
บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 134,443,542         228,215,749         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 548,093,456         486,161,645         
สินคา้คงเหลือ 9 591,834,100         507,850,112         
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 32.1 590,657                 802,973                 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10 956,877,573         1,053,998,118      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,842,483           8,968,883             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,242,681,811      2,285,997,480      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 10,398,738           10,407,738           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 666,300,000         666,300,000         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,550,888,321      1,493,392,835      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 24,229,947           19,868,093           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 5,641,468             6,941,461             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,186,545           31,192,315           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,269,645,019      2,228,102,442      
รวมสินทรัพย์ 4,512,326,830      4,514,099,922      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 17 403,166,583         461,068,153         
คา่เช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 992,608                 992,608                 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 13,769,732           10,323,250           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 10,403,051           27,344,320           
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 32.1 78,666                   411,248                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,786,343           13,630,289           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 441,196,983         513,769,868         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
คา่เช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิ
   จากส่วนท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 8,437,168             9,429,776             
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 14 10,647,240           9,646,824             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 74,653,162           72,738,838           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 220,119,091         216,546,080         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 313,856,661         308,361,518         
รวมหนีสิ้น 755,053,644         822,131,386         

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้บุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
         799,258 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 19 7,992,580             7,992,580             
      หุน้สามญั 52,000,742 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 520,007,420         520,007,420         

528,000,000         528,000,000         
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้บุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล 
         799,258 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 7,992,580             7,992,580             
      หุน้สามญั 52,000,742 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 520,007,420         520,007,420         
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลคา่หุน้บุริมสิทธิ 49,164,799           49,164,799           
   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 337,643,244         337,643,244         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 52,800,000           52,800,000           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,728,390,880      2,663,086,230      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 61,274,263           61,274,263           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,757,273,186      3,691,968,536      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,512,326,830      4,514,099,922      

-                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 6 2,823,984,363 2,664,378,078
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6 56,996,045           105,776,637         
รายไดด้อกเบ้ีย 6,438,255             9,646,013             
รายไดอ่ื้น 22 167,906,427         120,729,127         
รวมรายได้ 3,055,325,090      2,900,529,855      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 2,477,619,138      2,221,523,771      
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 47,039,327           80,546,988           
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 70,843,448           63,929,509           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 226,284,585         218,574,893         
รวมค่าใช้จ่าย 2,821,786,498      2,584,575,161      
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 233,538,592         315,954,694         
ตน้ทุนทางการเงิน (416,759)               (306,314)               
ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน (9,000)                   -                            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 233,112,833         315,648,380         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (39,414,607)          (57,213,870)          
ก าไรส าหรับปี 193,698,226         258,434,510         

ก าไรต่อหุ้น 25
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 3.72 4.97
ก าไรต่อหุน้ปรับลด
   ก าไรส าหรับปี 3.67 4.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรส าหรับปี 193,698,226         258,434,510         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                            -                            
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   ผลขาดทุนจากประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 24 -                            (4,055,272)            
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                            (4,055,272)            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            (4,055,272)            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 193,698,226         254,379,238         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรสะสม ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน รวม

ทนุเรือนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ส่วนเกินทนุจากการ ส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 7,992,580                     520,007,420                 49,164,799                   337,643,244                 52,800,000                   2,612,376,719              61,274,263                   3,641,259,025              

ก าไรส าหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    258,434,510                 -                                    258,434,510                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    (4,055,272)                    -                                    (4,055,272)                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    254,379,238                 -                                    254,379,238                 

เงินปันผลจ่าย 29 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    (203,669,727)                -                                    (203,669,727)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 7,992,580                     520,007,420                 49,164,799                   337,643,244                 52,800,000                   2,663,086,230              61,274,263                   3,691,968,536              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 7,992,580                     520,007,420                 49,164,799                   337,643,244                 52,800,000                   2,663,086,230              61,274,263                   3,691,968,536              

ก าไรส าหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    193,698,226                 -                                    193,698,226                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    193,698,226                 -                                    193,698,226                 

เงินปันผลจ่าย 29 -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    (128,393,576)                -                                    (128,393,576)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 7,992,580                     520,007,420                 49,164,799                   337,643,244                 52,800,000                   2,728,390,880              61,274,263                   3,757,273,186              

-                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 233,112,833         315,648,380         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ผลขาดทุนดา้นเครดิต 370,440                -                            
   ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือและ
      ตดัจ  าหน่ายสินคา้และอะไหล่ 39,508,883           29,305,834           
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 212,137,906         192,658,536         
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,129,220             7,628,928             
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,598,214             2,536,598             
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22,684,571           16,167,361           
   มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึนของตราสารอนุพนัธ์ (32,006)                 (391,725)               
   มูลค่ายติุธรรมลดลง (เพ่ิมข้ึน) ของเงินลงทุนในตราสารทุน 9,000                    (111,000)               
   ดอกเบ้ียหน้ีสินตามสัญญาเช่า 416,759                306,314                
   รายไดด้อกเบ้ีย (6,438,255)            (9,646,013)            
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (88,098)                 1,572,916             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 505,409,467         555,676,129         
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (61,685,741)          16,513,130           
   สินคา้คงเหลือ (123,492,871)        34,041,050           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,865,362)            (678,019)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 309,048                80,158                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (52,371,555)          72,705,950           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (845,193)               (2,328,463)            
   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (992,608)               (992,608)               
   เงินจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (19,111,560)          (8,733,977)            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 245,353,625         666,283,350         
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (54,441,551)          (52,794,712)          
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 190,912,074         613,488,638         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 97,120,545           (72,004,408)          
ซ้ืออุปกรณ์ (262,959,513)        (222,843,605)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,912,345             2,705,984             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (1,142,525)            (5,533,351)            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ืออุปกรณ์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 18,643,936           (27,377,415)          
ดอกเบ้ียรับ 6,013,048             10,551,291           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (140,412,164)        (314,501,504)        
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (15,858,519)          (12,212,355)          
จ่ายเงินปันผล (128,393,577)        (203,669,727)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (144,252,096)        (215,882,082)        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (93,752,186)          83,105,052           
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (20,021)                 (65,449)                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 228,215,749         145,176,146         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 134,443,542         228,215,749         

-                            -                            
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   เงินคา้งจ่ายค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 5,708,449             16,595,071           
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 19,888,659           18,411,437           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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