
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 356,148              145,176               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 532,254              505,455               
สินคา้คงเหลือ 6 541,295               571,197               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 7 962,308               981,994               
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 9,845                   9,068                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,401,850           2,212,890            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 8 10,445                 10,297                 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 9 666,300              666,300               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,476,438           1,469,797            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2.2 11,132                 -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 3,414                   3,676                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,929                   3,948                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,171,658           2,154,018            
รวมสินทรัพย์ 4,573,508           4,366,908            

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 13 481,689 396,332               
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 3 993                      993                      
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 6,403                   -                           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 42,474                 25,585                 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 5,256                   419                      
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 8,376                   15,748                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 545,191              439,077               
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีครบกาํหนดรับรู้
   ภายในหน่ึงปี 3 10,174                 10,422                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 4,761                   -                           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 72,601                 71,093                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 206,947              205,057               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 294,483              286,572               
รวมหนีสิ้น 839,674              725,649               

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
31 มีนาคม 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               
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      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 2,704,952           2,612,377            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 61,274                 61,274                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,733,834           3,641,259            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,573,508           4,366,908            

-                           -                           

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 3 707,628           789,788           
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 66,423             53,115             
รายไดด้อกเบ้ีย 3,602               3,234               
รายไดอ่ื้น 38,910             49,472             
รวมรายได้ 816,563           895,609           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 583,754           664,063           
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 43,897             41,461             
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 15,092             17,295             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60,436             47,141             
รวมค่าใช้จ่าย 703,179           769,960           
กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 113,384           125,649           
ตน้ทุนทางการเงิน (77)                   -                       
กาํไรจากมูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในตราสารทุน 149                  -                       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 113,456           125,649           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (20,881)            (24,039)            
กาํไรสําหรับงวด 92,575             101,610           

(หน่วย: บาท)
กาํไรต่อหุ้น 16
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรสาํหรับงวด 1.78 1.95
กาํไรต่อหุน้ปรับลด
   กาํไรสาํหรับงวด 1.75 1.92

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 92,575             101,610           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 92,575             101,610           

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 113,456           125,649           
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและตดัจาํหน่ายสินคา้
     และอะไหล่ (โอนกลบั) (1,273)              2,135               
   ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 45,809             41,739             
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 11,842             2,778               
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,756               2,299               
   มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึนของตราสารอนุพนัธ์ (404)                 -                       
   มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในตราสารทุน (149)                 -                       
   ดอกเบ้ียหน้ีสินตามสัญญาเช่า 77                    -                       
   รายไดด้อกเบ้ีย (3,602)              (3,234)              
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 571                  (272)                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 169,083           171,094           
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (24,168)            (127,135)          
   สินคา้คงเหลือ 31,176             19,037             
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (741)                 98                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 21                    195                  
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 89,823             64,929             
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (7,390)              (2,622)              
   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (248)                 (248)                 
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (866)                 (1,241)              
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 256,690           124,107           
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (2,483)              (1,508)              
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 254,207           122,599           

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 19,999             (80,871)            
ซ้ืออุปกรณ์ (63,058)            (44,352)            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,117               121                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน (360)                 (182)                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าลดลง (3,036)              -                       
ดอกเบ้ียรับ 2,103               2,874               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (43,235)            (122,410)          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 210,972           189                  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -                       75                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 145,176           294,507           
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 356,148           294,771           

-                   
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใชเ้งินสดประกอบดว้ย
   เงินคา้งจ่ายค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 23,378 44,623

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

(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 2562 7,993                520,007           49,165             337,643            52,800             2,343,796        61,274             3,372,678          
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       101,610           -                       101,610             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       101,610           -                       101,610             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 7,993                520,007           49,165             337,643            52,800             2,445,406        61,274             3,474,288          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 7,993                520,007           49,165             337,643            52,800             2,612,377        61,274             3,641,259          
กาํไรสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       92,575             -                       92,575               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                       -                       -                       -                       92,575             -                       92,575               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 7,993                520,007           49,165             337,643            52,800             2,704,952        61,274             3,733,834          

-                        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


