
บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 368,016               228,216               

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 2, 4 513,213               486,162               

สินคา้คงเหลือ 5 485,386               507,850               

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,167                   803                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 6 1,003,998            1,053,998            

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 11,277                 8,969                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,383,057            2,285,998            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 7 10,396                 10,408                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 8 666,300               666,300               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,502,026            1,493,393            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 24,694                 19,868                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,411                   6,941                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 47,332                 31,192                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,257,159            2,228,102            

รวมสินทรัพย์ 4,640,216            4,514,100            

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 2, 12 492,226 461,068               

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 2 993                      993                      

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดภายในหนึ�งปี 10 12,872                 10,323                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 41,250                 27,345                 

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 4,268                   411                      

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 11,336                 13,630                 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 562,945               513,770               

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนที�ครบกาํหนดรับรู้

   ภายในหนึ�งปี 2 9,181                   9,430                   

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 10 11,957                 9,647                   

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 72,661                 72,739                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 226,182               216,546               

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 319,981               308,362               

รวมหนี�สิน 882,926               822,132               

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(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�ออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      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 2,728,408            2,663,086            

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 61,274                 61,274                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,757,290            3,691,968            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,640,216            4,514,100            

-                           -                           

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2 700,550             707,628             

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 12,909               66,423               

รายไดอ้ื�น 37,080               39,059               

รวมรายได้ 750,539             813,110             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 581,738             583,754             

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 10,082               43,897               

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 19,599               15,092               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60,604               60,436               

รวมค่าใช้จ่าย 672,023             703,179             

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 78,516               109,931             

รายไดท้างการเงิน 1,724                 3,602                 

ตน้ทุนทางการเงิน (111)                   (77)                     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 80,129               113,456             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (14,807)              (20,881)              

กาํไรสําหรับงวด 65,322               92,575               

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 1.26 1.78

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสาํหรับงวด 1.24 1.75

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 65,322               92,575               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                         -                         

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 65,322               92,575               

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุน

กาํไรสะสม เบ็ดเสร็จอื�น รวม

ทุนเรือนหุ้นที�ออกและชาํระเตม็มูลคา่แลว้ ส่วนเกนิมูลคา่ จดัสรรแลว้ ส่วนเกนิทุนจากการ ส่วนของ

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย ์ ผูถื้อหุ้น

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 -                           -                           -                           -                           -                           92,575                -                           92,575                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           92,575                -                           92,575                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2563 7,993                  520,007              49,165                337,643              52,800                2,704,952           61,274                3,733,834           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 7,993                  520,007              49,165                337,643              52,800                2,663,086           61,274                3,691,968           

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           65,322                -                           65,322                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           65,322                -                           65,322                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 7,993                  520,007              49,165                337,643              52,800                2,728,408           61,274                3,757,290           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 80,129              113,456            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ขาดทุนจาก (โอนกลบั) การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและ
     ตดัจาํหน่ายสินคา้และอะไหล่ 3,204                (1,273)              
   ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย 50,801              45,809              
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 84                     -                       
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 180                   11,842              
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,567                2,756                
   มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�นของตราสารอนุพนัธ์ (809)                 (404)                 
   มูลค่ายติุธรรม (เพิ�มขึ�น) ลดลงของเงินลงทุนในตราสารทุน 12                     (149)                 
   ดอกเบี�ยหนี� สินตามสญัญาเช่า 111                   77                     
   รายไดด้อกเบี�ย (1,724)              (3,602)              
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (34)                   571                   
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 141,521            169,083            
สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)
   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (25,543)            (24,168)            
   สินคา้คงเหลือ 19,260              31,176              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (2,358)              (741)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 4                       21                     
หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 36,563              89,823              
   หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 4,302                -                       
   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (2,297)              (7,390)              
   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (249)                 (248)                 
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 69                     (866)                 
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 171,272            256,690            
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (980)                 (2,483)              
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 170,292            254,207            

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นลดลง 50,000              19,999              

ซื�ออุปกรณ์ (62,121)            (63,058)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 128                   1,117                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (96)                   (360)                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�ออุปกรณ์เพิ�มขึ�น (16,142)            -                       

ดอกเบี�ยรับ 1,331                2,103                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (26,900)            (40,199)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

ชาํระคืนหนี� สินตามสญัญาเช่า (3,682)              (3,036)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (3,682)              (3,036)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 139,710            210,972            

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

   ที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 90                     -                       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 228,216            145,176            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3) 368,016            356,148            

-                   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

รายการที�ไม่ใชเ้งินสดประกอบดว้ย

   เงินคา้งจ่ายค่าซื�อเครื�องจกัร 6,523 23,378

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�น 8,429                -                       

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�




