
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 588,671                145,176                

เงินลงทุนชั�วคราว 7 -                            981,994                

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 3, 5 460,432                505,455                

สินคา้คงเหลือ 6 567,219                571,197                

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 7 512,589                -                            

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 8,444                    9,068                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,137,355             2,212,890             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาว 8 -                            10,297                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 8 10,430                  -                            

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 9 666,300                666,300                

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,501,392             1,469,797             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2.2 12,014                  -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 3,079                    3,676                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 4,214                    3,948                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,197,429             2,154,018             

รวมสินทรัพย์ 4,334,784             4,366,908             

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 3, 13 438,884 396,751                

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 3 993                       993                       

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกาํหนดภายในหนึ�งปี 7,067                    -                            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 22,299                  25,585                  

หนี� สินทางการเงินหมุนเวยีนอื�น 612                       -                            

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 9,794                    15,748                  

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 479,649                439,077                

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนที�ครบกาํหนดรับรู้

   ภายในหนึ�งปี 3 9,926                    10,422                  

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 5,003                    -                            

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 72,080                  71,093                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 208,755                205,057                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 295,764                286,572                

รวมหนี�สิน 775,413                725,649                

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

 30 มิถุนายน 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 2,530,489             2,612,377             

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 61,274                  61,274                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,559,371             3,641,259             

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,334,784             4,366,908             

-                            -                            

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3 565,156            726,969            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 10,193              44,581              

รายไดด้อกเบี�ย 2,783                3,701                

รายไดอื้�น 26,943              33,279              

รวมรายได้ 605,075            808,530            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 485,754            607,510            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 12,527              35,151              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 15,169              17,314              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,338              76,185              

รวมค่าใช้จ่าย 566,788            736,160            

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 38,287              72,370              

ตน้ทุนทางการเงิน (69)                    -                        

ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมลดลงของเงินลงทุนในตราสารทุน (15)                    -                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 38,203              72,370              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (5,546)               (12,869)             

กาํไรสําหรับงวด 32,657              59,501              

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 0.63 1.14

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสาํหรับงวด 0.62 1.13

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 32,657              59,501              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                        -                        

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 32,657              59,501              

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3 1,272,784         1,516,757         

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 76,616              97,696              

รายไดด้อกเบี�ย 6,385                6,935                

รายไดอื้�น 65,853              82,751              

รวมรายได้ 1,421,638         1,704,139         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,069,508         1,271,572         

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 56,423              76,612              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 30,261              34,610              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 113,774            123,326            

รวมค่าใช้จ่าย 1,269,966         1,506,120         

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 151,672            198,019            

ตน้ทุนทางการเงิน (146)                  -                        

กาํไรจากมูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�นของเงินลงทุนในตราสารทุน 133                   -                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 151,659            198,019            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (26,427)             (36,907)             

กาํไรสําหรับงวด 125,232            161,112            

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 17

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 2.41 3.10

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสาํหรับงวด 2.37 3.05

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 125,232            161,112            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                        -                        

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                        -                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 125,232            161,112            

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 151,659            198,019            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและตดัจาํหน่ายสินคา้

     และอะไหล่ 3,697                12,539              

   ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย 95,039              84,094              

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 14,858              3,654                

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,801                38,705              

   มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�นของตราสารอนุพนัธ์ (251)                  -                        

   มูลค่ายติุธรรมเพิ�มขึ�นของเงินลงทุนในตราสารทุน (133)                  -                        

   ดอกเบี�ยหนี� สินตามสัญญาเช่า 146                   -                        

   รายไดด้อกเบี�ย (6,385)               (6,935)               

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 1,985                837                   

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 266,416            330,913            

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 43,546              (43,593)             

   สินคา้คงเหลือ 281                   (42,469)             

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 656                   (4,192)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (292)                  116                   

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 45,631              133,131            

   หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (5,954)               (3,565)               

   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (496)                  (496)                  

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,103)               (1,908)               

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 347,685            367,937            

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (28,726)             (15,730)             

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 318,959            352,207            

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 469,564            (180,913)           

ซื�ออุปกรณ์ (142,640)           (149,589)           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,275                214                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (647)                  (324)                  

ดอกเบี�ยรับ 5,909                6,952                

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 334,461            (323,660)           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ชาํระคืนหนี� สินตามสัญญาเช่า (6,061)               -                        

จ่ายเงินปันผล (203,670)           (80,400)             

เงินสดสุทธิใช้ในไปกจิกรรมจัดหาเงิน (209,731)           (80,400)             

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 443,689            (51,853)             

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

   ที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (194)                  (2)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 145,176            294,507            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 588,671            242,652            

-                    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใชเ้งินสดประกอบดว้ย

   เงินคา้งจ่ายค่าซื�อเครื�องจกัร 18,668 45,310

   หนี� สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�น 4,647 -                        

   เงินปันผลคา้งจ่าย 3,450 -                        

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 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 -                         -                         -                         -                         -                         161,112             -                         161,112             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         161,112             -                         161,112             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                         -                         -                         -                         -                         (80,400)              -                         (80,400)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 7,993                 520,007             49,165               337,643             52,800               2,424,508          61,274               3,453,390          

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 -                         -                         -                         -                         -                         125,232             -                         125,232             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         125,232             -                         125,232             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                         -                         -                         -                         -                         (207,120)            -                         (207,120)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2563 7,993                 520,007             49,165               337,643             52,800               2,530,489          61,274               3,559,371          
-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�




