
บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 228,215,749        145,176,146        

เงินลงทุนชั�วคราว 11 -                           981,993,710        

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 7, 9 486,161,645        505,454,604        

สินคา้คงเหลือ 10 507,850,112        571,196,996        

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 33.1 802,973               -                           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 11 1,053,998,118     -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 8,968,883            9,068,741            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,285,997,480     2,212,890,197     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 12 10,407,738          -                           

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 12 -                           10,296,738          

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13 666,300,000        666,300,000        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,493,392,835     1,469,796,952     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 19,868,093          -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 6,941,461            3,676,433            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 31,192,315          3,947,846            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,228,102,442     2,154,017,969     

รวมสินทรัพย์ 4,514,099,922     4,366,908,166     

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 7, 18 461,068,153        396,751,103        

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 7 992,608               992,608               

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 15 10,323,250          -                           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 27,344,320          25,584,690          

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 33.1 411,248               -                           

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 13,630,289          15,747,803          

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 513,769,868        439,076,204        

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิ

   จากส่วนที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 7 9,429,776            10,422,384          

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 15 9,646,824            -                           

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 72,738,838          71,093,129          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 216,546,080        205,057,424        

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 308,361,518        286,572,937        

รวมหนี�สิน 822,131,386        725,649,141        

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้บุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

         799,258 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 20 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 21 52,800,000          52,800,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,663,086,230     2,612,376,719     

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 61,274,263          61,274,263          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,691,968,536     3,641,259,025     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,514,099,922     4,366,908,166     

-                           -                           

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 7 2,664,378,078 2,948,020,634

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7 105,776,637        188,954,042        

รายไดอ้ื�น 23 120,729,127        198,562,449        

รวมรายได้ 2,890,883,842     3,335,537,125     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,221,523,771     2,487,909,117     

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 80,546,988          150,535,297        

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 63,929,509          66,212,190          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 218,574,893        225,169,511        

รวมค่าใช้จ่าย 2,584,575,161     2,929,826,115     

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 306,308,681        405,711,010        

รายไดท้างการเงิน 9,646,013            15,372,457          

ตน้ทุนทางการเงิน (306,314)              -                           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 315,648,380        421,083,467        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (57,213,870)         (72,103,283)         

กําไรสําหรับปี 258,434,510        348,980,184        

กําไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรสาํหรับปี 4.97 6.71

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสาํหรับปี 4.89 6.61

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กําไรสําหรับปี 258,434,510        348,980,184        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                           -                           

รายการที�จะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   ผลขาดทุนจากประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 (4,055,272)           -                           

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,055,272)           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (4,055,272)           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 254,379,238        348,980,184        

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษทั ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น รวม

ทุนเรือนหุ้นที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกนิมูลค่า จดัสรรแลว้ ส่วนเกนิทุนจากการ ส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   348,980,184               -                                   348,980,184               

เงินปันผลจ่าย 30 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (80,398,887)                -                                   (80,398,887)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 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            

กาํไรสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   258,434,510               -                                   258,434,510               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (4,055,272)                  -                                   (4,055,272)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   254,379,238               -                                   254,379,238               

เงินปันผลจ่าย 30 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   (203,669,727)              -                                   (203,669,727)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 7,992,580                    520,007,420               49,164,799                  337,643,244               52,800,000                  2,663,086,230            61,274,263                  3,691,968,536            

-                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 315,648,380        421,083,467        
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือและ

      ตดัจาํหน่ายสินคา้และอะไหล่ 29,305,834          34,778,456          

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 192,658,536        170,764,114        

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                           (18,944,390)         

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 7,628,928            9,088,503            

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,536,598            1,493,486            

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,167,361          44,427,790          

   มูลค่ายตุิธรรมเพิ�มขึ�นของตราสารอนุพนัธ์ (391,725)              -                           

   มูลค่ายตุิธรรมเพิ�มขึ�นของเงินลงทุนในตราสารทุน (111,000)              -                           

   ดอกเบี�ยหนี� สินตามสัญญาเช่า 306,314               -                           

   รายไดด้อกเบี�ย (9,646,013)           (15,372,457)         

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 1,572,916            1,454,495            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 555,676,129        648,773,464        

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 16,513,130          (25,106,921)         

   สินคา้คงเหลือ 34,041,050          (26,062,880)         

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (678,019)              (1,255,030)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 80,158                 (65,887)                

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 72,705,950          (85,557,938)         

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (2,328,463)           5,399,921            

   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (992,608)              (992,608)              

   เงินจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,733,977)           (16,333,772)         

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 666,283,350        498,798,349        

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (52,794,712)         (55,310,741)         

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 613,488,638        443,487,608        

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น/เงินลงทุนชั�วคราวเพิ�มขึ�น (72,004,408)         (271,352,977)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                           26,693,523          

ซื�ออุปกรณ์ (222,843,605)       (319,825,120)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,705,984            39,641,766          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (5,533,351)           (2,354,000)           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�ออุปกรณ์เพิ�มขึ�น (27,377,415)         -                           

ดอกเบี�ยรับ 10,551,291          15,040,123          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (314,501,504)       (512,156,685)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ชาํระคืนหนี� สินตามสัญญาเช่า (12,212,355)         -                           

จ่ายเงินปันผล (203,669,727)       (80,398,887)         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (215,882,082)       (80,398,887)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 83,105,052          (149,067,964)       

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

   ที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (65,449)                (263,113)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 145,176,146        294,507,223        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 228,215,749        145,176,146        

-                           -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   เงินคา้งจ่ายค่าซื�อเครื�องจกัร 16,595,071          24,641,878          

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�น 18,411,437          -                           

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�




