
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 247,955                145,176                

เงินลงทุนชั�วคราว 7 -                            981,994                

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 3, 5 492,778                505,455                

สินคา้คงเหลือ 6 510,913                571,197                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 7 953,530                -                            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 11,000                  9,068                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,216,176             2,212,890             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาว 8 -                            10,297                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 8 10,456                  -                            

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 9 666,300                666,300                

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,533,475             1,469,797             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2.2 10,113                  -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,690                    3,676                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 3,990                    3,948                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,227,024             2,154,018             

รวมสินทรัพย์ 4,443,200             4,366,908             

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 3, 12 469,366 396,751                

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 3 993                       993                       

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดภายในหนึ�งปี 5,757                    -                            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 16,522                  25,585                  

หนี� สินทางการเงินหมุนเวยีนอื�น 662                       -                            

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 8,565                    15,748                  

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 501,865                439,077                

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนที�ครบกาํหนดรับรู้

   ภายในหนึ�งปี 3 9,678                    10,422                  

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 4,426                    -                            

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 73,129                  71,093                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 211,957                205,057                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 299,190                286,572                

รวมหนี�สิน 801,055                725,649                

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(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                

   ทุนที�ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้บุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

         799,258 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 7,993                    7,993                    

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

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้บุริมสิทธิ 49,165                  49,165                  

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 337,643                337,643                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 52,800                  52,800                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,613,263             2,612,377             

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 61,274                  61,274                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,642,145             3,641,259             

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,443,200             4,366,908             

-                            -                            

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3 718,610          742,748          1,991,394       2,259,505       

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 14,185            57,614            90,801            155,310          

รายไดด้อกเบี�ย 1,610              4,120              7,995              11,055            

รายไดอื้�น 27,468            66,330            93,321            149,081          

รวมรายได้ 761,873          870,812          2,183,511       2,574,951       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 585,599          608,493          1,655,107       1,880,065       

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 13,117            43,390            69,540            120,002          

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 17,400            15,963            47,661            50,573            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 47,420            49,501            161,194          172,827          

รวมค่าใช้จ่าย 663,536          717,347          1,933,502       2,223,467       

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 98,337            153,465          250,009          351,484          

ตน้ทุนทางการเงิน (61)                  -                      (207)                -                      

กาํไรจากมูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�นของเงินลงทุน

   ในตราสารทุน 26                   -                      159                 -                      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 98,302            153,465          249,961          351,484          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (18,978)           (29,693)           (45,405)           (66,600)           

กาํไรสําหรับงวด 79,324            123,772          204,556          284,884          

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 1.53 2.38 3.93 5.48

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสาํหรับงวด 1.50 2.34 3.87 5.40

สาํหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือน

สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 79,324            123,772          204,556          284,884          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั -                      -                      -                      -                      

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับงวด -                      -                      -                      -                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 79,324            123,772          204,556          284,884          

สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุน

กาํไรสะสม เบด็เสร็จอื�น - รวม

ทุนเรือนหุน้ที�ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนของ

หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 7,993                 520,007             49,165               337,643             52,800               2,343,796          61,274               3,372,678          

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         284,884             -                         284,884             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         284,884             -                         284,884             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                         -                         -                         -                         -                         (80,400)              -                         (80,400)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 7,993                 520,007             49,165               337,643             52,800               2,548,280          61,274               3,577,162          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 7,993                 520,007             49,165               337,643             52,800               2,612,377          61,274               3,641,259          

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         204,556             -                         204,556             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         204,556             -                         204,556             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                         -                         -                         -                         -                         (203,670)            -                         (203,670)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 7,993                 520,007             49,165               337,643             52,800               2,613,263          61,274               3,642,145          
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 249,961            351,484            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและตดัจาํหน่ายสินคา้

     และอะไหล่ 11,649              26,755              

   ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย 142,905            127,478            

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 9,522                8,759                

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,702                41,566              

   มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�นของตราสารอนุพนัธ์ (153)                  -                        

   มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�นของเงินลงทุนในตราสารทุน (159)                  -                        

   ดอกเบี�ยหนี� สินตามสัญญาเช่า 207                   -                        

   รายไดด้อกเบี�ย (7,995)               (11,055)             

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 1,224                986                   

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 415,863            545,973            

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 11,291              (11,965)             

   สินคา้คงเหลือ 48,635              (70,226)             

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (1,895)               (1,607)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (66)                    407                   

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 80,684              81,198              

   หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (7,185)               (2,202)               

   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (745)                  (744)                  

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,802)               (2,846)               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 544,780            537,988            

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (52,432)             (53,864)             

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 492,348            484,124            

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 28,564              (250,913)           

ซื�ออุปกรณ์ (215,996)           (226,574)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,497                749                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (750)                  (1,174)               

ดอกเบี�ยรับ 8,813                9,074                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (176,872)           (468,838)           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ชาํระคืนหนี� สินตามสัญญาเช่า (9,029)               -                        

จ่ายเงินปันผล (203,670)           (80,400)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (212,699)           (80,400)             

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 102,777            (65,114)             

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

   ที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2                       (25)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 145,176            294,507            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 247,955            229,368            

-                    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใชเ้งินสดประกอบดว้ย

   เงินคา้งจ่ายค่าซื�อเครื�องจกัร 16,595 41,535

   เงินคา้งรับค่าขายอุปกรณ์ -                        38,875              

   หนี� สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�น 5,727 -                        

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�




