
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 242,652           294,507           
เงินลงทุนชัว่คราว 4 891,554           710,641           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 5 521,230           479,822           
สินคา้คงเหลือ 6 609,843           579,913           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12,072             7,883               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,277,351        2,072,766        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนระยะยาว 7 18,046             18,046             
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 8 666,300           666,300           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,453,548        1,394,575        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 2,721               3,639               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,793               4,050               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,144,408        2,086,610        
รวมสินทรัพย์ 4,421,759        4,159,376        

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 12 634,857           507,091           
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 2 993                  993                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 36,522             12,242             
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 6,776               10,351             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 679,148           530,677           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีครบกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 2 10,919             11,415             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 64,541             67,643             
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 213,761           176,963           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 289,221           256,021           
รวมหนีสิ้น 968,369           786,698           

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้บุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
         799,258 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 7,993               7,993               
      หุน้สามญั 52,000,742 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 520,007           520,007           

528,000           528,000           
   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้บุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
         799,258 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 7,993               7,993               
      หุน้สามญั 52,000,742 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 520,007           520,007           

528,000           528,000           
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้บุริมสิทธิ 49,165             49,165             
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 337,643           337,643           
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 52,800             52,800             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,424,508        2,343,796        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 61,274             61,274             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,453,390        3,372,678        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,421,759        4,159,376        

-                       -                       

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2 726,969           633,838           
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 44,581             43,526             
รายไดอ่ื้น 6 36,980             35,409             
รวมรายได้ 808,530           712,773           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 607,510           531,201           
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 35,151             37,123             
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 17,314             11,754             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14 76,185             47,716             
รวมค่าใช้จ่าย 736,160           627,794           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 72,370             84,979             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (12,869)            (17,149)            
กาํไรสําหรับงวด 59,501             67,830             

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้น 16
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรสาํหรับงวด 1.14 1.30
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไรสาํหรับงวด 1.13 1.28

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
2562 2561

กาํไรสําหรับงวด 59,501             67,830             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 59,501             67,830             

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2 1,516,757        1,329,638        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 97,696             79,620             
รายไดอ่ื้น 6 89,686             73,417             
รวมรายได้ 1,704,139        1,482,675        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,271,572        1,125,565        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 76,612             60,741             
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 34,610             39,609             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14 123,326           87,774             
รวมค่าใช้จ่าย 1,506,120        1,313,689        
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 198,019           168,986           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (36,907)            (35,230)            
กาํไรสําหรับงวด 161,112           133,756           

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้น 16
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรสาํหรับงวด 3.10 2.57
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไรสาํหรับงวด 3.05 2.53

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
2562 2561

กาํไรสําหรับงวด 161,112           133,756           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 161,112           133,756           

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 198,019           168,986           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและตดัจาํหน่ายสินคา้และอะไหล่ 12,539             6,324               
   ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 84,094             82,698             
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,654               4,331               
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 38,705             5,389               
   รายไดด้อกเบ้ีย (6,935)              (6,106)              
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 837                  246                  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 330,913           261,868           
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (43,593)            (86,760)            
   สินคา้คงเหลือ (42,469)            (112,023)          
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (4,192)              3,630               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 116                  378                  
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 133,131           103,194           
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,565)              1,159               
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,908)              (3,166)              
   คา่เช่ารับล่วงหนา้ (496)                 (496)                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 367,937           167,784           
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (15,730)            (14,923)            
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 352,207           152,861           

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (180,913)          (211,363)          
ซ้ืออุปกรณ์ (149,589)          (128,551)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 214                  801                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน (324)                 (1,166)              
ดอกเบ้ียรับ 6,952               5,763               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (323,660)          (334,516)          
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล (80,400)            (80,400)            
เงินสดสุทธิใช้ในไปกจิกรรมจัดหาเงิน (80,400)            (80,400)            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (51,853)            (262,055)          
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (2)                     -                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 294,507           620,651           
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3) 242,652           358,596           

-                       
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใชเ้งินสดประกอบดว้ย
   ซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดช้าํระเงิน 45,310 16,817

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)
องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุน

กาํไรสะสม เบด็เสร็จอื่น - รวม
ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนของ

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 8,000                520,000           49,210             337,598            52,800             2,094,002        26,234             3,087,844         
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       133,756           -                       133,756            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       133,756           -                       133,756            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                        -                       -                       -                       -                       (80,400)            -                       (80,400)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 8,000                520,000           49,210             337,598            52,800             2,147,358        26,234             3,141,200         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 7,993                520,007           49,165             337,643            52,800             2,343,796        61,274             3,372,678         
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       161,112           -                       161,112            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       161,112           -                       161,112            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                        -                       -                       -                       -                       (80,400)            -                       (80,400)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 7,993                520,007           49,165             337,643            52,800             2,424,508        61,274             3,453,390         

-                        -                       -                       -                       -                       -                       -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


