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวนเงิน 135 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 สำเหตุหลักมำจำก บริษัทฯ มี
กำรลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรใหม่เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิต และผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นจ ำนวนเงิน 290  ล้ำนบำท หักค่ำ
เสื่อมรำคำของสินทรัพย์ส ำหรับปีจ ำนวนเงิน 168 ล้ำนบำท   และตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์อุปกรณ์เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้
งำนจ ำนวนเงิน 10 ล้ำนบำท 

 หน้ีสินรวม 

บริษัทฯ  มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 มูลค่ำรวม 787 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 จ ำนวนเงิน 191  ล้ำนบำท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1  ประกอบด้วย  หนี้สินหมุนเวียน  หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ 
เป็นสัดส่วนร้อยละ  67.5  ร้อยละ 8.6 และร้อยละ 23.9  ตำมล ำดับ  มีรำยละเอียดของหนี้สินดังนี้    

 หน่วย :  ล้ำนบำท 

 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 กำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนเงิน 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) จ ำนวนเงิน 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

หนี้สินหมุนเวียน 531  67.5  381  63.9  150  39.4  

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี 68  8.6  26  4.4  41  157.3  

หนี้สินไม่หมุนเวียน 188  23.9  189  31.7  (1) (0.5) 

รวมหนี้สิน 787  100.0  596  100.0  191  32.1  
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หนี้สินหมุนเวียนจ ำนวนเงิน  531 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวนเงิน 150 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.4 
สำเหตุหลักเนื่องมำจำก  

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นจ ำนวนเงิน 507 ล้ำนบำท มีระยะเวลำช ำระหนี้ 63 วัน และมีอัตรำส่วน
หมุนเวียนเจ้ำหนี้ 5.72 เท่ำ โดยมียอดเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 152 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 42.9 ส่วนใหญ่มำจำกยอดซื้อที่เพิ่มขึ้นตำมปริมำณกำรขำยที่เพิ่มขึ้น 

 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจ ำนวนเงิน 68 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวนเงิน 41 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 157.3 มำจำก สำเหตุหลักมำจำกบริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรประเมินที่ดิน และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุนเป็นจ ำนวนเงิน 237 ล้ำนบำท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561   บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ ำนวนเงิน 3,373 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 
จ ำนวนเงิน 285 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2  เนื่องมำจำกบริษัทฯ มีก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร   ณ  วันที่ 31 
ธันวำคม 2561  จ ำนวนเงิน 2,344   ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 250  ล้ำนบำท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9  บริษัทฯ มี
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นจ ำนวนเงิน 61 ล้ำนบำท  นอกจำกนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไร
ของปี  2560  เป็นจ ำนวนเงิน 80  ล้ำนบำท 

นโยบำยสภำพคล่อง  แหลง่ที่มำและใช้ไปของเงินทุน  

 สภำพคล่อง ในปี 2561  บริษัทฯ  มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ  รวมมูลค่ำ  295  ล้ำน
บำท  ลดลงจำกปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 326 ล้ำนบำท  เนื่องจำกบริษัทฯ ได้ปรับจัดสรรเงินสดไปเป็น
กำรลงทุนชั่วครำวประเภทเงินฝำกระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิน ที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ และได้ผลตอบแทน
เป็นอัตรำดอกเบี้ยพิเศษซึ่งสูงกว่ำอัตรำตลำด 

ณ  วันที่  31 ธันวำคม 2561   บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 3.91 เท่ำ ลดลงจำก 5.07 เท่ำ 
ในสิ้นปี 2560 และมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.23 เท่ำ มำกว่ำ 0.19 เท่ำ ในสิ้นปี 2560 

 แหล่งที่มำและใช้ไปของเงินทุน  ส ำหรับปี  2561  ประกอบด้วย 

1. เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  จ ำนวนเงิน 261 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินด ำเนินงำนจ ำนวนเงิน 441 ล้ำนบำท  และ
บริษัทฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวนเงิน 242  ล้ำนบำท  ได้แก่  ลูกหนี้กำรค้ำ
และลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น  กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินเพิ่มขึ้นจ ำนวนเงิน 112 ล้ำนบำท ได้แก่ เจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ ำนวนเงิน 50 
ล้ำนบำท   

2. เงินสดสุทธิใช้ไปในจำกกิจกรรมลงทุน  จ ำนวนเงิน 507  ล้ำนบำท  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในกำร
ซื้อเครื่องจักรใหม่  จ ำนวนเงิน 240 ล้ำนบำท  และเงินลงทุนชั่วครำวในบัญชีเงินฝำกประจ ำเพิ่มขึ้น
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จ ำนวนเงิน 280 ล้ำนบำท  เนื่องจำกบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสดไปเป็นกำรลงทุนชั่วครำวประเภทเงิน
ฝำกระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิน ที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ และได้ผลตอบแทนเป็นอัตรำดอกเบี้ยพิเศษซึ่งสูง
กว่ำอัตรำตลำด   นอกจำกนี้บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจ ำนวนเงิน 12 ล้ำนบำท  

3. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน  จ ำนวนเงิน 80  ล้ำนบำท  ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลหุ้นสำมญั
และหุ้นบุริมสิทธิ  

 
 




