
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 145,176,146         294,507,223         

เงินลงทุนชั�วคราว 8 981,993,710         710,640,733         

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 6, 9 505,454,604         479,821,709         

สินคา้คงเหลือ 10 571,196,996         579,912,571         

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 9,068,741             7,883,234             

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,212,890,197      2,072,765,470      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 11 10,296,738           18,045,872           

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 12 666,300,000         666,300,000         

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,469,796,952      1,394,575,208      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 3,676,433             3,639,529             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 3,947,846             4,049,874             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,154,017,969      2,086,610,483      

รวมสินทรัพย 4,366,908,166      4,159,375,953      

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 6, 16 396,751,103         507,091,132         

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 6 992,608                992,608                

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 25,584,690           12,242,589           

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 15,747,803           10,350,809           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 439,076,204         530,677,138         

หน้ีสินไมหมุนเวียน

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิ

   จากส่วนที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 6 10,422,384           11,414,992           

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 71,093,129           67,642,688           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 205,057,424         176,963,407         

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 286,572,937         256,021,087         

รวมหน้ีสิน 725,649,141         786,698,225         

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้บุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

         799,258 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 18 7,992,580             7,992,580             

      หุน้สามญั 52,000,742 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 520,007,420         520,007,420         

528,000,000         528,000,000         

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้บุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

         799,258 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 7,992,580             7,992,580             

      หุน้สามญั 52,000,742 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 520,007,420         520,007,420         

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้บุริมสิทธิ 49,164,799           49,164,799           

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 337,643,244         337,643,244         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 52,800,000           52,800,000           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,612,376,719      2,343,795,422      

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 61,274,263           61,274,263           

รวมสวนของผูถือหุน 3,641,259,025      3,372,677,728      

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 4,366,908,166      4,159,375,953      

-                           -                           

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได

รายไดจ้ากการขาย 6 2,948,020,634 2,686,400,444

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 188,954,042        154,184,663        

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ�น 12 -                           193,000,000        

รายไดอื้�น 21 213,934,906        157,705,606        

รวมรายได 3,350,909,582     3,191,290,713     

คาใชจาย

ตน้ทุนขาย 2,487,909,117     2,339,268,179     

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 150,535,297        121,636,723        

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 66,212,190          75,053,530          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 225,169,511        213,255,294        

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนระยะยาว 11 -                           29,631,453          

รวมคาใชจาย 2,929,826,115     2,778,845,179     

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 421,083,467        412,445,534        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (72,103,283)         (82,251,846)         

กําไรสําหรับป 348,980,184        330,193,688        

กําไรตอหุน 24

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรสาํหรับปี 6.71 6.35

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสาํหรับปี 6.61 6.25

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

กําไรสําหรับป 348,980,184        330,193,688        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                           -                           

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

   กาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิจากภาษีเงินได้ 23 -                           35,040,000          

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลงั -                           35,040,000          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป -                           35,040,000          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 348,980,184        365,233,688        

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 421,083,467        412,445,534        
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือและ

      ตดัจาํหน่ายสินคา้และอะไหล่ 34,778,456          18,034,359          

   ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย 170,764,114        167,964,510        

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาว -                           29,631,453          

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว (18,944,390)         -                           

   กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

      อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน -                           (193,000,000)       

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 9,088,503            -                           

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,493,486            8,127,661            

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 44,427,790          9,051,824            

   รายไดด้อกเบี�ย (15,372,457)         (12,498,320)         

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 1,454,495            1,303,472            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 648,773,464        441,060,493        

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (25,106,921)         (88,120,488)         

   สินคา้คงเหลือ (26,062,880)         (159,986,807)       

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (1,255,030)           5,399,493            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (65,887)                514,023               

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (85,557,938)         124,067,605        

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 5,399,921            (2,443,603)           

   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (992,608)              (992,608)              

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (16,333,772)         (8,941,133)           

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 498,798,349        310,556,975        

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (55,310,741)         (49,701,493)         

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 443,487,608        260,855,482        

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�น (271,352,977)       (280,399,593)       

ซื�ออุปกรณ์ (319,825,120)       (238,851,978)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 26,693,523          -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 39,641,766          2,297,946            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (2,354,000)           (1,432,938)           

ดอกเบี�ยรับ 15,040,123          11,801,455          

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (512,156,685)       (506,585,108)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (80,398,887)         (80,399,982)         

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (80,398,887)         (80,399,982)         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (149,067,964)       (326,129,608)       

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

   ที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (263,113)              (13,691)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 294,507,223        620,650,522        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 7) 145,176,146        294,507,223        

-                           -                           

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   มูลค่าที�ตีราคาเพิ�มของที�ดิน -                           43,800,000          

   เงินคา้งจ่ายค่าซื�อเครื�องจกัร 24,641,878          49,348,008          

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

กาํไรสะสม เบด็เสร็จอื�น - รวม

ทุนเรือนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนของ

หมายเหตุ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

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         3,087,844,022    

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         330,193,688       -                         330,193,688       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         -                         35,040,000         35,040,000         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         330,193,688       35,040,000         365,233,688       

หุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 18 (7,300)                7,300                  (44,905)              44,905                -                         -                         -                         -                         

เงินปันผลจ่าย 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         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         3,372,677,728    

กาํไรสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         348,980,184       -                         348,980,184       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         348,980,184       -                         348,980,184       

เงินปันผลจ่าย 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         2,612,376,719    61,274,263         3,641,259,025    
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�




