
 

    

                  บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                       แบบ 56-1 ประจาํปี 2562                         
   

หนา้ 80         
………………………...…… 

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  ซึง่จดัขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีกําหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 โดยได้พิจารณา
เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม  และถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดง
ความเหน็ในรายงานของผู้สอบบญัชีอยา่งไมมี่เง่ือนไข 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีและดํารงไว้ซึง่ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้
อย่างมีเหตผุลว่าการบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบ
จุดอ่อนเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ทําหน้าท่ีกํากบัดแูลรายงานทางการเงิน สอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยูใ่นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

  
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถ

สร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลว่างบการเงินของบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีความถกูต้อง
ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  
 
 
 

(นายเทพ วงษ์วานิช)                             (นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ)  
  ประธานกรรมการ                กรรมการและผู้จดัการใหญ่ 
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หนา้ 81          
………………………...…… 

                  (หน่วย : บาท) 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
      สรุปฐานะการเงนิผลการดาํเนินงานของบริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
           (1) งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
                ก.   งบการเงนิเฉพาะของบริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน)
 

บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 2561 และ 2560 

2562 % 2561 % 2560 %

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145,176,146      3.32     294,507,223      7.08     620,650,522      16.85   
     เงินลงทุนชัว่คราว 981,993,710      22.49   710,640,733      17.09   430,241,140      11.68   
     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 505,454,604      11.57   479,821,709      11.54   392,410,661      10.65   
     สินค้าคงเหลือ 571,196,996      13.08   579,912,571      13.94   472,788,538      12.83   
     สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 9,068,741          0.21     7,883,234          0.19     13,248,140        0.36     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,212,890,197   50.67   2,072,765,470   49.83   1,929,339,001   52.37   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
     เงินลงทุนระยะยาว 10,296,738        0.24     18,045,872        0.43     47,677,325        1.29     
     อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 666,300,000      15.26   666,300,000      16.02   473,300,000      12.85   
     ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,469,796,952   33.66   1,394,575,208   33.53   1,207,497,284   32.78   
     สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 3,676,433          0.08     3,639,529          0.09     4,280,920          0.12     
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,947,846          0.09     4,049,874          0.10     22,035,082        0.60     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,154,017,969   49.33   2,086,610,483   50.17   1,754,790,611   47.63   

รวมสินทรัพย์ 4,366,908,166   100.00 4,159,375,953   100.00 3,684,129,612   100.00 
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หนา้ 82          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 2561 และ 2560 
       (หน่วย : บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2562 % 2561 % 2560 %

หนีส้ินและส่วนผู้ถือหุ้น

หนีส้ินหมุนเวียน
    เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 396,751,103      9.09     507,091,132      12.19   354,662,050      9.63     
    คา่เชา่รับลว่งหน้าท่ีครบกําหนดรับรู้
ภายในหนึ่งปี 992,608             0.02     992,608             0.02     992,608             0.03     
    ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 25,584,690        0.59     12,242,589        0.29     12,283,578        0.33     
    หนีส้นิหมุนเวียนอ่ืน 15,747,803        0.36     10,350,809        0.25     12,795,692        0.35     

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 439,076,205      10.05   530,677,139      12.76   380,733,929      10.33   
หนีส้ินไม่หมุนเวียน
    คา่เชา่รับลว่งหน้า - สทุธิจากสว่นท่ี
ครบกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี 10,422,384        0.24     11,414,992        0.27     12,407,600        0.34     
    หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 71,093,129        1.63     67,642,688        1.63     26,291,346        0.71     
    สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน 205,057,424      4.70     176,963,407      4.25     176,852,716      4.80     

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 286,572,937      6.56     256,021,087      6.16     215,551,662      5.85     
                              รวมหนีส้ิน 725,649,141      16.62   786,698,225      18.91   596,285,590      16.19   
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หนา้ 83          
………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 2561 และ 2560 
                                                                                                                         (หน่วย : บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2562 % 2561 % 2560 %

สว่นของผู้ ถือหุ้น
     ทุนจดทะเบียน
          หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปัน
ผล 799,988 หุ้นมูลคา่หุ้นละ 10 บาท 7,992,580          7,992,580          7,999,880          
          หุ้นสามัญ 52,000,012 หุ้น, มูลคา่
หุ้นละ 10 บาท 520,007,420      520,007,420      520,000,120      

528,000,000      528,000,000      528,000,000      
          ทุนท่ีออกและชําระแล้ว
          หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปัน
ผล 799,988 หุ้นมูลคา่หุ้นละ 10 บาท 7,992,580          0.18     7,992,580          0.19     7,999,880          0.22     
          หุ้นสามัญ 52,000,012 หุ้น, มูลคา่
หุ้นละ 10 บาท 520,007,420      11.91   520,007,420      12.50   520,000,120      14.11   
     สว่นเกินทุน
          สว่นเกินมูลคา่หุ้นบริุมสิทธิ 49,164,799        1.13     49,164,799        1.18     49,209,704        1.34     
          สว่นเกินมูลคา่หุ้นสามัญ 337,643,244      7.73     337,643,244      8.12     337,598,339      9.16     
     กําไรสะสม
           จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 52,800,000        1.21     52,800,000        1.27     52,800,000        1.43     
           ยังไม่ได้จดัสรร 2,612,376,719   59.82   2,343,795,422   56.35   2,094,001,716   56.84   
     องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 61,274,263        1.40     61,274,263        1.47     26,234,263        0.71     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,641,259,025   83.38   3,372,677,728   81.09   3,087,844,022   83.81   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,366,908,166   100.00 4,159,375,953   100.00 3,684,129,612   100.00 
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………………………...…… 

บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับระยะเวลา 12 เดอืน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 2561 และ 2560 
                                                                                                           (หน่วย : บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

2562 % 2561 % 2560 %

รายได้

    รายได้จากการขาย 2,948,020,634   87.98   2,686,400,444   84.18   2,486,050,644   88.29   
    รายได้จากการให้บริการ 188,954,042      5.64     154,184,663      4.83     179,873,539      6.39     
     รายได้อ่ืน 213,934,906      6.38     350,705,606      10.99   149,889,550      5.32     

รวมรายได้ 3,350,909,582   100.00 3,191,290,713   100.00 2,815,813,733   100.00 
ค่าใข้จ่าย

     ต้นทุนขาย 2,487,909,117   74.25   2,339,268,179   73.30   2,130,996,438   75.68   
     ต้นทุนการให้บริการ 150,535,297      4.49     121,636,723      3.81     140,180,274      4.98     
     คา่ใช้จา่ยในการขาย 66,212,190        1.98     75,053,530        2.35     56,800,113        2.02     
     คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 225,169,511      6.72     213,255,294      6.68     177,470,753      6.30     
     ขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่ของ
เงินลงทุน -                     -       29,631,453        0.93     8,961,238          0.32     

รวมคา่ใช้จา่ย 2,929,826,115   87.43   2,778,845,179   87.08   2,514,408,816   89.30   
กําไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 421,083,467      12.57   412,445,534      12.92   301,404,917      10.70   
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (72,103,283)       (2.15)    (82,251,846)       (2.58)    (60,939,860)       (2.16)    
กําไรสําหรับปี 348,980,184      10.41   330,193,688      10.35   240,465,057      8.54     
กาํไรต่อหุ้น

กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน
   กําไรสาํหรับปี 6.71 6.35 4.62
กําไรตอ่หุ้นปรับลด
   กําไรสาํหรับปี 6.61 6.25 4.55
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บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สาํหรับระยะเวลา 12 เดอืน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 2561 และ 2560 
 

                     (หน่วย : บาท) 
 

 
 
 
 

2562 2561 2560

กาํไรสาํหรับปี 348,980,184     330,193,688     240,465,057     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการที่จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากประมาณการตามคณิตศาสตร์
ประกันภัย -  สทุธิจากภาษีเงินได้ -                     -                     (9,648,590)         
ผลกําไรท่ียังไม่เกิดขึน้จากการตีราคาท่ีดิน -  
สทุธิจากภาษีเงินได้ -                     35,040,000        -                     
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในสว่นของกําไรหรือ
   ขาดทุนในภายหลงั - สทุธิจากภาษีเงินได้ -                     35,040,000        (9,648,590)         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                     35,040,000        (9,648,590)         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 348,980,184     365,233,688     230,816,467     
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หนา้ 86
…………………………… 

ก. งบการเงินเฉพาะของบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 

         (หน่วย : บาท) 

 

กําไรขาดทุน
กําไรสะสม เบ็ดเสร็จอื่น - รวม รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแล้ว ส่วนเกินทุนจากการ องค์ประกอบอื่น ส่วนของ
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ตีราคาสินทรพัย์ ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

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  
กําไรสําหรบัปี - - - - - 240,465,057 -                    -              240,465,057     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรบัปี - - - - - (9,648,590) -              (9,648,590)        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี - - - - - 230,816,467 -                    -              230,816,467     
เงินปันผลจ่าย - - - - - (133,198,482) -                    -              (133,198,482)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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  
กําไรสําหรบัปี -                    -                     -                   -                     -                         330,193,688   -                        -                  330,193,688     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรบัปี -                    -                     -                   -                     -                         -                      35,040,000       35,040,000 35,040,000       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี -                    -                     -                   -                     -                         330,193,688   35,040,000       35,040,000 365,233,688     
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ (7,300)            7,300             (44,905)        44,905           -                         -                      -                        -                  -                        
เงินปันผลจ่าย  (หมายเหตุ 27) -                    -                     -                   -                     -                         (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  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 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  
กําไรสําหรบัปี -                    -                     -                   -                     -                         346,600,351   -                        -                  346,600,351     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรบัปี -                    -                     -                   -                     -                         -                      -                        -                  -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี -                    -                     -                   -                     -                         346,600,351   -                        -                  346,600,351     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                    -                     -                   -                     -                         (80,398,887)    -                        -                  (80,398,887)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 7,992,580      520,007,420  49,164,799  337,643,244  52,800,000         2,609,996,886 61,274,263       61,274,263 3,638,879,192  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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ก. งบการเงนิเฉพาะของบริษทั ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 2561 และ 2560 

                                                                                                                                                            (หน่วย : บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี 421,083,467        412,445,534         301,404,917         
  รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็น
เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
  ขาดทนุจากการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือ
      และตดัจําหน่ายสินค้าและอะไหล่ 35,078,456           18,034,359           37,971,694           
  ค่าเสื่อมราคาและตดัจําหน่าย 170,687,189        167,964,510         161,611,938         
   กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุระยะยาว (18,944,390)         -                         (7,420,000)            
  ขาดทนุจากการลดลงขอลมลูค่าเงินลงทนุ 29,631,453           8,961,238             
  ขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุติธรรม
ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ -                         (193,000,000)       700,000                
  ขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 10,658,072           8,127,661             6,764,803             
  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 44,427,790           9,051,824             13,957,902           
  รายได้ดอกเบีย้ (15,372,457)         (12,498,320)          (13,940,900)          
  รายได้เงินปันผล -                         -                         
  (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่
เกิดขึน้ 1,454,495             1,303,472             313,766                
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีดํ้าเนินงาน 649,072,622        441,060,493         510,325,358         
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึน้)
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (25,106,921)         (88,120,488)          (21,601,643)          
  สินค้าคงเหลือ (26,362,880)         (159,986,807)       (217,723)               
  สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (1,255,030)            5,399,493             (6,535,743)            
  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน (65,887)                 514,023                (997,863)               
หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (85,557,938)         124,067,605         (4,883,544)            
  หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 5,399,922             (2,443,603)            (7,758,380)            
  ค่าเช่ารับล่วงหน้า (992,608)               (992,608)               (992,608)               
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บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สาํหรับระยะเวลา 12 เดือน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 2561 และ 2560 
                                                                                                                                                                                                         (หน่วย : บาท) 

 
 
 

  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (16,333,773)         (8,941,133)            (6,378,821)            
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 498,797,507        310,556,975         460,959,033         
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (55,310,741)         (49,701,493)          (80,472,355)          
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 443,486,766        260,855,482         380,486,678         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ 249,647,023        (280,399,593)       279,758,860         
  ซือ้อปุกรณ์ (319,824,277)       (238,851,978)       (251,811,964)       
  เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 39,641,766           2,297,946             3,280,147             
  เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุระยะยาว 26,693,523           -                         42,420,000           
  สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพ่ิมขึน้ (2,354,000)            (1,432,938)            (3,697,007)            
  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้เคร่ืองจกัรลดลง (เพ่ิมขึน้) -                         -                         13,903,905           
  ดอกเบีย้รับ 15,040,123           11,801,455           14,883,519           
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 8,844,158             (506,585,108)       98,737,460           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  จ่ายเงินปันผล (80,398,887)         (80,399,982)          (133,198,482)       
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (80,398,887)         (80,399,982)          (133,198,482)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) สทุธิ 371,932,037        (326,129,608)       346,025,656         
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี่ยนท่ีมีต่อเงินสดและ
   รายการเทียบเท่าเงินสด (263,113)               (13,691)                 (218,398)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 294,507,223        620,650,522         274,843,264         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 666,176,147        294,507,223         620,650,522         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
   รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
     กําไร (ขาดทนุ) ท่ียังไม่เกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงมลูค่าเงินลงทนุ (29,631,453)          (8,961,238)            
     รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน -                         12,060,738           
     ซือ้เคร่ืองจกัรโดยมิได้ชําระเงิน 24,641,878           49,348,008           9,784,026             
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 (2) อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ

   1. อตัราส่วนทางการเงินเฉพาะของ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 2562 2561 2560
อตัราส่วนสภาพคล่อง = 5.04        3.91        5.07        เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = 3.72        2.80        3.79        เท่า
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = 0.91        0.57        0.97        เท่า
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า = 6.59        6.78        7.22        เท่า
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย = 55           53           50           วนั
อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = 15.23      16.45      15.25      เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย = 24         22         24         วนั
อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ = 5.84        5.71        7.38        เท่า
ระยะเวลาชําระหนี ้ = 62           63           49           วนั
Cash Cycle = 17           12           25           วนั

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อตัรากําไรข ัน้ต้น = 15.89      13.37      14.81      %
อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร = 105.32    63.25      126.24    %
อตัรากําไรสุทธิ = 10.41      10.35      8.54        %
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = 9.95        10.22      7.91        %

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ = 8.19        8.42        6.61        %
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร = 36.19      38.17      34.52      %
อตัราการหมุนของสินทรพัย์ = 0.79        0.81        0.77        เท่า

อตัราส่วนวิเคราะห์ทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = 0.20        0.23        0.19        เท่า
อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ = - - - เท่า
อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั
(Cash Basis) = 0.91 1.33 1.00 เท่า
อตัราการจ่ายเงินปันผล = 24.35 33.44 34.96 %
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับ ปี 2561 

กำรด ำเนินงำนส ำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวนเงิน 349 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรต่อหุ้นจ ำนวนเงิน 6.7 บำท อัตรำก ำไรสุทธิเท่ำกับร้อยละ 
10.4 และอัตรำส่วนตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 9.9 มีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม จ ำนวนเงิน 349 ล้ำนบำท 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 3,351 ล้ำนบำท ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและรำยได้จำกกำรให้บริกำร 
จ ำนวนเงิน 3,137 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.62 ของรำยได้รวม และรำยได้อ่ืน ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำย
เศษวัสดุ รำยได้ค่ำบริหำร รำยได้ค่ำเช่ำ รำยได้ดอกเบี้ยรับ รำยได้ค่ำสินไหมทดแทน และก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
ระยะยำว รวมเป็นจ ำนวนเงิน 214 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.38 ของรำยได้รวม 

ในด้ำนต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร บริษัทฯ มีต้นทุนขำยรวมจ ำนวนเงิน 2,638 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วน
ต่อยอดขำยร้อยละ 84.1 มีก ำไรขั้นต้นจ ำนวนเงิน 499 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วนต่อยอดขำยร้อยละ 15.9 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรรวมจ ำนวนเงิน 291 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของ
รำยได้รวม ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย จ ำนวนเงิน 66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรำยได้รวม 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร จ ำนวนเงิน 225 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของรำยได้รวม 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ จ ำนวนเงิน 72 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี จ ำนวนเงิน 69 
ล้ำนบำท และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จ ำนวนเงิน 3 ล้ำนบำท 
 

รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญมีดังนี้ 

 รำยได้รวม 

บริษัทฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวนเงิน 160 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 โดยมำจำกรำยได้จำก
กำรขำยสินค้ำและรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น 296 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 และมีรำยได้อื่นเพิ่มขึ้น 56 
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 มำจำกยอดรำยได้จำกกำรขำยเศษวัสดุโลหะจำกกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น และรำยได้จำก
กำรเรียกชดเชยมียอดสูงขึ้น มำจำกกำรเรียกชดเชยวัตถุดิบที่มีไม่ได้คุณภำพจำกผู้ขำย และรำยได้ค่ำสินไหมทดแทน
จำกกรณีอุบัติเหตุควำมเสียหำยในโรงงำนเมื่อปี 2561 จำกบริษัทประกันจ ำนวน 42 ล้ำนบำท และก ำไรจำกกำรขำย
เงินลงทุนระยะยำวจ ำนวน 19 ล้ำนบำท แต่ส ำหรับปีนี้บริษัทฯ ไม่มีก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
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                    หน่วย : ล้ำนบำท 
 ปี 2562 ปี 2561 กำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

รำยได ้       
รำยได้จำกกำรขำย 2,948 88.0 2,686  84.2  262 9.7 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 189 5.6 154  4.8  35 22.6 
รวมรำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำและใหบ้ริกำร 

3,137 93.6 2,841  89.0  296 10.4 

ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำ
ยุติธรรมของสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน 

0 0 
 

193  6.0  (193) (100.0) 

รำยได้อ่ืน 214 6.4 158  4.9  56 35.7 
รวมรำยได้ 3,351 100.0 3,191  100.0  160 5.0 

 

 ยอดขำย ต้นทุนขำยสินค้ำ และก ำไรขั้นต้น 

ปี  2562 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรพิมพ์แผ่นรวมจ ำนวนเงิน 3,137 ล้ำนบำท สูงกว่ำปีก่อน
จ ำนวน 296 ล้ำนบำท หรือสูงกว่ำร้อยละ 10.4 มีต้นทุนขำยรวมจ ำนวนเงิน 2,638 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วนต่อ
ยอดขำยร้อยละ 84.1 บริษัทฯ มีก ำไรขั้นต้นจ ำนวนเงิน 499 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำส่วนต่อยอดขำยร้อยละ 15.9 
เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวนเงิน 119  ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3 เป็นผลมำจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในกลุ่มสินค้ำ
ที่มีอัตรำก ำไรสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน บริษัทฯ มีต้นทุนขำยสินค้ำที่ลดลงจำกรำคำวัตถุดิบที่มีกำรปรับรำคำ
ลงตำมรำคำตลำดโลก   

 

                             หน่วย :  ล้ำนบำท 

 ปี 2562 ปี 2561 กำรเปลี่ยนแปลง 
จ ำนวน
เงิน 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน
เงิน 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวน
เงิน 

ร้อยละ 
 

รำยได้จำกกำรขำยและกำร
ให้บริกำร 

3,137 100.0 2,841 100.0 296 10.4 

ต้นทุนขำยสินค้ำและกำร
ให้บริกำร 

2,638 84.1 2,461 86.6 177 7.2 

ก ำไรขั้นต้น 499 15.9  380 13.4 119 31.3 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ปี 2562 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร รวมเป็นจ ำนวนเงิน 291 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.7 ของรำยได้รวม ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย จ ำนวนเงิน 66 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของ
รำยได้รวม และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร จ ำนวนเงิน 225 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของรำยได้รวม 

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลงจำกปีก่อนจ ำนวนเงิน 9 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 12.0 เนื่องมำจำกไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยชดเชยค่ำสินค้ำไม่ได้คุณภำพ  

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึ้นจ ำนวนเงิน 12 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 สำเหตุหลักเนื่องจำก 
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งได้ก ำหนดอัตรำ
ค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่
น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน และกฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป  
ซึ่งมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหนี้สินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 33.7 ล้ำนบำท บริษัทฯ บันทึก
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทันทีในงบก ำไร
ขำดทุนของปี 2562  

      หน่วย  :  ล้ำนบำท 

 ปี 2562 ปี 2561 กำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวน
เงิน 

ร้อยละต่อ
รำยได้รวม 

จ ำนวน
เงิน 

ร้อยละต่อ
รำยได้รวม 

จ ำนวน
เงิน 

ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร       

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 66 2.0 75 2.4 (9) (12.0) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 225 6.7 213 6.7 12 5.6 

รวม 291 8.7 288 9.0 3 1.0 
 

 ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

บริษัทฯ มีภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับป ี2562 จ ำนวนเงิน 69 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 19 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 38.0 สำเหตุมำจำกในปี 2562 บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนที่ต้องเสียภำษีเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ ำนวน 95 
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.31 และบริษัทฯ ไดร้ับประโยชน์ทำงภำษี รวมเป็นจ ำนวนเงิน 6 ล้ำนบำท มำจำกกำรที่
บริษัทฯ ไดล้งทุนซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ ไดร้ับกำรยกเว้นตำมพระรำชกฤษฎีกำฉบับที ่ 604 และ 642 เรื่องกำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

บริษัทฯ มีภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  จ ำนวนเงิน 3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 29 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกบริษัทฯ 
ไม่มีก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเช่นเดียวกับปีก่อน   
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      หน่วย  :  ล้ำนบำท 
 ปี 2562 

 
ปี 2561 

 
กำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 69 50 19 38.0 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 3 32 (29) (90.6) 
รวม 72 82 (10) 12.2 

 

 รำยจ่ำยลงทุน 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรำยจ่ำยเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภททุน จ ำนวนเงิน 282 ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุน
ในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจำกนี้เป็นกำรขยำยก ำลังกำรผลิต และกำรปรับปรุงเครื่องจักรให้มี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด 

 
กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 

 สินทรัพย์รวม 

บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วม ณ สิ้นปี 2562 มีมูลค่ำรวมเป็นจ ำนวนเงิน 4,367 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวนเงนิ 
208 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยำว อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ เปน็สัดส่วนร้อยละ 50.7 ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 15.3     
ร้อยละ 33.7 และร้อยละ 0.2 ตำมล ำดับ มีรำยละเอียดของสินทรัพย์ดังนี ้    
                     หน่วย : ล้ำนบำท 

 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 กำรเปลี่ยนแปลง 
จ ำนวนเงิน 

 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน 
 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน 
 

ร้อยละ 
 

สินทรพัย์หมุนเวียน 2,213 50.7 2,073  49.8  140 6.8 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนระยะยำว 10 0.2 18  0.4  (8) (44.4) 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 666 15.2 666  16.0  0 0 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์ 1,470 33.7 1,395  33.5  75 5.4 

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 8 0.2 8  0.3  0 0 

รวมสินทรัพย ์ 4,367 100.0 4,159  100.0  208 5.0 
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สินทรพัย์หมุนเวียนจ ำนวนเงิน 2,213 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวนเงิน 140 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
6.8 ประกอบด้วย 

 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จ ำนวนเงิน 145 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวนเงิน 150 ล้ำนบำท หรือลดลง     
ร้อยละ 50.8 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสดเพื่อกำรลงทุนชั่วครำวประเภทเงินฝำกระยะสั้นกับสถำบัน
กำรเงิน ที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ และได้ผลตอบแทนเป็นอัตรำดอกเบี้ยพิเศษซึ่งสูงกว่ำอัตรำตลำด 
 

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นจ ำนวนเงิน 505 ล้ำนบำท คิดเป็นระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย 55 วัน มีอัตรำส่วน
หมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ 6.6 เท่ำ โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวนเงิน 25 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เนื่องจำกวันครบก ำหนดช ำระสิ้นงวดเป็นวันหยุดท ำกำร ลูกหนี้รำยใหญ่หลำยรำยได้เลื่อน
วันก ำหนดช ำระเป็นวันต้นเดือนถัดไป จึงท ำให้ ณ วันสิ้นงวดสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2562 มียอดคงค้ำงช ำระ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรมียอดเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

 

 สินค้ำคงเหลือจ ำนวนเงิน 571 ล้ำนบำท คิดเป็นระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย 24 วัน มีอัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำ
คงเหลือ 15.2 เท่ำ โดยมียอดสินค้ำคงเหลือลดลงเป็นจ ำนวนเงิน 9 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 1.6 เนื่องจำก
บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำให้มีปริมำณคงเหลือให้สอดคล้องกับแผนกำรผลิตและแผนกำรขำยได้ดีขึ้น
กว่ำปีก่อน 

เงินลงทุนระยะยำว จ ำนวนเงิน 10 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวนเงิน 8 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 44.4 เนื่องจำก ตำม
มติประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมัติกำรขำยหุ้นของบริษัท PT. Indonesia Caps and Closures ทั้งหมด
จ ำนวน  14,375 หุ้น ให้แก่บริษัทที่ เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและบริษัทอื่นแห่งหนึ่งในรำคำหุ้นละ 61.26 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ (1,837.36 บำท/หุ้น) คิดเป็นจ ำนวนรวม 26 ล้ำนบำท ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนจ ำนวน 19 ล้ำนบำท 
แสดงรวมในรำยได้อ่ืนส ำหรับปี 2562 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวนเงิน 1,470 ล้ำนบำท มีอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวรอยู่ที่ร้อยละ 36.0 
โดยมียอดเพิ่มขึ้นสุทธิจำกค่ำเสื่อมรำคำจำกปี 2561 จ ำนวนเงิน 75 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 สำเหตุหลักมำ
จำกบริษัทฯ มีกำรลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรใหม่เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิต และผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นจ ำนวนเงิน 280      
ล้ำนบำท หักค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ส ำหรับปีจ ำนวนเงิน 171 ล้ำนบำท และตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์อุปกรณ์
เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งำนจ ำนวนเงิน 11 ล้ำนบำท 

 หน้ีสินรวม 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 มูลค่ำรวม 726 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวนเงิน 61 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 7.8 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็น
สัดส่วนร้อยละ 60.5 ร้อยละ 9.8 และร้อยละ 29.7 ตำมล ำดับ มีรำยละเอียดของหนี้สินดังนี้ 
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                  หน่วย :  ล้ำนบำท 

 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 กำรเปลี่ยนแปลง 
จ ำนวนเงิน 

 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน 
 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงิน 
 

ร้อยละ 
 

หนี้สินหมุนเวียน 439 60.5 531  67.5  (92) (17.3) 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี 71 9.8 68  8.6  3 4.4 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 216 29.7 188  23.9  28 14.9 

รวมหน้ีสิน 726 100.0 787  100.0  (61) (7.8) 

หนี้สินหมุนเวียนจ ำนวนเงิน 439 ล้ำนบำท ลดลงเป็นจ ำนวนเงิน 92 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 17.3 สำเหตุหลัก
เนื่องมำจำก  

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นจ ำนวนเงิน 397 ล้ำนบำท มีระยะเวลำช ำระหนี้ 62 วัน และมีอัตรำส่วนหมุนเวียน
เจ้ำหนี้ 5.84 เท่ำ โดยมียอดเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นลดลง 110 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 21.7 ส่วน
ใหญ่มำจำกกำรบริหำรกำรซื้อวัถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตให้สอดคล้องกับแผนกำรผลิตและแผนกำรขำยได้ดีขึ้น
มำกกว่ำปีก่อน 

 หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจ ำนวนเงิน 71 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวนเงิน 3 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 มำจำก สำเหตุหลักมำจำกบริษัทฯ มีกำรท ำลำยสินค้ำคงเหลือที่ได้ตั้งส ำรองค่ำเผื่อกำร
ลดลงของมูลค่ำแล้ว เพิ่มมำกขึ้นจำกปีก่อน 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ ำนวนเงิน 3,641 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ ำนวนเงิน 
269 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เนื่องมำจำกบริษัทฯ มีก ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  
จ ำนวนเงิน 2,612 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 268  ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 บริษัทฯ มีองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนผู้ถือหุ้นจ ำนวนเงิน 61 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรของปี 2561 เป็นจ ำนวน
เงิน 80 ล้ำนบำท 

 
นโยบำยสภำพคล่อง  แหล่งที่มำและใช้ไปของเงินทุน  

 สภำพคล่อง ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ รวมมูลค่ำ 145 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 150 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสดเพื่อกำรลงทุนชั่วครำวประเภทเงิน
ฝำกระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิน ที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ และได้ผลตอบแทนเป็นอัตรำดอกเบี้ยพิเศษซึ่งสูงกว่ำอัตรำ
ตลำด 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกับ 5.01 เท่ำ เพิ่มขึ้นจำก 3.91 เท่ำ ในสิ้นปี 
2561 และมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.20 เท่ำ น้อยกว่ำ 0.23 เท่ำ ในสิ้นปี 2561 

 แหล่งที่มำและใช้ไปของเงินทุนส ำหรับปี  2562 ประกอบด้วย 

1. เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวนเงิน 443 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อน
กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินด ำเนินงำนจ ำนวนเงิน 649 ล้ำนบำท  และบริษัทฯ มีกำร
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวนเงิน 52 ล้ำนบำท ได้แก่ ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น  
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินลดลงจ ำนวนเงิน 97 ล้ำนบำท ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น 
นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ ำนวนเงิน 55 ล้ำนบำท   

2. เงินสดสุทธิใช้ไปในจำกกิจกรรมลงทุน จ ำนวนเงิน 512  ล้ำนบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในกำรซื้อ
เครื่องจักรใหม่ จ ำนวนเงิน 280 ล้ำนบำท และเงินลงทุนชั่วครำวในบัญชีเงินฝำกประจ ำเพิ่มขึ้นจ ำนวนเงิน 
271 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสดเพื่อกำรลงทุนชั่วครำวประเภทเงินฝำกระยะสั้นกับสถำบัน
กำรเงิน ที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ และได้ผลตอบแทนเป็นอัตรำดอกเบี้ยพิเศษซึ่งสูงกว่ำอัตรำตลำด และมีดอกเบี้ย
รับจ ำนวนเงิน 15 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษัทฯ ได้รับเงินสดจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนระยะยำวจ ำนวน 27 
ล้ำนบำท 

3. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวนเงิน 80 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลหุ้นสำมัญและ      
หุ้นบุริมสิทธิ  

 
 




