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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. 2559, 2558 และ 2557 

2559 % 2558 % 2557 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

     เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 274,843,264      7.65      498,774,412      14.98    454,750,901      14.63    

     เงินลงทนุชัว่คราว 710,000,000      19.76    210,289,460      6.32      40,289,460        1.30      

     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 372,502,211      10.37    406,306,624      12.20    437,060,399      14.06    

     สินค้าคงเหลือ 510,542,509      14.21    442,310,110      13.28    489,122,464      15.74    

     สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 6,712,397          0.19      9,005,838          0.27      15,114,970        0.49      

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,874,600,381  52.17    1,566,686,444  47.05    1,436,338,194  46.21    

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

     เงินลงทนุในบริษัทร่วม 46,341,825        1.29      46,341,825        1.39      46,341,825        1.49      

     เงินลงทนุระยะยาว 45,296,738        1.26      45,296,738        1.36      45,296,738        1.46      

     อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 474,000,000      13.19    474,000,000      14.23    474,000,000      15.25    

     ทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,115,118,439  31.03    1,185,665,000  35.61    1,068,532,823  34.38    

     สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2,706,498          0.08      2,902,932          0.09      5,528,659          0.18      

     สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 35,258,281        0.98      8,948,080          0.27      32,110,207        1.03      

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 1,718,721,781  47.83    1,763,154,575  52.95    1,671,810,252  53.79    

รวมสินทรัพย์ 3,593,322,162  100.00  3,329,841,019  100.00  3,108,148,446  100.00  
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หนา้ 74          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
       (หน่วย : บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 % 2558 % 2557 %

หนีสิ้นและส่วนผู้ถือหุ้น

หนีส้ินหมนุเวยีน

    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 350,407,306      9.75      374,432,084      11.24    394,113,007      12.68    

    คา่เชา่รับล่วงหน้าทีค่รบก าหนด

        รับรู้ภายในหนึง่ปี 992,608             0.03      992,608             0.03      1,179,275          0.04      

    ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 33,549,214        0.93      40,785,420        1.22      32,745,957        1.05      

    หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 20,563,539        0.57      15,131,764        0.45      15,566,821        0.50      

รวมหนีส้ินหมนุเวยีน 405,512,667      11.29    431,341,876      12.95    443,605,060      14.27    

หนีส้ินไม่หมนุเวยีน -        

    คา่เชา่รับล่วงหน้า - สทุธิจากส่วนทีค่รบ

         ก าหนดรับรู้ภายในหนึง่ปี 13,400,208        0.37      14,392,816        0.43      15,385,424        0.50      

    หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 26,970,353        0.75      30,732,551        0.92      31,893,158        1.03      

    ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 157,212,897      4.38      142,035,405      4.27      138,183,201      4.45      

                              รวมหนีส้ินไม่หมนุเวยีน 197,583,458      5.50      187,160,772      5.62      185,461,783      5.97      

                              รวมหนีสิ้น 603,096,125      16.78    618,502,648      18.57    629,066,843      20.24    
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หนา้ 75          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
                                                                                                                         (หน่วย : บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 % 2558 % 2557 %

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

     ทนุจดทะเบียน

          หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

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

          หุ้นสามัญ 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      

          ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว

          หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

              799,988 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 10 บาท 7,999,880          0.22      7,999,880          0.24      7,999,880          0.26      

          หุ้นสามัญ 52,000,012 หุ้น, มลูคา่

              หุ้นละ 10 บาท 520,000,120      14.47    520,000,120      15.62    520,000,120      16.73    

     ส่วนเกินทนุ

          ส่วนเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ 49,209,704        1.37      49,209,704        1.48      49,209,704        1.58      

          ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามัญ 337,598,339      9.40      337,598,339      10.14    337,598,339      10.86    

     ก าไรสะสม

           จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 52,800,000        1.47      52,800,000        1.59      52,800,000        1.70      

           ยังไม่ได้จดัสรร 1,996,383,731  55.56    1,717,496,065  51.58    1,485,239,297  47.79    

     องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 26,234,263        0.73      26,234,263        0.79      26,234,263        0.84      

                              รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,990,226,037  83.22    2,711,338,371  81.43    2,479,081,603  79.76    

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,593,322,162  100.00  3,329,841,019  100.00  3,108,148,446  100.00  
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หนา้ 76          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
                                                                                                           (หน่วย : บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2559 % 2558 % 2557 %

รายได้

    รายได้จากการขาย 2,710,904,155  89.99    2,680,650,215  89.28    2,623,782,857  87.92    

    รายได้จากการให้บริการ 173,147,152      5.75      162,035,633      5.40      157,120,193      5.26      

     รายได้อ่ืน 128,420,464      4.26      159,842,722      5.32      203,479,367      6.82      

รวมรายได้ 3,012,471,771  100.00  3,002,528,570  100.00  2,984,382,417  100.00  

ค่าใช้จ่าย

     ต้นทนุขาย 2,171,985,378  72.10    2,233,424,181  74.38    2,237,031,374  74.96    

     ต้นทนุการให้บริการ 133,979,537      4.45      139,189,492      4.64      128,735,237      4.31      

     คา่ใช้จา่ยในการขาย 65,438,641        2.17      65,987,687        2.20      70,456,630        2.36      

     คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 169,094,778      5.61      154,526,611      5.15      139,518,054      4.67      

รวมคา่ใช้จา่ย 2,540,498,334  84.33    2,593,127,971  86.36    2,575,741,295  86.31    

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 471,973,437      15.67    409,400,599      13.64    408,641,122      13.69    

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (90,963,261)       (3.02)     (83,544,899)       (2.78)     (82,238,513)       (2.76)     

ก าไรส าหรับปี 381,010,176      12.65    325,855,700      10.85    326,402,609      10.94    

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน

   ก าไรส าหรับปี 7.33 6.27 6.28

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด

   ก าไรส าหรับปี 7.22 6.17 6.18
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หนา้ 77          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
 

                     (หน่วย : บาท) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2559 2558 2557

ก าไรส าหรับปี 381,010,176    325,855,700    326,402,609    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร

    หรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากประมาณการตามคณิตศาสตร์

     ประกันภยั -  สทุธิจากภาษีเงินได้ (8,523,578)         -                      -                      

ผลก าไรทีย่ังไม่เกิดขึน้จากการตีราคาทีด่ิน -

     สทุธิจากภาษีเงินได้ -                      -                      11,678,659        

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรือ

     ขาดทนุในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได้ (8,523,578)         -                      11,678,659        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (8,523,578)         -                      11,678,659        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 372,486,598    325,855,700    338,081,268    
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หนา้  78 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

 
 ก. งบการเงนิเฉพาะของบริษัท ฝาจบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 
         (หน่วย : บาท) 

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น
ก าไรขาดทนุ

ก าไรสะสม เบด็เสร็จอ่ืน - รวม รวม
ทนุเรือนหุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแล้ว ส่วนเกินทนุจากการ องค์ประกอบอ่ืน ส่วนของ
หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 7,999,880     520,000,120    49,209,704   337,598,339   52,800,000        1,252,435,620  14,555,604       14,555,604   2,234,599,267    
ก าไรส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          326,402,609     -                          -                    326,402,609       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          -                        11,678,659         11,678,659   11,678,659         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          326,402,609     11,678,659         11,678,659   338,081,268       
เงินปันผลจา่ย -                     -                       -                     -                       -                          (93,598,932)      -                          -                    (93,598,932)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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    

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 าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          -                        -                          -                    -                          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          325,855,700     -                          -                    325,855,700       
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        1,717,496,065  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 าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          (8,523,578)        -                    (8,523,578)          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          372,486,598     -                          -                    372,486,598       
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        1,996,383,731  26,234,263       26,234,263   2,990,226,037    
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………………………...…… 

ก. งบการเงนิเฉพาะของบริษัท ฝาจบี จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
                                                                                                                                                                                                        (หน่วย : บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 471,973,437      409,400,599      408,641,122      

  รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) 

      จากกิจกรรมด าเนินงาน

  ขาดทนุจากการลดมลูคา่ ของสินค้าคงเหลือ

      และตดัจ าหนา่ยสินค้าและอะไหล่ 17,115,445        15,686,858        27,886,546        

  คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหนา่ย 170,602,542      163,093,018      133,089,947      

  ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุระยะยาว -                      -                      -                      

  โอนกลบัผลขาดทนุจากการลดลงของ

      มลูคา่เงินลงทนุระยะยาว -                      -                      -                      

  ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยุติธรรม

      ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                      -                      (48,767,676)       

  (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 32,266               159,075             (139,535)            

  คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,938,737        8,070,012          7,865,200          

  รายได้ดอกเบีย้ (12,894,990)       (10,264,017)       (13,059,739)       

  รายได้เงินปันผล -                      -                      (14,100)              

  (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่ังไม่เกิดขึน้ (254,182)            225,422             (92,132)              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 658,513,255      586,370,967      515,409,633      

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 35,095,203        30,291,635        (4,421,539)         

  สินค้าคงเหลือ (85,347,843)       31,125,496        (47,412,298)       

  สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 2,293,441          6,122,933          (5,292,854)         

  สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 61,257               (1,172,464)         (1,646,230)         

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (23,702,575)       (20,153,508)       7,386,105          

  หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 5,418,302          (439,944)            2,951,262          

  คา่เชา่รับล่วงหน้า (992,608)            (1,179,275)         (992,608)            
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หนา้ 80          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
                                                                                                                                                                                                         (หน่วย : บาท) 

 
 

 

2559 2558 2557

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (7,415,717)         (4,217,808)         (6,298,785)         

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 583,922,715      626,748,032      459,682,686      

จา่ยภาษีเงินได้นิติบคุคล (99,830,770)       (76,666,041)       (65,983,793)       

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 484,091,945      550,081,991      393,698,893      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินจา่ยซือ้เงินลงทนุระยะยาว -                      -                      -                      

  เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ (499,710,540)    (170,000,000)    (40,289,460)       

  ลงทนุในบริษัทร่วม -                      -                      (46,341,825)       

  ซือ้อปุกรณ์ (97,734,419)       (277,646,987)    (228,803,381)    

  เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 743,035             171,474             750,641             

  สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพ่ิมขึน้ (2,655,400)         (38,080)              (4,482,448)         

  เงินจา่ยล่วงหน้าคา่ซือ้เคร่ืองจกัรลดลง (เพ่ิมขึน้) (26,616,488)       24,089,640        (28,603,640)       

  ดอกเบีย้รับ 11,599,495        10,811,630        12,967,876        

  เงินปันผลรับ -                      -                      14,100               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (614,374,317)    (412,612,323)    (334,788,137)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  จา่ยเงินปันผล (93,598,932)       (93,598,932)       (93,598,932)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (93,598,932)       (93,598,932)       (93,598,932)       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 

   (ลดลง) สุทธิ (223,881,304)    43,870,736        (34,688,176)       

    ทีมี่ตอ่เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด (49,844)              152,775             192,986             

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 498,774,412      454,750,901      489,246,091      

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

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

   รายการทีไ่ม่ใชเ่งินสดประกอบด้วย

     ส่วนเกินทนุจากการตีราคาทีด่ินใหม่ -                      -                      14,598,324        

     รายการปรับปรุงส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,654,472        -                      -                      

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
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หนา้ 81          
………………………...…… 

 (2) อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ

   ก. อัตราส่วนทางการเงนิเฉพาะของ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 2559 2558 2557

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = 4.62            3.63            3.24            เท่า

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = 3.35            2.59            2.10            เท่า

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = 1.16            1.26            0.90            เท่า

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า = 7.65            6.96            6.60            เท่า

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 47               52               55               วนั

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื = 15.43           16.63           17.65           เท่า

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ = 23               22               20               วนั

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ = 7.26            7.05            6.99            เท่า

ระยะเวลาช าระหนี ้ = 50               51               52               วนั

Cash Cycle = 21               22               23               วนั

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

อตัราก าไรขัน้ต้น = 20.04           16.54           14.93           %

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร = 102.57         134.36         96.34           %

อตัราก าไรสทุธิ = 12.65           10.85           10.94           %

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = 13.37           12.56           13.85           %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = 11.01           10.12           10.99           %

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = 47.83           43.22           45.18           %

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = 0.87            0.93            1.00            เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = 0.20            0.23            0.25            เท่า

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ = - - - เท่า

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั

(Cash Basis) = 1.98 1.50 1.00 เท่า

อตัราการจ่ายเงินปันผล = 28.72 28.68 27.71 %
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หนา้ 82  
………………………...…… 

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. 2559, 2558 และ 2557 
 

                              (หน่วย : บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 % 2558 % 2557 %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

     เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 274,843,264         7.67       498,774,412         14.99     454,750,901         14.62     

     เงินลงทนุชัว่คราว 710,000,000         19.82     210,289,460         6.32       40,289,460            1.30       

     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 372,502,211         10.40     406,306,624         12.21     437,060,399         14.05     

     สินค้าคงเหลือ 510,542,509         14.25     442,310,110         13.30     489,122,464         15.72     

     สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 6,712,397             0.19       9,005,838             0.27       15,114,970            0.49       

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,874,600,381      52.33     1,566,686,444      47.09     1,436,338,194      46.17     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

     เงินลงทนุในบริษัทร่วม 35,383,856           0.99       43,315,499           1.30       49,016,701            1.58       

     เงินลงทนุระยะยาว 45,296,738           1.26       45,296,738           1.36       45,296,738            1.46       

     อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 474,000,000         13.23     474,000,000         14.25     474,000,000         15.24     

     ทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,115,118,439      31.13     1,185,665,000      35.64     1,068,532,823      34.35     

     สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2,706,498             0.08       2,902,932             0.09       5,528,659              0.18       

     สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 35,258,281           0.98       8,948,080             0.27       32,110,207            1.03       

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 1,707,763,812      47.67     1,760,128,249      52.91     1,674,485,128      53.83     

รวมสินทรัพย์ 3,582,364,193      100.00   3,326,814,693      100.00   3,110,823,322      100.00   
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หนา้ 83  
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
                                                                                                                                             

(หน่วย : บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 % 2558 % 2557 %

หนีสิ้นและส่วนผู้ถือหุ้น

หนีส้ินหมนุเวยีน

    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 350,407,306         9.78       374,432,084         11.25     394,113,007         12.67     

    คา่เชา่รับล่วงหน้าทีค่รบก าหนด

        รับรู้ภายในหนึง่ปี 992,608                 0.03       992,608                 0.03       1,179,275              0.04       

    ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 33,549,214           0.94       40,785,420           1.23       32,745,957            1.05       

    หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 20,563,539           0.57       15,131,764           0.45       15,566,821            0.50       

รวมหนีส้ินหมนุเวยีน 405,512,667         11.32     431,341,876         12.97     443,605,060         14.26     

หนีส้ินไม่หมนุเวยีน -         

    คา่เชา่รับล่วงหน้า - สทุธิจากส่วนทีค่รบ

        ก าหนดรับรู้ภายในหนึง่ปี 13,400,208           0.37       14,392,816           0.43       15,385,424            0.49       

    หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 26,970,353           0.75       30,732,551           0.92       31,893,158            1.03       

    ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 157,212,897         4.39       142,035,405         4.27       138,183,201         4.44       

                              รวมหนีส้ินไม่หมนุเวยีน 197,583,458         5.52       187,160,772         5.63       185,461,783         5.96       

                              รวมหนีสิ้น 603,096,125         16.84     618,502,648         18.59     629,066,843         20.22     
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หนา้ 84  
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
 

                        (หน่วย : บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 % 2558 % 2557 %

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

     ทนุจดทะเบียน

          หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

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

          หุ้นสามัญ 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         

          ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว

          หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

              799,988 หุ้นมลูคา่หุ้นละ 10 บาท 7,999,880             0.22       7,999,880             0.24       7,999,880              0.26       

          หุ้นสามัญ 52,000,012 หุ้น, มลูคา่

             หุ้นละ 10 บาท 520,000,120         14.52     520,000,120         15.63     520,000,120         16.72     

     ส่วนเกินทนุ

          ส่วนเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ 49,209,704           1.37       49,209,704           1.48       49,209,704            1.58       

          ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามัญ 337,598,339         9.42       337,598,339         10.15     337,598,339         10.85     

     ก าไรสะสม

           จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 52,800,000           1.47       52,800,000           1.59       52,800,000            1.70       

           ยังไม่ได้จดัสรร 1,987,085,129      55.47     1,716,771,507      51.60     1,486,842,544      47.80     

     องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 24,574,896           0.69       23,932,495           0.72       27,305,892            0.88       

                      รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,979,268,068      83.16     2,708,312,045      81.41     2,481,756,479      79.78     

           รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,582,364,193      100.00   3,326,814,693      100.00   3,110,823,322      100.00   
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หนา้ 85  
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
 

                                                                                                                                             (หน่วย : บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 % 2558 % 2557 %

รายได้

    รายได้จากการขาย 2,710,904,155      89.99     2,680,650,215      89.28     2,623,782,857      87.92     

    รายได้จากการให้บริการ 173,147,152         5.75       162,035,633         5.40       157,120,193         5.26       

     รายได้อ่ืน 128,420,464         4.26       159,842,722         5.32       203,479,367         6.82       

รวมรายได้ 3,012,471,771      100.00   3,002,528,570      100.00   2,984,382,417      100.00   

ค่าใช้จ่าย

     ต้นทนุขาย 2,171,985,378      72.10     2,233,424,181      74.38     2,237,031,374      74.96     

     ต้นทนุการให้บริการ 133,979,537         4.45       139,189,492         4.64       128,735,237         4.31       

     คา่ใช้จา่ยในการขาย 65,438,641           2.17       65,987,687           2.20       70,456,630            2.36       

     คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 169,094,778         5.61       154,526,611         5.15       139,518,054         4.67       

รวมคา่ใช้จา่ย 2,540,498,334      84.33     2,593,127,971      86.36     2,575,741,295      86.31     

ก าไรก่อนส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ

     ในบริษัทร่วมและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 471,973,437         15.67     409,400,599         13.64     408,641,122         13.69     

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ

     ในบริษัทร่วม (8,574,044)            (0.28)      (2,327,805)            (0.08)      1,603,247              0.05       

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 463,399,393         15.38     407,072,794         13.56     410,244,369         13.75     

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (90,963,261)          (3.02)      (83,544,899)          (2.78)      (82,238,513)          (2.76)      

ก าไรส าหรับปี 372,436,132         12.36     323,527,895         10.78     328,005,856         10.99     

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน

   ก าไรส าหรับปี 7.16 6.22 6.31

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด

   ก าไรส าหรับปี 7.05 6.13 6.21
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บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
 

                                                                                               (หน่วย: บาท) 
 

2559 2558 2557

ก าไรส าหรับปี 372,436,132       323,527,895       328,005,856       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน
    ทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ - สทุธิจากภาษีเงินได้ 642,401               (3,373,397)           1,071,629             

รายการทีจ่ะถกูบนัทกึในสว่นของก าไรหรือ
    ขาดทนุในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได้ 642,401               (3,373,397)           1,071,629             

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
    หรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
     -  สทุธิจากภาษีเงินได้ (8,523,578)           -                       -                        

ผลก าไรทีย่งัไมเ่กิดขึน้จากการตีราคาทีด่ิน 
      -  สทุธิจากภาษีเงินได้ -                       -                       11,678,659           

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก าไรหรือ
   ขาดทนุในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได้ (8,523,578)           -                       12,750,288           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (7,881,177)           (3,373,397)           13,821,917           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 364,554,955       320,154,498       341,827,773       
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ข. งบการเงนิซ่ึงแสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 
(หน่วย : บาท) 

 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น
ก าไรขาดทนุ

ก าไรสะสม เบด็เสร็จอ่ืน - รวม รวม
ทนุเรือนหุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแล้ว ส่วนเกินทนุจากการ องค์ประกอบอ่ืน ส่วนของ
หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 7,999,880     520,000,120    49,209,704   337,598,339   52,800,000        1,252,435,620  14,555,604       14,555,604   2,234,599,267    
ก าไรส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          326,402,609     -                          -                    326,402,609        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          -                        11,678,659         11,678,659   11,678,659          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          326,402,609     11,678,659         11,678,659   338,081,268        
เงินปันผลจา่ย -                     -                       -                     -                       -                          (93,598,932)      -                          -                    (93,598,932)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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    

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 าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          -                        -                          -                    -                           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          325,855,700     -                          -                    325,855,700        
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        1,717,496,065  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 าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          (8,523,578)        -                    (8,523,578)           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                     -                       -                     -                       -                          372,486,598     -                          -                    372,486,598        
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        1,996,383,731  26,234,263       26,234,263   2,990,226,037    
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  ข. งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
                                                                                                                        (หน่วย: บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 463,399,393         407,072,794         410,244,369         

  รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จา่ย) 

       จากกิจกรรมด าเนินงาน

  ขาดทนุจากการลดมลูคา่ ของสินค้าคงเหลือ

        และตดัจ าหนา่ยสินค้าและอะไหล่ 17,115,445           15,686,858           27,886,546            

  คา่เสื่อมราคาและตดัจ าหนา่ย 170,602,542         163,093,018         133,089,947         

  ส่วนแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 8,574,044             2,327,805             (1,603,247)             

  ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่ยุติธรรม

        ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                         (48,767,676)          

  ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 32,266                   159,075                 (139,535)                

  คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,938,737           8,070,012             7,865,200              

  รายได้ดอกเบีย้ (12,894,990)          (10,264,017)          (13,059,739)          

  รายได้เงินปันผล -                         -                         (14,100)                  

  (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่ังไม่เกิดขึน้ (254,182)               225,422                 (92,132)                  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

      ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน 658,513,255         586,370,967         515,409,633         

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)

  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 35,095,203           30,291,635           (4,421,539)             

  สินค้าคงเหลือ (85,347,843)          31,125,496           (47,412,298)          

  สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 2,293,441             6,122,933             (5,292,854)             

  สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 61,257                   (1,172,464)            (1,646,230)             

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (23,702,575)          (20,153,508)          7,386,105              

  หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 5,418,302             (439,944)               2,951,262              

  คา่เชา่รับล่วงหน้า (992,608)               (1,179,275)            (992,608)                

- 
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บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
                                                                                                        (หน่วย: บาท) 

 
2559 2558 2557

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (7,415,717)            (4,217,808)            (6,298,785)             

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 583,922,715         626,748,032         459,682,686         

จา่ยภาษีเงินได้นิติบคุคล (99,830,770)          (76,666,041)          (65,983,793)          

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 484,091,945         550,081,991         393,698,893         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ (499,710,540)        (170,000,000)        (40,289,460)          

  ลงทนุในบริษัทร่วมเพ่ิมขึน้ -                         (46,341,825)          

  ซือ้อปุกรณ์ (97,734,419)          (277,646,987)        (228,803,381)        

  เงินสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 743,035                 171,474                 750,641                 

  สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพ่ิมขึน้ (2,655,400)            (38,080)                  (4,482,448)             

  เงินจา่ยล่วงหน้าคา่ซือ้เคร่ืองจกัรลดลง (เพ่ิมขึน้) (26,616,488)          24,089,640           (28,603,640)          

  ดอกเบีย้รับ 11,599,495           10,811,630           12,967,876            

  เงินปันผลรับ -                         -                         14,100                   

เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (614,374,317)        (412,612,323)        (334,788,137)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  จา่ยเงินปันผล (93,598,932)          (93,598,932)          (93,598,932)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (93,598,932)          (93,598,932)          (93,598,932)          

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 

     (ลดลง) สุทธิ (223,881,304)        43,870,736           (34,688,176)          

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน

      ทีมี่ตอ่เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด (49,844)                  152,776                 192,986                 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 498,774,412         454,750,901         489,246,091         

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

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

   รายการทีไ่ม่ใชเ่งินสดประกอบด้วย

     ส่วนเกินทนุจากการตีราคาทีด่ินใหม่ -                         -                         14,598,324            

- 
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 (2) อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ

ข. อัตราส่วนทางการเงนิตามวิธีส่วนได้เสีย ของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 2559 2558 2557

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = 4.62            3.63            3.24            เท่า

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว = 3.35            2.59            2.10            เท่า

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = 1.16            1.28            0.89            เท่า

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า = 7.65            6.96            6.60            เท่า

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 47               52               55               วนั

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื = 15.43           16.63           17.65           เท่า

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ = 23               22               20               วนั

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ = 7.26            7.05            6.99            เท่า

ระยะเวลาช าระหนี ้ = 50               51               52               วนั

Cash Cycle = 21               22               23               วนั

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

อตัราก าไรขัน้ต้น = 20.04           16.54           14.93           %

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร = 102.57         134.36         96.34           %

อตัราก าไรสทุธิ = 12.36           10.78           10.99           %

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = 13.10           12.47           13.22           %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = 10.78           10.05           10.54           %

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = 47.09           28.60           42.93           %

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ = 0.87            0.93            0.96            เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์ทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = 0.20 0.23 0.25 เท่า

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ = 0.00 0.00 0.00 เท่า

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั

(Cash Basis) = 1.98 1.50 1.00 เท่า

อตัราการจ่ายเงินปันผล = 28.93 28.54 27.71 %
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14. ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2559 เปรียบเทยีบกับปี 2558 
 

การด าเนินงานส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559  
 

งบแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทร่วมซึง่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานและยงัไม่ได้
เปิดด าเนินกิจการ บริษัทฯ ได้รับรู้สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม จ านวนเงิน 9 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทฯ 
มีก าไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 372 ล้านบาท และได้รับรู้ผลก าไรจากผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม จ านวนเงิน 0.6 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษัทฯ มีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 365 ล้านบาท  
 

งบเฉพาะกิจการ  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวนเงิน 381 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้นจ านวนเงิน 7.3 บาท อตัราก าไร
สทุธิเท่ากบัร้อยละ 12.6 และอตัราส่วนตอบแทนส่วนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 13.4 มีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม จ านวน
เงิน 372 ล้านบาท 
 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,012 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ 
จ านวนเงิน 2,884 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.7 ของรายได้รวม และรายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากการขาย
เศษวสัด ุรายได้ค่าบริหาร รายได้ค่าเช่า รายได้ดอกเบีย้รับ รวมเป็นจ านวนเงิน 128 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 
ของรายได้รวม 
 

ในด้านต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ บริษัทฯ มีต้นทนุขายรวมจ านวนเงิน 2,306 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่น
ต่อยอดขายร้อยละ 80.0 มีก าไรขัน้ต้นจ านวนเงิน 578 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต่อยอดขายร้อยละ 20.0 เป็น
ผลเน่ืองมาจากบริษัทฯ ได้ควบคมุต้นทนุให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขนัได้ บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 
เป็นผลมาจากการขายสนิค้าท่ีมีอตัราก าไรสงูในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ และมีต้นทนุสินค้าท่ีลดลง 
 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมจ านวนเงิน 234 ล้านบาท หรือคิดเป็น  ร้อยละ 7.8 ของ
รายได้รวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวนเงิน 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของรายได้รวม 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร จ านวนเงิน 169 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 5.6 ของรายได้รวม 
 

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคลตามท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุน จ านวนเงิน 91 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทาง
ภาษี รวมเป็นจ านวนเงิน 4 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 เร่ือง ข้อแรกมาจากการตัดจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวของ
บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ส ารองค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าไว้เต็มจ านวน  ตัง้แต่ปี 2541 โดยบริษัทดงักล่าวได้ล้มละลาย 
และศาลล้มละลายกลางได้มีค าสัง่ให้คดีสิน้สดุ ข้อท่ีสองมาจากบริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และได้รับการ
ยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 604 เร่ืองการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ส ารองผลประโยชน์ของพนกังานตามการประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกนัภยัในงวดนีเ้ป็น
จ านวนเงิน 15 ล้านบาท เป็นต้นทนุบริการของงวดปัจจบุนัจ านวนเงิน 4 ล้านบาท และเป็นต้นทนุบริการของงวดก่อน
จ านวนเงิน 11 ล้านบาท หรือสทุธิจากภาษีเงินได้เป็นจ านวนเงิน 8 ล้านบาท   
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         หน่วย : ล้านบาท 
 

ปี 2559 ปี 2558 
กำรเปล่ียนแปลง 

จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 472 409 63.. 15.4… 
หกั  ภาษีเงินได้นิติบคุคล  91  84 7.. 8.3... 
ก ำไรสุทธิเฉพำะกจิกำร 381 325 56.. 17.2… 
บวก สว่นแบง่(ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุใน
บริษัทร่วม 

 
 (9) 

 
 (2) 

 
 (7).. 

 
350.0… 

ก ำไรสุทธิตำมวิธีส่วนได้เสีย 372 323 49.. 15.2… 

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลง   
  คา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตา่งประเทศ 

0.6 (3) (2.4).. 80.0… 

ผลขาดทนุจากประมาณการคณิตศาสตร์ 
  ประกนัภยั – สทุธิจากภาษีเงินได้ 

(8) - (8).. N/A... 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 365 320 45.. 14.1… 
 
รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญมีดังนี ้

• รำยได้รวม 

บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวนเงิน 9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.3 โดยมาจากรายได้จากการ
ขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 และมีรายได้อ่ืนลดลง 32  ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 20.0 เน่ืองจากรายได้จากการขายเศษวสัดมีุยอดลดลงเน่ืองจากราคาขายได้ลดลง ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาดโลก นอกจากนีใ้นปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนจากการได้รับเงินชดเชยค่าสินค้า และเคร่ืองจักร
เสียหายจากบริษัทท่ีเก่ียวข้อง และบริษัทประกนัภยั 

         หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2559 ปี 2558 กำรเปล่ียนแปลง 

จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 

รำยได้       
รายได้จากการขายสนิค้า 2,711  90.0.. 2,681  89.3..   30.. 1.1.. 
รายได้จากการให้บริการ   173   5.7..   162   5.4..   11.. 6.8.. 
รวมรายได้จากการขาย
สินค้าและให้บริการ 

2,884 95.7.. 2,843 94.7..  41.. 1.4.. 

รายได้อ่ืน    128    4.3..    160    5.3..  (32).. (20.0).. 
รวมรำยได้ 3,012 100.0.. 3,003 100.0.. 9..   0.3.. 
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• ยอดขำย  ต้นทุนขำยสินค้ำ  และก ำไรขัน้ต้น 

ในปี  2559  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการพิมพ์แผ่น  รวมจ านวนเงิน 2,884 ล้านบาท สงูกว่า
ปีก่อน จ านวน 41 ล้านบาท หรือสงูกวา่ร้อยละ 1.4 มีต้นทนุขายรวมจ านวนเงิน 2,306 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่น
ต่อยอดขายร้อยละ 80.0 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจ านวนเงิน 578 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายร้อยละ 
20.0  เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวนเงิน 108  ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.0  สว่นใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณขายท่ี
เพิ่มขึน้ และจ าหน่ายสินค้าในกลุม่สินค้าท่ีมีอตัราก าไรสงูในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้  นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีต้นทนุขายสินค้าท่ี
ลดลงจากราคาวัตถุดิบท่ีปรับลดลงตามราคาตลาดโลก  และค่าพลังงานท่ีลดลงเป็นผลมาจากการควบคุม
ประสิทธิภาพของโรงงานผลติไฟฟ้าของบริษัทฯ และราคาพลงังานท่ีปรับลดลงตามราคาตลาดโลก  ซึง่สามารถชดเชย
ได้กบัคา่ใช้จ่ายในการผลติท่ีเพิ่มขึน้จากปีก่อน 
                                  หน่วย :  ล้านบาท 

 ปี 2559 ปี 2558 กำรเปล่ียนแปลง 

จ ำนวน
เงนิ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน
เงนิ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน
เงนิ 

ร้อยละ 

รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ  2,884 100.0  2,843 100.0 41 1.4 

ต้นทนุขายสนิค้าและการให้บริการ 2,306 80.0 2,373 83.5 (67) (2.8) 

ก าไรขัน้ต้น   578 20.0   470 16.5 108 23.0 
 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึน้จ านวนเงิน 14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.0 สาเหตหุลกัมาจากในปี 2559 
บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรเพิ่มขึน้จ านวนเงิน 9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.0 มีคา่ใช้จ่ายบริหารอ่ืนเพิ่มขึน้
จ านวนเงิน 5 ล้านบาท มาจากบริษัทฯ ได้ให้บริการตดิตัง้และบริหารจดัการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์
แก่บริษัทในเครือเพิ่มขึน้ นอกจากนีมี้คา่ใช้จ่ายเดนิทางท่ีเพิ่มขึน้ 

           หน่วย  :  ล้านบาท 

 ปี 2559 ปี 2558 กำรเปล่ียนแปลง 

จ ำนวน
เงนิ 

ร้อยละต่อ
รำยได้รวม 

จ ำนวน
เงนิ 

ร้อยละต่อ
รำยได้รวม 

จ ำนวน
เงนิ 

ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร      

คา่ใช้จ่ายในการขาย   65 2.2   66 2.2 (1) (1.5) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 169 5.6 155 5.1 14 9.0 

      รวม 234 7.8 221 7.3 13 5.9 
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• ภำษีเงนิได้นิตบิุคคล 

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 93 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 9.4 สาเหตมุาจากในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานท่ีต้องเสียภาษีเพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 63 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.4  

 

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้รอการตดับญัชีกลบัรายการ จ านวนเงิน 2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1 ล้านบาท มาจาก
บริษัทฯ มีการตัง้ส ารองผลประโยชน์พนกังาน และส ารองคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จากปีก่อน   

หน่วย  :  ล้านบาท 
 

ปี 2559 ปี 2558 
กำรเปล่ียนแปลง 

จ ำนวนเงนิ ร้อยละ 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้     
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี 93 85 8 9.4..  
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (2) (1) (1) (100.0) 
             รวม 91 84 7 8.3. 

 

• รำยจ่ำยลงทุน 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายจ่ายเก่ียวกบัสินทรัพย์ประเภททนุ จ านวนเงิน 126 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทนุ
ในเคร่ืองจักรเพ่ือเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนีเ้ป็นการขยายก าลังการผลิต และการปรับปรุงเคร่ืองจักรให้มี
ประสทิธิภาพดียิ่งขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดท่ีเพิ่มขึน้ 
 
กำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงนิ 
 

• สินทรัพย์รวม 
 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2559 มีมลูคา่รวมเป็นจ านวนเงิน 3,582 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558      
จ านวนเงิน 255 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมนุเวียน เงินลงทนุในบริษัทร่วม เงินลงทนุ
ระยะยาว  อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ เป็นสดัสว่นร้อยละ 
52.3 ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 13.2 ร้อยละ 31.1  และร้อยละ 1.1  ตามล าดบั  มีรายละเอียดของสินทรัพย์ดงันี ้   
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                 หน่วย : ล้านบาท 

 งบกำรเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทนุตำมวธีิส่วนได้เสีย 

31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 กำรเปล่ียนแปลง 

จ ำนวน
เงนิ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน
เงนิ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน
เงนิ 

ร้อยละ 

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,875.. 52.3.. 1,567.. 47.1.. 308... 19.7.. 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       

เงินลงทนุในบริษัทร่วม    35.. 1.0..     43.. 1.3.. (8) .. (18.6). 

เงินลงทนุระยะยาว     45.. 1.3..     45.. 1.4.. -.... -..v 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ   474.. 13.2..   474.. 14.2.. -.... -.... 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1,115.. 31.1.. 1,186.. 35.6.. (71) .. (5.9). 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ   38..  1.1..   12..  0.4.. 26.... 216.7.. 

รวมสินทรัพย์ 3,582.. 100.0.. 3,327.. 100.0.. 255.... 7.7.. 
  
 สินทรัพย์หมนุเวียนจ านวนเงิน  1,875 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวนเงิน 308 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 19.7 ประกอบด้วย 

➢ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวนเงิน 275 ล้านบาท ลดลงจ านวนเงิน 224 ล้านบาท  หรือลดลง
ร้อยละ 44.9  มาจากบริษัทฯ น าเงินสดไปลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราวเป็นเงินฝากประจ า  จ านวนเงิน 710 
ล้านบาทเพิ่มขึน้จ านวนเงิน 500 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ 2.4 เท่า ยอดเงินสดและเงินฝากประจ าเพิ่มขึน้
จ านวนเงิน 276 ล้านบาท  เน่ืองมาจากบริษัทฯ มีเงินสดท่ีได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึน้มาจากผลก าไรท่ี
เพิ่มขึน้ และใช้ไปในการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ลดลงจากปีก่อน   

➢ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นจ านวนเงิน 372  ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 47 วนั มีอตัราส่วน
หมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 7.6 เท่า  โดยมียอดลกูหนีค้งเหลือลดลงจากปีก่อนจ านวนเงิน 34 ล้านบาท  หรือ
ลดลงร้อยละ 8.3  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาในช่วงสิน้ปี 

➢ สินค้าคงเหลือจ านวนเงิน 510  ล้านบาท  คิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 23 วนั มีอตัราสว่นหมนุเวียน
สินค้าคงเหลือ 15.4 เท่า  โดยมียอดสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จ านวนเงิน 68 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
15.4  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาในช่วงสิน้ปี  บริษัทฯ มียอดส ารองสินค้าเคลื่อนไหวช้าและไม่ได้
คณุภาพ เป็นจ านวนเงิน 34 ล้านบาท  หรือคดิเป็นร้อยละ 6.7 ของสินค้าคงเหลือ 
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 เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวนเงิน 35 ล้านบาท แสดงตามวิธีส่วนได้เสียลดลงจากปีก่อน 8 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 18.6 เน่ืองจากบริษัทฯ รับรู้สว่นแบง่ผลขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมจ านวนเงิน 8 ล้านบาท และผล
ก าไรจากผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศจ านวน 0.6 ล้านบาท 
 

 ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ จ านวนเงิน 1,115 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรอยู่ท่ีร้อยละ 
47.8 โดยมียอดลดลงจากปี 2558 จ านวนเงิน 71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.9 สาเหตหุลกัมาจาก บริษัทฯ มีการ
ลงทนุเพิ่มในเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือขยายก าลงัการผลิต และผลิตภณัฑ์ใหม่ เป็นจ านวนเงิน 98 ล้านบาท หกัคา่เสื่อมราคา
ของสนิทรัพย์ส าหรับปีจ านวนเงิน 162 ล้านบาท   และตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์จ านวนเงิน 7 ล้านบาท 
 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ จ านวนเงิน 38 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวนเงิน 26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 
2.2 เท่า เน่ืองจากบริษัทฯ มียอดเงินมดัจ าจ่ายลว่งหน้าส าหรับการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรเพิ่มขึน้  
 

• หนีส้ินรวม 

บริษัทฯ  มีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2559 มลูค่ารวม 603 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวนเงิน 15  ล้านบาท  หรือ
ลดลงร้อยละ 2.4  ประกอบด้วย  หนีส้ินหมนุเวียน  หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี และหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน เป็น
สดัสว่นร้อยละ  67.2  ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 28.3  ตามล าดบั  มีรายละเอียดของหนีส้ินดงันี ้

                    หน่วย :  ล้านบาท 

 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 กำรเปล่ียนแปลง 

จ ำนวน
เงนิ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน
เงนิ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

จ ำนวน
เงนิ 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

หนีส้ินหมนุเวียน   405..  67.2..   431..  69.7.. (26) .. (6.0) . 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี    27.. 4.5..    31.. 5.0.. (4) .. (12.9)..   

หนีส้ินไม่หมนุเวียน   171..  28.3..   156..  25.3.. 15.. 9.6 .. 

รวมหนีส้ิน   603.. 100.0..   618.. 100.0.. (15) .. (2.4).. 

หนีส้ินหมนุเวียนจ านวนเงิน  405 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวนเงิน 26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.0 สาเหตุ
หลกัเน่ืองมาจาก  

➢ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นจ านวนเงิน 350 ล้านบาท มีระยะเวลาช าระหนี ้50 วนั และมีอตัราสว่น
หมนุเวียนเจ้าหนี ้7.3 เท่า โดยมียอดเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลง 24 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 6.4 สว่นใหญ่มาจากยอดซือ้ท่ีลดลงจากราคาวตัถดุิบลดลงจากปีก่อน 
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➢ ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจ านวนเงิน 33 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.7 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานในคร่ึงปีหลงัลดลงจากปีก่อน 

➢ หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืนจ านวนเงิน 21 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.9 มาจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายเพิ่มขึน้  เน่ืองจากบริษัทฯ มียอดซือ้วตัถดุิบ  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ลดลง
จากปีก่อน 
 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจ านวนเงิน 27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวนเงิน 4 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 12.9 เน่ืองจากมีทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีมาจากยอดส ารองคา่เผ่ือการลดลงมลูคา่สินค้าคงเหลือ
มียอดเพิ่มขึน้จ านวนเงิน 2 ล้านบาท มียอดส ารองผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้จ านวนเงิน 3 ล้านบาท และมีหนีส้ิน
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีมาจากผลแตกตา่งของคา่เสื่อมราคามียอดลดลง 1 ล้านบาท   

 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนจ านวนเงิน 171 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวนเงิน 15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
9.6 มาจากยอดส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวนเงิน 157 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวนเงิน 15 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.2 และคา่เช่ารับล่วงหน้าจ านวนเงิน 13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวนเงิน 1 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 6.9  

 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559   บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นตามท่ีแสดงในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียจ านวน
เงิน 2,979 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อน จ านวนเงิน 271 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.0  เน่ืองมาจากบริษัทฯ มี
ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร  ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  จ านวนเงิน 1,987 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีก่อน 270  ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้   ร้อยละ 15.7  ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากก าไรของปี  2558  เป็นจ านวนเงิน 94 
ล้านบาท และมีองค์ประกอบอ่ืนของสว่นผู้ ถือหุ้นจ านวนเงิน 24 ล้านบาท  มาจากสว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์
จ านวนเงิน 26 ล้านบาท  และผลขาดทุนผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจ านวนเงิน 2 
ล้านบาท นอกจากนีใ้นปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากก าไรของปี  2558  เป็นจ านวนเงิน 94  ล้านบาท 

 
นโยบำยสภำพคล่อง  แหล่งที่มำและใช้ไปของเงนิทุน  
 

• สภาพคล่อง ในปี 2559  บริษัทฯ  มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ รวมมูลค่า 275      
ล้านบาท  ลดลงจากปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 224 ล้านบาท  สาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ น าเงินสดไป
ลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราว 
 

 ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม 2559   บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 4.62 เท่า เพิ่มขึน้จาก 3.63 เท่า 
ในสิน้ปี 2558 และมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.20 เท่า ดีกวา่ 0.23 เท่า ในสิน้ปี 2558 
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• แหลง่ท่ีมาและใช้ไปของเงินทนุ  ส าหรับปี  2559  ประกอบด้วย 

1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  จ านวนเงิน 484 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ินด าเนินงานจ านวนเงิน 658 ล้านบาท  และ
บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์เพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 48  ล้านบาท  ได้แก่  สินค้าคงเหลือท่ี
เพิ่มขึน้  การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินลดลงจ านวนเงิน 27 ล้านบาท ได้แก่  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี ้
อ่ืน ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
จ านวนเงิน 100 ล้านบาท   

2. เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  จ านวนเงิน  614  ล้านบาท  ซึง่สว่นใหญ่เป็นการลงทนุในการซือ้
เคร่ืองจกัรใหม่  จ านวนเงิน 98 ล้านบาท  มีเงินมัดจ าจ่ายล่วงหน้าส าหรับการลงทุนซือ้เคร่ืองจักร 
จ านวนเงิน 27 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวในบัญชีเงินฝากประจ าเพิ่มขึน้จ านวนเงิน 500    
ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีดอกเบีย้รับจ านวนเงิน 11 ล้านบาท  

3. เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวนเงิน  94  ล้านบาท  ซึง่เป็นการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามญั
และหุ้นบริุมสทิธิ  

 




