
บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 216,807               228,216               

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 2, 4 455,952               486,162               

สินคา้คงเหลือ 5 571,376               507,850               

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1,209                   803                      

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

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 13,923                 8,969                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,263,265            2,285,998            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 7 10,401                 10,408                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 8 666,300               666,300               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,574,783            1,493,393            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 24,669                 19,868                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,978                   6,941                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 18,317                 31,192                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,300,448            2,228,102            

รวมสินทรัพย์ 4,563,713            4,514,100            

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 2, 12 503,694 461,068               

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ที�ครบกาํหนดรับรู้ภายในหนึ�งปี 2 993                      993                      

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนดภายในหนึ�งปี 10 13,578                 10,323                 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 24,452                 27,345                 

หนี� สินตราสารอนุพนัธ์ 4,111                   411

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 9,445                   13,630                 

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 556,273               513,770               

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนที�ครบกาํหนดรับรู้

   ภายในหนึ�งปี 2 8,933                   9,430                   

หนี� สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ�งปี 10 11,252                 9,647                   

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 72,369                 72,739                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 230,391               216,546               

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 322,945               308,362               

รวมหนี�สิน 879,218               822,132               

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

 30 มิถุนายน 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 2,655,613            2,663,086            

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 61,274                 61,274                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,684,495            3,691,968            

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,563,713            4,514,100            

-                           -                           

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2 693,961            565,156            

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 12,516              10,193              

รายไดด้อกเบี�ย 1,701                2,783                

รายไดอ้ื�น 41,320              26,943              

รวมรายได้ 749,498            605,075            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 597,740            485,754            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 8,906                12,527              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 23,496              15,169              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 52,817              53,338              

รวมค่าใช้จ่าย 682,959            566,788            

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 66,539              38,287              

ตน้ทุนทางการเงิน (110)                 (69)                   

กาํไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน 4                       (15)                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 66,433              38,203              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (10,834)            (5,546)              

กาํไรสําหรับงวด 55,599              32,657              

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 1.07 0.63

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสาํหรับงวด 1.05 0.62

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 55,599              32,657              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 55,599              32,657              

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2 1,394,510         1,272,784         

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2 25,424              76,616              

รายไดด้อกเบี�ย 3,426                6,385                

รายไดอ้ื�น 78,411              65,853              

รวมรายได้ 1,501,771         1,421,638         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,179,477         1,069,508         

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 18,987              56,423              

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 43,095              30,261              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 113,422            113,774            

รวมค่าใช้จ่าย 1,354,981         1,269,966         

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 146,790            151,672            

ตน้ทุนทางการเงิน (221)                 (146)                 

กาํไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน (7)                     133                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 146,562            151,659            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (25,642)            (26,427)            

กาํไรสําหรับงวด 120,920            125,232            

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 2.33 2.41

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสาํหรับงวด 2.29 2.37

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กาํไรสําหรับงวด 120,920            125,232            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 120,920            125,232            

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 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 -                           -                           -                           -                           -                           125,232              -                           125,232              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                           -                           -                           -                           -                           (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           

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 -                           -                           -                           -                           -                           120,920              -                           120,920              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           120,920              -                           120,920              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                           -                           -                           -                           -                           (128,393)             -                           (128,393)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2564 7,993                  520,007              49,165                337,643              52,800                2,655,613           61,274                3,684,495           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 146,562            151,659            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ผลขาดทุนดา้นเครดิต 370                   -                       

   ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือและตดัจาํหน่ายสินคา้

     และอะไหล่ 15,892              3,697                

   ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย 102,229            95,039              

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 492                   14,858              

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,695              5,801                

   มูลค่ายติุธรรมลดลง(เพิ�มขึ�น)ของตราสารอนุพนัธ์ 2,921                (251)                 

   มูลค่ายติุธรรมลดลง(เพิ�มขึ�น)ของเงินลงทุนในตราสารทุน 7                       (133)                 

   ดอกเบี�ยหนี� สินตามสญัญาเช่า 221                   146                   

   รายไดด้อกเบี�ย (3,426)              (6,385)              

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น 496                   1,985                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 278,459            266,416            

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 32,066              43,546              

   สินคา้คงเหลือ (79,418)            281                   

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (4,947)              656                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 233                   (292)                 

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 36,899              45,631              

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (4,256)              (5,954)              

   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (497)                 (496)                 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,150                (2,103)              

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 259,689            347,685            

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (28,904)            (28,726)            

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 230,785            318,959            

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นลดลง 50,000              469,564            

ซื�ออุปกรณ์ (171,169)          (142,640)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 550                   2,275                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ�มขึ�น (259)                 (647)                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�ออุปกรณ์ลดลง 12,615              -                       

ดอกเบี�ยรับ 2,234                5,909                

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (106,029)          334,461            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

ชาํระคืนหนี� สินตามสญัญาเช่า (7,776)              (6,061)              

จ่ายเงินปันผล (128,393)          (203,670)          

เงินสดสุทธิใช้ในไปกจิกรรมจดัหาเงิน (136,169)          (209,731)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (11,413)            443,689            

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

   ที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4                       (194)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 228,216            145,176            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3) 216,807            588,671            

-                   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ

รายการที�ไม่ใชเ้งินสดประกอบดว้ย

   เงินคา้งจ่ายค่าซื�อเครื�องจกัร 23,075 18,668

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�น 12,414 4,310

   เงินปันผลคา้งจ่าย -                       3,450

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�




