
บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ  31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 242,273                134,444                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 648,842                548,093                
สินคา้คงเหลือ 4 637,657                591,834                
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 768                       591                       
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 957,709                956,878                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,517                  10,842                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,501,766             2,242,682             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,382                  10,399                  
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 666,300                666,300                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 1,555,002             1,550,888             
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23,753                  24,230                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,085                    5,641                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,556                    12,187                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,269,078             2,269,645             
รวมสินทรัพย์ 4,770,844             4,512,327             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 570,455 403,167                
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 993                       993                       
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 12,947                  13,770                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 23,183                  10,403                  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 382                       79
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,571                    12,786                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 615,531                441,198                
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดรับรู้
   ภายในหน่ึงปี 8,189                    8,437                    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 10,995                  10,647                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 77,113                  74,653                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 221,651                220,119                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 317,948                313,856                
รวมหนีสิ้น 933,479                755,054                

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นบุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
         799,258 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 7,993                    7,993                    
      หุ้นสามญั 52,000,742 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 520,007                520,007                

528,000                528,000                
   ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นบุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
         799,258 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 7,993                    7,993                    
      หุ้นสามญั 52,000,742 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 520,007                520,007                
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 49,165                  49,165                  
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 337,643                337,643                
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 52,800                  52,800                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,808,483             2,728,391             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 61,274                  61,274                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,837,365             3,757,273             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,770,844             4,512,327             

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2 895,918              700,550              
รายไดจ้ากการให้บริการ 2 25,927                12,909                
รายไดด้อกเบ้ีย 1,235                  1,724                  
รายไดอ่ื้น 61,164                37,092                
รวมรายได้ 984,244              752,275              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 802,178              581,738              
ตน้ทนุการให้บริการ 16,370                10,082                
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 18,011                19,599                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 51,284                60,604                
รวมค่าใช้จ่าย 887,843              672,023              
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 96,401                80,252                
ตน้ทนุทางการเงิน (98)                      (111)                    
ขาดทนุจากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุ
   ในตราสารทนุ (17)                      (12)                      
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 96,286                80,129                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 6 (16,194)               (14,807)               
ก าไรส าหรับงวด 80,092                65,322                

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 1.54 1.26
   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 52,001 52,001
ก าไรต่อหุ้นปรับลด
   ก าไรส าหรับงวด 1.52 1.24
   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 52,800 52,800

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564
ก าไรส าหรับงวด 80,092                65,322                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
   ในภายหลงั -                          -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
   ในภายหลงั -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 80,092                65,322                

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
ส าหรับงวดสามเดือน

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุน

ก าไรสะสม เบด็เสร็จอ่ืน รวม
ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนของ
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 7,993                    520,007                49,165                  337,643                52,800                  2,612,377             61,274                  3,641,259             
ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            65,322                  -                            65,322                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            65,322                  -                            65,322                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 7,993                    520,007                49,165                  337,643                52,800                  2,677,699             61,274                  3,706,581             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 7,993                    520,007                49,165                  337,643                52,800                  2,728,391             61,274                  3,757,273             
ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            80,092                  -                            80,092                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            80,092                  -                            80,092                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 7,993                    520,007                49,165                  337,643                52,800                  2,808,483             61,274                  3,837,365             

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 96,286                  80,129                  
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือและ
      ตดัจ  าหน่ายสินคา้และอะไหล่ 56                         3,204                    
   ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 55,696                  50,801                  
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 56                         84                         
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 237                       180                       
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,709                    9,636                    
   มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 126                       (809)                      
   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนลดลง 17                         12                         
   ดอกเบ้ียหน้ีสินตามสัญญาเช่า 98                         111                       
   รายไดด้อกเบ้ีย (1,235)                   (1,724)                   
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (147)                      (34)                        
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 154,899                141,590                
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (99,628)                 (25,543)                 
   สินคา้คงเหลือ (45,879)                 19,260                  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,673)                   (2,358)                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (571)                      4                           
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 160,834                36,563                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,215)                   2,005                    
   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (249)                      (249)                      
   เงินจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,177)                   -                            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 158,341                171,272                
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (954)                      (980)                      
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 157,387                170,292                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) (832)                      50,000                  
ซ้ืออุปกรณ์ (49,829)                 (62,121)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 335                       128                       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (24)                        (96)                        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ืออุปกรณ์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 4,171                    (16,142)                 
ดอกเบ้ียรับ 881                       1,331                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (45,298)                 (26,900)                 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (4,223)                   (3,682)                   
เงินสดสุทธิใช้ในไปกจิกรรมจัดหาเงิน (4,223)                   (3,682)                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 107,866                139,710                
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (37)                        90                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 134,444                228,216                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 242,273                368,016                

-                            
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใชเ้งินสดประกอบดว้ย
   เงินคา้งจ่ายค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 6,292 6,523
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 3,650 8,429                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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