
 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุด วนัที ่31  ธันวาคม  2557 

และ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

 

(1) ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี

สาํคญัและหมายเหตุ เร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นเดียวกนั 

(2) ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้สามารถจดัทํา        

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

(3) ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงขา้พเจา้ได้

ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลกัฐานการสอบบัญชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความ

เส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด  ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและ

การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่

ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึง

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ี

จดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 



 

(4) ความเห็น  

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานรวม และ    

กระแสเงินสดรวมสําห รับปี ส้ินสุดวัน เดียวกันของบริษัท  ซาบี น่ า จํากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย                       

และแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั

ของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 

 

 

(นายชยัยทุธ องัศุวทิยา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี  3885 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  

กรุงเทพมหานคร  

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 



สํานกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม  2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม  2556

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 43,946,590.40 44,197,669.38 13,745,045.23 14,612,617.79

 เงินลงทุนชวัคราว

- หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 5.1 29,825,698.88 6,301,633.41            29,825,698.88 6,301,633.41

- หลกัทรัพยเ์ผือขาย 5.2 77,000,000.00 57,500,000.00          77,000,000.00 57,500,000.00         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

ลูกหนีการคา้ สุทธิ

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.1 -                             -                            261,467,277.19 425,739,171.78

     - กิจการอืน  6 304,716,680.62 358,726,523.98 944,957.81                -                           

ลูกหนีอืน 4,442,867.01 9,391,778.78            1,251,578.69 798,685.59

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้ง 3.2 -                             -                            416,000,000.00 256,000,000.00       

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 1,225,137,290.60 1,182,023,744.13 144,341,950.80 135,457,637.44

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 69,971,641.13 66,561,499.39 -                             -                           

อืน ๆ 1,973,736.72 1,910,290.82 471,102.44 392,895.38

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,757,014,505.36 1,726,613,139.89 945,047,611.04 896,802,641.39

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.5 -                             -                            144,849,500.00 144,849,500.00

ทีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 8 345,045,301.77 368,435,802.05 98,082,479.23 108,722,666.13

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 6,777,466.22 7,541,339.20 49.00 3,447.32

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.4 133,445,229.03 123,108,740.92 9,356,709.80 10,237,471.60

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

สิทธิการเช่า - สุทธิ 10 31,453,621.26 35,952,682.64 -                             -                           

เงินมดัจาํ 33,772,284.35 31,756,868.55 -                             -                           

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 550,493,902.63 566,795,433.36 252,288,738.03 263,813,085.05

รวมสินทรัพย์ 2,307,508,407.99 2,293,408,573.25 1,197,336,349.07 1,160,615,726.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ ........................................................…......  กรรมการ               ลงชือ ................................................................  กรรมการ

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

บาท

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษทั

1



สํานกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม  2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม  2556

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 11 431,000,000.00 532,000,000.00 -                             -                           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

เจา้หนีการคา้

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.3 -                             -                            1,350,519.74             1,329,135.15

     - กิจการอืน  112,590,249.60 126,653,066.21 64,687,086.95           70,982,984.05

เจา้หนีอืน  12 111,724,314.72 102,500,442.98 39,121,451.85           34,921,397.27

หนีสินหมุนเวียนอืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 17,368,315.76 28,387,076.48 5,033,717.55 3,987,255.01

อืน ๆ 15,277,299.08 10,604,410.99 3,028,262.94 3,289,410.86

          รวมหนีสินหมุนเวียน 687,960,179.16 800,144,996.66 113,221,039.03 114,510,182.34

หนีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13 50,594,083.99 18,358,907.99          23,523,548.99           8,427,357.99           

เงินประกนัพนกังาน 2,695,000.00 2,621,000.00 -                             -                           

          รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 53,289,083.99 20,979,907.99 23,523,548.99 8,427,357.99           

                    รวมหนีสิน 741,249,263.15 821,124,904.65 136,744,588.02 122,937,540.33

…/2

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั  ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

งบการเงินรวม

2



สํานกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม  2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม  2556

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 14

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญัจาํนวน 347,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00

ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

หุน้สามญัจาํนวน 347,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00 275,164,000.00

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 15 49,250,000.00 45,950,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 718,864,625.68 643,789,149.44 430,132,761.05 422,819,186.11

รวมองคป์ระกอบอืนส่วนของผูถื้อหุน้ 175,480,519.16 159,880,519.16 (26,955,000.00) (42,555,000.00)

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,566,259,144.84 1,472,283,668.60 1,060,591,761.05 1,037,678,186.11

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                            -                             -                           

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,566,259,144.84 1,472,283,668.60 1,060,591,761.05 1,037,678,186.11

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,307,508,407.99 2,293,408,573.25 1,197,336,349.07 1,160,615,726.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ ........................................................…......  กรรมการ               ลงชือ ................................................................  กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

3



สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

มูลค่าตามบญัชี รวม ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ของบริษทัยอ่ยทีสูง กาํไร(ขาดทุน) กาํไร(ขาดทุน) องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ทีไม่มี

และ มูลค่า สาํรองเป็น กว่าราคาเงินลงทุน จากการวดัค่า จากประมาณการ ของ ผูถื้อหุน้ อาํนาจ       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (หมายเหตุ 1.5) เงินลงทุนเผือขาย ตามหลกัคณิตฯ ส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2556 347,500,000.00  275,164,000.00  41,950,000.00          471,605,942.94   202,435,519.16      (34,260,000.00)   -                     168,175,519.16  1,304,395,462.10  -              1,304,395,462.10   

ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี

-เกียวกบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - 98,997,506.81     - (1,495,000.00)     -                     (1,495,000.00)     97,502,506.81       -              97,502,506.81        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2556 ทีปรับปรุงแลว้ 347,500,000.00  275,164,000.00  41,950,000.00          570,603,449.75   202,435,519.16      (35,755,000.00)   -                     166,680,519.16  1,401,897,968.91  1,401,897,968.91   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี

สาํรองตามกฏหมาย 4,000,000.00            (4,000,000.00)     

เงินปันผลจ่าย 16 -                      -                      -                           (39,962,500.00)   -                         -                      -                     -                      (39,962,500.00)      -              (39,962,500.00)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                           117,148,199.69   -                         (6,800,000.00)     -                     (6,800,000.00)     110,348,199.69     -              110,348,199.69      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 347,500,000.00  275,164,000.00  45,950,000.00          643,789,149.44   202,435,519.16      (42,555,000.00)   -                     159,880,519.16  1,472,283,668.60  -              1,472,283,668.60   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2557 347,500,000.00  275,164,000.00  45,950,000.00          643,789,149.44   202,435,519.16      (42,555,000.00)   -                     159,880,519.16  1,472,283,668.60  -              1,472,283,668.60   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี

โอนผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ

    -คณิตศาสตร์ประกนัภยัไปยงักาํไรสะสม -                      -                      -                           (21,628,592.80)   -                         -                      21,628,592.80    21,628,592.80    -                         -              -                         

สาํรองตามกฏหมาย 3,300,000.00            (3,300,000.00)     

เงินปันผลจ่าย 16 -                      -                      -                           (46,912,500.00)   -                         -                      -                     -                      (46,912,500.00)      -              (46,912,500.00)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                           146,916,569.04   -                         15,600,000.00     (21,628,592.80)  (6,028,592.80)     140,887,976.24     -              140,887,976.24      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 347,500,000.00  275,164,000.00  49,250,000.00          718,864,625.68   202,435,519.16      (26,955,000.00)   -                     175,480,519.16  1,566,259,144.84  -              1,566,259,144.84   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ ..........................................................……......  กรรมการ ลงชือ ..........................................................……......  กรรมการ

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม

สาํหรับปีสินสุด วนัที 31 ธนัวาคม  2557

บาท

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

รวม

ทุนทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ กาํไร(ขาดทุน) กาํไร(ขาดทุน) องคป์ระกอบอนื

และ มูลค่า สาํรองเป็น จากการวดัค่า จากประมาณการ ของ       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ตามหลกัคณิตฯ ส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี 1 มกราคม 2556 347,500,000.00     275,164,000.00        34,750,000.00        377,420,723.11     (34,260,000.00)        -                       (34,260,000.00)      1,000,574,723.11    

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายบญัชี

- เกียวกบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี -                         -                           -                          11,711,379.66       (1,495,000.00)          -                       (1,495,000.00)        10,216,379.66         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี 1 มกราคม 2556  ทปีรับปรุงแลว้ 347,500,000.00     275,164,000.00        34,750,000.00        389,132,102.77     (35,755,000.00)        -                       (35,755,000.00)      1,010,791,102.77    

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี

เงินปันผลจ่าย 16 -                         -                           -                          (39,962,500.00)      -                           -                       -                         (39,962,500.00)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                           -                          73,649,583.34       (6,800,000.00)          -                       (6,800,000.00)        66,849,583.34         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2556 347,500,000.00     275,164,000.00        34,750,000.00        422,819,186.11     (42,555,000.00)        -                       (42,555,000.00)      1,037,678,186.11    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี 1 มกราคม 2557 347,500,000.00     275,164,000.00        34,750,000.00        422,819,186.11     (42,555,000.00)        -                       (42,555,000.00)      1,037,678,186.11    

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี

โอนผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ -                         

  -คณิตศาสตร์ประกนัภยัไปยงักาํไรสะสม -                         -                           -                          (9,496,758.40)        -                           9,496,758.40       9,496,758.40         -                           

เงินปันผลจ่าย 16 -                         -                           -                          (46,912,500.00)      -                           -                       (46,912,500.00)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                           -                          63,722,833.34       15,600,000.00          (9,496,758.40)      6,103,241.60         69,826,074.94         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม  2557 347,500,000.00     275,164,000.00        34,750,000.00        430,132,761.05     (26,955,000.00)        -                       (26,955,000.00)      1,060,591,761.05    

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ ..........................................................……......  กรรมการ ลงชือ ..........................................................……......  กรรมการ

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนื

บาท

กาํไรสะสม

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษทั

สาํหรับปีสินสุด วนัที 31 ธนัวาคม 2557

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

 5



สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 2,153,428,458.97 2,177,655,463.11 621,354,450.14 723,745,408.37

รายไดจ้ากการบริการ -                             -                                   76,051,775.00 63,240,098.80

รายไดอื้น 11,168,049.90 11,775,430.70 14,760,203.09 11,809,978.98

         รวมรายได้ 3.4 2,164,596,508.87 2,189,430,893.81 712,166,428.23 798,795,486.15

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,012,120,289.39 1,061,479,869.41            552,960,135.83 630,830,791.42

ค่าใชจ่้ายในการขาย 733,068,710.91 750,909,661.19               924,041.01 1,440,965.33

ค่าใชจ่้ายในบริหาร 220,054,452.59 196,844,626.00               82,883,425.56 79,674,069.01

ตน้ทุนทางการเงิน 13,426,486.81 16,080,255.65 5.15 -                              

          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 1,978,669,939.70 2,025,314,412.25 636,767,607.55 711,945,825.76

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 185,926,569.17 164,116,481.56 75,398,820.68 86,849,660.39

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17.3 (39,010,000.13) (46,968,281.87) (11,675,987.34) (13,200,077.05)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 146,916,569.04 117,148,199.69 63,722,833.34 73,649,583.34

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 146,916,569.04 117,148,199.69               63,722,833.34 73,649,583.34            

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                                   -                            -                              

146,916,569.04 117,148,199.69 63,722,833.34 73,649,583.34

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.42 0.34 0.18 0.21

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 347,500,000 347,500,000 347,500,000 347,500,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ .....................................................……..  กรรมการ               ลงชือ ................................................................  กรรมการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557

บาท
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สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 146,916,569.04        117,148,199.69       63,722,833.34        73,649,583.34          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัค่าของเงินลงทุนเผอืขาย 19,500,000.00          (8,500,000.00)         19,500,000.00        (8,500,000.00)           

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ฯ (27,035,741.00)         (11,870,948.00)       

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -

  - จากการวดัค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 17.2 (3,900,000.00)           1,700,000.00           (3,900,000.00)         1,700,000.00            

 - จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ฯ 17.2 5,407,148.20            -                          2,374,189.60          -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (6,028,592.80)           (6,800,000.00)         6,103,241.60          (6,800,000.00)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 140,887,976.24        110,348,199.69       69,826,074.94        66,849,583.34          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 140,887,976.24        110,348,199.69       69,826,074.94        66,849,583.34          

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                          -                          -                            

140,887,976.24        110,348,199.69       69,826,074.94        66,849,583.34          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ ..........................................................……......  กรรมการ ลงชือ ..........................................................……......  กรรมการ
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 146,916,569.04        117,148,199.69        63,722,833.34          73,649,583.34          

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเสือมราคา 8 51,518,894.28          51,238,215.32          13,027,160.66          17,950,854.94          

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 9 , 10 6,513,934.36            7,302,395.67            3,398.32                   182,782.67               

กลบัรายการค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 2,181,975.31            -                            -                            -                            

ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยั 7 -                            2,000,000.00            -                            -                            

ผลประโยชน์พนกังาน 13 12,980,107.00          3,087,580.99            7,658,723.00            849,095.99               

ขาดทุน(กาํไร) จากขายทรัพยสิ์น (1,488,464.13)           (633,937.42)              (1,116,666.63)           (570,540.30)              

ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปลียน 217,331.69               (696,793.14)              (47,857.67)                94,353.97                 

รายจ่ายดอกเบีย 13,426,486.81          16,080,255.65          5.15                          -                            

รายจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 17.1 47,839,340.05          70,874,515.98          12,321,035.94          11,521,168.99          

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 17.1 (8,829,339.92)           (23,906,234.11)         (645,048.60)              1,678,908.06            

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั ลดลง(เพมิขึน) -                            -                            164,271,894.59        (49,838,980.71)         

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน ลดลง(เพมิขึน) 51,827,868.05          130,572,813.26        (944,957.81)              -                            

ลูกหนีอนื ลดลง(เพมิขึน) 4,948,911.77            (5,622,600.01)           (452,893.10)              294,348.43               

สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพมิขึน) (43,113,546.47)         (95,985,202.05)         (8,884,313.36)           14,359,007.81          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  ลดลง(เพมิขึน) (3,473,587.64)           (20,897,833.97)         (78,207.06)                (25,162.15)                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  ลดลง(เพมิขึน) (2,015,415.80)           (4,608,164.62)           -                            -                            

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั เพิมขึน(ลดลง) -                            -                            21,384.59                 (436,900.97)              

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน  เพิมขึน(ลดลง) (14,280,148.30)         21,533,105.30          (6,248,039.43)           25,727,531.40

เจา้หนีอนื เพิมขึน(ลดลง) 8,864,592.40            2,131,530.77            4,200,054.58            5,621,138.92

หนีสินหมุนเวียนอืน - อนืๆ เพมิขึน(ลดลง) 4,672,888.09            (5,344,637.01)           (261,147.92)              1,312,559.00            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 

 - ผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายแลว้ 13 (7,780,672.00)           (4,320,880.00)           (4,433,480.00)           (2,580,780.00)           

 - เงินประกนัพนกังาน เพิมขึน(ลดลง) 74,000.00                 149,000.00               -                            -                            

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 271,001,724.59        260,101,330.30        242,113,878.59        99,788,969.39          

จ่ายดอกเบีย (13,067,207.47)         (15,609,411.24)         (5.15)                         -                            

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (58,858,100.76)         (80,749,849.75)         (11,274,573.40)         (12,308,584.14)         

     เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 199,076,416.36        163,742,069.31        230,839,300.04        87,480,385.25          

                         /2

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557

บ า ท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 



สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซือ) เงินลงทุนชวัคราว 5.1 (23,524,065.47)         13,817,681.90          (23,524,065.47)         13,817,681.90          

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งเพิมขึน 3.2 -                            -                            (160,000,000.00)       (47,000,000.00)         

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 (28,130,242.40) (52,526,622.76) (2,387,026.76) (4,781,903.10)

เงินสดรับจากการจาํหน่าย ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,490,312.53            1,349,777.28            1,116,719.63            570,647.30               

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 , 10 (1,251,000.00) (17,105,121.00) -                            -                            

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทนุ (51,414,995.34)         (54,464,284.58)         (184,794,372.60)       (37,393,573.90)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผล 16 (46,912,500.00) (39,962,500.00) (46,912,500.00) (39,962,500.00)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน -

 - จากสถาบนัการเงิน เพิมขึน (ลดลง) (101,000,000.00)       (49,000,000.00)         -                            -                            

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (147,912,500.00)       (88,962,500.00)         (46,912,500.00)         (39,962,500.00)         

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด เพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (251,078.98)              20,315,284.73          (867,572.56)              10,124,311.35          

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้งวด 4 44,197,669.38          23,882,384.65          14,612,617.79          4,488,306.44            

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด 4 43,946,590.40          44,197,669.38          13,745,045.23          14,612,617.79          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ลงชือ ................................................................  กรรมการ               ลงชือ ................................................................  กรรมการ

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557

บ า ท

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
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บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เร่ืองทัว่ไป 

บริษทั ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จาํกัด) ไดจ้ัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทจาํกัดภายใต้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โดยมี

สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ตาํบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหันคา จงัหวดัชยันาทและมีโรงงานสาขาตั้งอยูเ่ลขท่ี 236 

หมู่ท่ี 10 ตาํบลดู่ทุ่ง อาํเภอเมือง จังหวดัยโสธร บริษทัฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ ไดต้ั้งโรงงานสาขาจาํนวน 1  แห่ง คือ เลขท่ี 

81 และ 106 หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองโบสถ ์อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดย

ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี  

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

ของประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 11 มกราคม 2520 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ มีโรงงานท่าพระ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขต

บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บริษทัยอ่ย

ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็น

ชุดชั้นในสตรี 

1.2  เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้

โดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม  เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํข้ึนจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ

ตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษทั ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์

จาํกดั ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้น 99.90% (ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญัออกแลว้ 

1.4 กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัโดยทางตรง

หรือทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 
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ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 สดัส่วน

การถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย :       

- บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  ผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้

สาํเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 

 ถือหุน้และมีกรรมการ

ร่วมกนั 

 99.90% 

1.5 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในเดือนมีนาคม 2550 บริษทัฯ ได้ซ้ือหุ้นของบริษทัย่อยจากผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน จาํนวนรวม 

448,495 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท (Par Value) ในขณะท่ีบริษทัย่อยมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 247.29 ลา้นบาท  และบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวนเงินรวม 44.85 ลา้นบาท คิด

เป็นการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยร้อยละ 99.67 โดยในการจดัทาํงบการเงินรวม บริษทัถือเสมือนวา่มีส่วนไดเ้สียในบริษทั

ยอ่ยร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษทัฯ แสดงรายการผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี (Book Value) 

ของบริษทัยอ่ย จาํนวน 247.29 ลา้นบาท กบัมูลค่าราคาทุน (Cost) จาํนวน 44.85 ลา้นบาท ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

จาํนวนประมาณ 202.44 ลา้นบาท เป็น “มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีสูงกวา่ราคาเงินลงทุน” ในส่วนของผูถื้อหุ้น

ในงบการเงินรวม 

ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนข้ึนอีก 100 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนทั้งหมด

จาํนวน 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงินรวม 100 ลา้นบาท ทาํให้เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในบญัชีของบริษทั

เพ่ิมข้ึนจาก 44.85 ลา้นบาท เป็น 144.85 ลา้นบาท และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยเพ่ิมเป็นร้อยละ 

99.99 

1.6 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

1.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบนั 

ในระหวา่งปีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ี

ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 2557  ซ่ึง

ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

  

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมายตามสญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

  

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  

          เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวขา้งตน้ในงวดปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมี

นยัสาํคญั  
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1.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งปีจนถึงปัจจุบนั สภาวชิาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 

 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี   1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 2558 

ฉบบัท่ี   2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 2558 

ฉบบัท่ี   7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 2558 

ฉบบัท่ี   8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี  

และขอ้ผิดพลาด 2558 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 2558 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้ 2558 

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 2558 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้ 2558 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2558 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  

เงินตราต่างประเทศ 2558 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 2558 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2558 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน ์  

เม่ือออกจากงาน 2558 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 2558 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2558 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 2558 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 2558 
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มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2558 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี   2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2558 

ฉบบัท่ี   3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 2558 

ฉบบัท่ี   4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 2559 

ฉบบัท่ี   5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 2558 

ฉบบัท่ี   6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2558 

ฉบบัท่ี   8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 2558 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 2558 

ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 2558 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2558 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง  

อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 2558 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2558 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี  

ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 2558 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 2558 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2558 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 2558 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี   1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน   

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 2558 

ฉบบัท่ี   4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2558 
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ฉบบัท่ี   5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ  

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 2558 

ฉบบัท่ี   7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29   

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2558 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2558 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2558 

ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า  

และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีสาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19   

(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2558 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 2558 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2558 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2558 

ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 2558 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1,ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 

8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 18, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 33, 

ฉบับท่ี 34, ฉบับท่ี 36, ฉบับท่ี 37 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 จะไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไม่

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

 

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

บริษทัฯ มีนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี; 

2.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขาย รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดส่้งมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของสินคา้ไปยงัลูกคา้แลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ                 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
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2.3 เงินลงทุนชัว่คราว 

เป็นเงินลงทุนท่ีบริษัทตั้ งใจจะถือครองไวไ้ม่เกินหน่ึงปี ประกอบด้วย หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ไป หรือตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหน่วยลงทุน แสดงตามมูลค่ายติุธรรม โดยบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ

หลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพยเ์ป็น

รายการส่วนเกินทุนในส่วนของผูถื้อหุน้ 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ

สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่า

ยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอน จะ

บนัทึกเป็นรายการกาํไร (ขาดทุน) ในงบกาํไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่าในส่วนของผูถื้อหุน้ แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

2.4 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ในจาํนวนท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ีทั้งส้ิน ยอดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญท่ีประมาณข้ึนน้ี ไดจ้ากการวเิคราะห์สถานะของหน้ีท่ีคา้งชาํระในปัจจุบนั 

2.5 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้สาํเร็จรูป  งานระหวา่งผลิต และวตัถุดิบ บนัทึกในราคาทุน โดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือ มูลค่าสุทธิท่ีคาด

วา่จะไดรั้บคืน แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่  

บริษทัฯ ตั้ งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ เม่ือคาดว่าสินคา้จะเส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยั โดยพิจารณาจาก

สภาพปัจจุบนัของสินคา้คงเหลือและแนวโนม้ของความนิยมของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ ์

2.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกวา่ก่ึงหน่ึง หรือมีอาํนาจใน

การควบคุมนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม

นบัตั้งแต่บริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมจนถึงวนัท่ีส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ย รายการและยอดคงเหลือระหวา่งบริษทั

และบริษทัยอ่ย ตลอดจนกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยวธีิราคาทุน 
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2.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน แสดงในราคาทุน  

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคา คาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

  ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  10 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  3 

เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5 

ยานพาหนะ  5 

2.8 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกบัญชีเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดบญัชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัรา

แลกเปล่ียน(ซ้ือและขายตามลาํดบั) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรหรือ

ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแลว้ 

2.9 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ 

หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดย

อิงกบักฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชี จะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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2.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษัทฯ  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจ้าง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ

ผลประโยชน์อ่ืนๆ  เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วน

ของกาํไรขาดทุนตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน ภาระผูกพนัของบริษทัฯ เก่ียวกบัผลประโยชน์พนักงานหลงั

ออกจากงานน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วย

ท่ีประมาณการไว ้ อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

บริษทัฯ  รับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในส่วนของกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

2.11 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ

ผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

2.12 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกและ

เรียกชาํระแลว้ ณ วนัส้ินงวดบญัชี 

 

3. รายการบัญชีกบักจิการและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการ

ดงักล่าวถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัสาํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบญัชีและรายการคา้ ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี31 ธนัวาคม 2557และ 2556  มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม  2557  31 ธนัวาคม 2556

  

 31 ธนัวาคม 2557  31  ธนัวาคม 2556 

   

 

สินทรัพย์         

3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  261,467,277.19  425,739,171.78 

หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -  261,467,277.19  425,739,171.78 

ยอดคา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไม่เกินกาํหนดชาํระ 
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3.2 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้อง       

ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  บาท   

  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการ

   ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูย้มื 

  31 ธนัวาคม 2556  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2557  ระหวา่งกนั 

บริษทัยอ่ย           

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  256,000,000.00  235,000,000.00  75,000,000.00  416,000,000.00  3.20%ต่อปี 

  256,000,000.00  235,000,000.00  75,000,000.00  416,000,000.00   

           

           

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

หนีสิ้น         

3.3 เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  1,350,519.74  1,329,135.15 

เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  -  1,350,519.74  1,329,135.15 

         

         

3.4  รายการค้าทีสํ่าคญักบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การคิดตน้ทุน 

  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

  

 

 31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  -  -  599,516,840.84  723,745,408.37  ราคาตามสญัญา 

รับจา้งตดัเยบ็  -  -  76,051,775.00  63,240,098.80  " 

ซ้ือวตัถุดิบ  -  -  10,080,966.17  11,738,308.89  " 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน           

  และคลงัสินคา้คลงัสินคา้  -  -  1,994,000.00  1,845,500.00  " 

ค่าจา้งตดั  -  -  9,403,824.91  10,285,666.10  " 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  10,648,183.15  8,558,835.46  " 
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3.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ดงัน้ี : 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2557  2556  2557  2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 41,124,345.35  40,030,097.16  41,124,345.35  40,030,097.16 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,816,060.00   -  3,816,060.00  - 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -           -            -          - 

รวม 44,940,405.35  40,030,097.16  44,940,405.35  40,030,097.16 

 

4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

เงินสด  971,928.00  1,052,237.50  275,373.00  252,682.00 

เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  42,974,662.40  43,145,431.88  13,469,672.23  14,359,935.79 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  43,946,590.40  44,197,669.38  13,745,045.23  14,612,617.79 

 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

5.1 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี -         

          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  29,825,698.88  6,301,633.41  29,825,698.88  6,301,633.41 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว  29,825,698.88  6,301,633.41  29,825,698.88  6,301,633.41 
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5.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  และ 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ดงัน้ี:- 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2557    31 ธนัวาคม 2556 

 

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

มูลค่า 

ยติุธรรม  

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

มูลค่า 

ยติุธรรม 

หลักทรัพยใ์นความ

ตอ้งการของตลาด 100,260,000.00  (23,260,000.00)  77,000,000.00  100,260,000.00  (42,760,000.00)  57,500,000.00 

       รวม 100,260,000.00  (23,260,000.00)  77,000,000.00  100,260,000.00  (42,760,000.00)  57,500,000.00 

 

รายการเปล่ียนแปลงกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี   31 ธนัวาคม 

2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 57,500,000.00  57,500,000.00 

การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี 19,500,000.00  19,500,000.00 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 77,000,000.00  77,000,000.00 

6. ลูกหนีก้ารค้า – กจิการอ่ืน  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2557    31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557    31 ธนัวาคม 2556 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  304,716,680.62  360,908,499.29  944,957.81  - 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  (2,181,975.31)  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  304,716,680.62  358,726,523.98  944,957.81  - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2557    31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557    31 ธนัวาคม 2556 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน         

      - ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  286,084,429.91  357,776,707.45  944,957.81  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 0  -  3 เดือน    10,684,247.71  3,131,791.84  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 4  -  6 เดือน          7,948,003.00  -  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 7  - 12 เดือน    -  -  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไป    -  -  -  - 

รวม  304,716,680.62  360,908,499.29  944,957.81  - 

หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  (2,181,975.31)  -  - 

         ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  304,716,680.62  358,726,523.98  944,957.81  - 

 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ – ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน ในระหวา่งปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือตน้ปี  2,181,975.31  - 

ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี  -  - 

โอนกลบับญัชีค่าเผื่อจากการรับชาํระ  -  - 

ค่าเผื่อลดลงจากการกลบัรายการ  (2,181,975.31)  - 

ยอดคงเหลือส้ินปี  -  - 
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7. สินค้าคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 และ 2556    สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2557    31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557    31 ธนัวาคม 2556 

สินคา้สาํเร็จรูป  1,003,618,053.06  962,726,244.21  1,154,907.97  - 

สินคา้ระหวา่งผลิต  140,636,292.43  117,771,586.82  90,449,213.04  67,767,630.96 

วตัถุดิบ  80,073,634.79  101,513,988.85  45,435,044.68  59,514,218.35 

วสัดุส้ินเปลือง  13,774,587.43  12,965,826.21  7,275,421.22  8,175,788.13 

สินคา้ระหวา่งทาง  34,722.89  46,098.04     27,363.89  - 

        รวม  1,238,137,290.60  1,195,023,744.13  144,341,950.80  135,457,637.44 

หกั  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั  (13,000,000.00)  (13,000,000.00)    - 

สินคา้คงเหลือ  สุทธิ  1,225,137,290.60  1,182,023,744.13  144,341,950.80  135,457,637.44 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สินคา้คงเหลือในบญัชีของบริษทัยอ่ย ท่ีซ้ือจากบริษทัฯ มีกาํไรในสินคา้คงเหลือ (ในงบ

การเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจาํนวนเงิน 144,521,000.00 และ 117,020,547.54 บาท ตามลาํดบั 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือตน้ปี  13,000,000.00  - 

ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี  -  - 

ยอดคงเหลือส้ินปี  13,000,000.00  - 
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8. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31          ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2556  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  โอนออก  ธนัวาคม 2557 

ราคาทุน:-            

ท่ีดิน 117,316,674.50 

 

 1,176,000.00  -  -  -  118,492,674.50 

อาคารและส่วนปรับปรุง 310,020,988.93  2,661,000.00  -  -  -  312,681,988.93 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 271,503,584.09  2,844,000.00  (853,284.00)  -  -  273,494,300.09 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 11,323,117.89  314,481.82  (13,289.81)  -  -  11,624,309.90 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 89,595,130.13  379,379.34  (2,501,511.35)  15,454,471.51  -  102,927,469.63 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 51,786,155.43  2,345,499.94  (1,066,427.36)  65,660.00  -  53,130,888.01 

ยานพาหนะ 54,764,129.58  -  (3,343,330.84)  -  -  51,420,798.74 

สินทรัพยอ่ื์น 891,977.77  10,271.03  -  -  -  902,248.80 

งานระหว่างก่อสร้าง -  -  -  257,500.00  (257,500.00)  - 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 35,940,826.42  6,880,717.29  (2,225,499.94)  -  -  40,596,043.77 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 4,606,846.00  11,518,892.98              -  -  (15,520,131.51)  605,607.47 

     รวมราคาทุน 947,749,430.74  28,130,242.40  (10,003,343.30)  15,777,631.51  (15,777,631.51)  965,876,329.84 

            

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

 

           

อาคารและส่วนปรับปรุง (181,144,089.57)  (15,086,509.38)  -  -  -  (196,230,598.95) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (226,352,320.53)  (9,734,243.66)  852,649.00  -  -  (235,233,915.19) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (10,321,346.24)  (400,714.06)  13,272.81  -  -  (10,708,787.49) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (32,865,002.38)  (17,896,357.86)  2,500,737.35  -  -  (48,260,622.89) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (48,445,825.76)  (1,530,982.31)  1,066,367.36  -  -  (48,910,440.71) 

ยานพาหนะ (51,444,953.19)  (1,577,684.78)  3,343,324.84  -  -  (49,679,313.13) 

สินทรัพยอ่ื์น (887,833.52)  (3,127.78)  -  -  -  (890,961.30) 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (27,852,257.50)  (5,289,274.45)  2,225,143.54  -  -  (30,916,388.41) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

 

(579,313,628.69)  (51,518,894.28)  10,001,494.90  -  -  (620,831,028.07) 

ที่ดนิ อาคาร และ 

 

           

อุปกรณ์- สุทธิ 368,435,802.05          345,045,301.77 

ค่าเส่ือมราคา สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไวใ้น ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงัน้ี 

  บาท 

  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

ตน้ทุนขาย     25,423,817.50  31,017,332.50 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  26,095,076.78  20,220,882.82 

รวม  51,518,894.28  51,238,215.32 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ณ วนัท่ี 31          ณ  วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2556 

 

 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  โอนออก  ธนัวาคม 2557   

ราคาทุน:-            

ท่ีดิน 17,424,744.50  -  -  -  -  17,424,744.50 

อาคารและส่วนปรับปรุง

 

143,477,160.57  257,500.00  -  -  -  143,734,660.57 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 158,374,045.85  1,378,000.00  -  -  -  159,752,045.85 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 3,764,330.97  199,475.52  (4,230.00)  -  -  3,959,576.49 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 10,020,393.81  82,483.73  -  -  -  10,102,877.54 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 7,993,736.78  459,296.48  (307,950.00)  -  -  8,145,083.26 

ยานพาหนะ 20,950,876.87  -  (2,550,514.02)  -  -  18,400,362.85 

สินทรัพยอ่ื์น 891,977.77  10,271.03  -  -  -  902,248.80 

งานระหว่างก่อสร้าง -  -  -  257,500.00  (257,500.00)  - 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง -  -  -  -  -  - 

รวมราคาทุน 362,897,267.12  2,387,026.76  (2,862,694.02)  257,500.00  (257,500.00)  362,421,599.86 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม:-            

อาคารและส่วนปรับปรุง

 

       

(76,570,654.95)  (7,181,020.15)  -  -  -  (83,751,675.10) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (135,984,086.17)  (4,776,170.00)  -  -  -  (140,760,256.17) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (3,287,992.46)  (194,359.62)  4,216.00  -  -  (3,478,136.08) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (9,418,884.34)  (382,123.73)  -  -  -  (9,801,008.07) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (7,362,286.74)  (365,959.58)  307,914.00  -  -  (7,420,332.32) 

ยานพาหนะ (20,662,862.81)  (124,399.80)  2,550,511.02  -  -  (18,236,751.59) 

สินทรัพยอ่ื์น (887,833.52)  (3,127.78)  -  -  -  (890,961.30) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (254,174,600.99)  (13,027,160.66)  2,862,641.02  -  -  (264,339,120.63) 

            

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 108,722,666.13          98,082,479.23 

            

ค่าเส่ือมราคา สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี  

  บาท 

  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

ตน้ทุนขาย  12,275,949.57  16,104,425.59 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  751,211.09  1,846,429.35 

รวม  13,027,160.66  17,950,854.94 

บริษทัฯ จดจาํนองท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร บางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย กบัธนาคารหลายแห่ง เพ่ือเป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษทัฯ 
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9. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน   

  บาท 

  งบการเงินรวม   

  ณ วนัท่ี 31          ณ  วนัท่ี 31 

   ธนัวาคม 2556  เพ่ิมข้ึน  ตดัจาํหน่าย  โอนเขา้  โอนออก  ธนัวาคม 2557   

ราคาทุน ;-             

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์  26,248,594.09  -  -  780,000.00  -  27,028,594.09 

     โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง  234,000.00  546,000.00  -  -  (780,000.00)  - 

รวมราคาทุน  26,482,594.09  546,000.00  -  780,000.00  (780,000.00)  27,028,594.09 

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม             

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (18,941,254.89)  (1,309,872.98)  -  -  -  (20,251,127.87) 

รวม  (18,941,254.89)  (1,309,872.98)  -  -  -  (20,251,127.87) 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  7,541,339.20          6,777,466.22 

 

รายจ่ายตดับญัชี สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี 

  บาท 

  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

ตน้ทุนขาย  202,281.83  202,281.83 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  1,107,591.15  1,204,631.92 

รวม  1,309,872.98  1,406,913.75 

 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  ณ วนัท่ี 31        ณ  วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2556  เพ่ิมข้ึน  ตดัจาํหน่าย  โอน  ธนัวาคม 2557   

ราคาทุน ;-           

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 

รวมราคาทุน  2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม       
 

   

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (2,465,841.06)  (3,398.32)  -  -  (2,469,239.38) 

รวม  (2,465,841.06)  (3,398.32)  -  -  (2,469,239.38) 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  3,447.32        49.00 

 

รายจ่ายตดับญัชีสาํหรับปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายใน        

 การบริหารดงัน้ี 

  บาท 

  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

ตน้ทุนขาย  -  - 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  3,398.32  182,782.67 

รวม  3,398.32  182,782.67 
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10. สิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สิทธิการเช่า ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31    ตดั    ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2556  เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  โอน  ธนัวาคม 2557 

สิทธิการเช่า           

ราคาทุน  72,963,916.67  705,000.00  -  -  73,668,916.67 

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม

 

 (37,011,234.03)  (5,204,061.38)  -  -  (42,215,295.41) 

สิทธิการเช่า– สุทธิ  35,952,682.64 

 

       31,453,621.26 

 

การตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557และ 2556 แสดงไวใ้นตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้าย

ในการขายและบริหาร มีดงัน้ี: 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 2557  2556  2557  2556 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,204,061.38  5,895,481.92  -  - 

รวม 5,204,061.38  5,895,481.92  -  - 

        

11. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  -  -  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้น   431,000,000.00  532,000,000.00  -  - 

เงินกูย้มืตามทรัสตรี์ซีทต ์  -  -  -  - 

               รวม  431,000,000.00  532,000,000.00  -  - 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง 

อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 2.60 ถึง ร้อยละ 8.125 ต่อปี วงเงินกู้ดังกล่าวคํ้ าประกันโดย การจดจํานองท่ีดิน อาคาร             

ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้งมีผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั เป็นผูค้ ํ้าประกนั 
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12. เจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เจา้หน้ีอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 4,253,975.16  1,171,063.86  2,867,990.22  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 106,155,670.26  101,294,264.64  34,938,792.33  34,886,282.79 

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,314,669.30  35,114.48  1,314,669.30  35,114.48 

รวม   111,724,314.72  102,500,442.98  39,121,451.85  34,921,397.27 

 

13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณวนัตน้งวด 18,358,907.99  19,592,207.00  8,427,357.99  10,159,042.00 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายแลว้ (7,780,672.00)  (4,320,880.00)  (4,433,480.00)  (2,580,780.00) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 12,980,107.00  3,087,580.99  7,658,723.00  849,095.99 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จาการประมาณการ        

          ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 27,035,741.00  -  11,870,948.00  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังน ณ วนัส้ินงวด 50,594,083.99  18,358,907.99  23,523,548.99  8,427,357.99 

        

  

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มี ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,913,315.00  2,725,963.30  6,612,075.00  751,167.26 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย    2,066,792.00     361,617.69  1,046,648.00     97,928.73 

รวม 12,980,107.00  3,087,580.99  7,658,723.00  849,095.99 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี : 

  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

อตัราคิดลด 3.6492 %  3.6492% 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 

สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-56 %*  0-56 %* 

อตัรามรณะ TMO 2008 **  TMO 2008 ** 

*   ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายขุองพนกังาน 

**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO 2008 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2008) 

14. ทุนจดทะเบียน 

14.1 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และไดเ้ร่ิมซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าว เป็นตน้ไป 

14.2 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงจาํนวนและมูลค่าหุน้สามญั

ของบริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 69,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 

เปล่ียนแปลงใหม่ เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 347,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้

ละ 1 บาท และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

15. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารอง           

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน            

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

16. การจ่ายเงนิปันผล 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556  ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2555จากกาํไรสุทธิประจาํปี  

2555 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ  0.05 บาท จาํนวน 347.5 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 17.375 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2556 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผล

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี  2556 โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ0.065 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น  

รวมเป็นเงิน 22.5875 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557  ไดมี้มติจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2556จากกาํไรสุทธิประจาํปี  2556 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ  0.065 บาท จาํนวน 347.5 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 22.5875 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2557ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลกาํไร

สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 24.3250 ลา้นบาท 
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17. ภาษีเงนิได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนาํรายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วนท่ี

ไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

อตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2557 และ 2556 ในอตัราร้อยละ 20 

17.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

        

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 47,839,340.05  70,874,515.98  12,321,035.94  11,521,168.99 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดั-         

บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        

- รายการท่ีกระทบงบกาํไรขาดทุน (8,829,339.92) 

 

 (23,906,234.11)  (645,048.60)  1,678,908.06 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-        

จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี -  -  -  - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 39,010,000.13  46,968,281.87  11,675,987.34  13,200,077.05 

 

17.2 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557  และ 2556 

ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั -        

- เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด (3,900,000.00)  1,700,000.00  (3,900,000.00)  1,700,000.00 

- จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 5,407,148.20  -  2,374,189.60  - 

ประกนัภยั      

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,507,148.20  1,700,000.00  (1,525,810.40)  1,700,000.00 
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17.3 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557  2556  2557  2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 213,427,021.63  198,830,029.10  75,398,820.68  86,849,660.39 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         

-คูณอตัราภาษี 42,685,404.33  39,766,005.82  15,079,764.14  17,369,932.08 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (8,829,339.91)  (23,906,234.11)  (645,048.60)  1,678,908.06 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน -        

-การคาํนวณกาํไรเพ่ือเสียภาษี:        

-บตัรส่งเสริมการลงทุน (3,017,573.17)  (5,394,225.70)  (3,017,573.17)  (5,394,225.70) 

-รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ 6,781,912.25  35,705,931.34  (1,007,540.66)  (764,680.85) 

-ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,389,596.63  796,804.52  1,266,385.63          310,143.46 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้-        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 39,010,000.13  46,968,281.87  11,675,987.34  13,200,077.05 

17.4 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ  วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31  ณ  วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2557  ธนัวาคม 2556  ธนัวาคม 2557  ธนัวาคม 2556 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 4,652,000.00  8,552,000.00   4,652,000.00  8,552,000.00 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  436,395.06  -  - 

ลูกหน้ีฝากขาย 199,918,974.66  190,175,712.55  -  - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินคา้ 2,600,000.00  2,600,000.00  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,118,816.80  3,671,781.60  4,704,709.80  1,685,471.60 

รวม 217,289,791.46  205,435,889.21  9,356,709.80  10,237,471.60 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินคา้ฝากขาย (83,844,562.43)  (82,327,148.29)  -  - 

รวม (83,844,562.43

 

 (82,327,148.29)  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 133,445,229.03  123,108,740.92  9,356,709.80  10,237,471.60 
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18. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2548 บริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานข้ึนภายใตก้ารอนุมติัจาก

กระทรวงการคลงัตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนน้ีประกอบดว้ยเงินส่วนท่ีพนักงานจ่าย

สมทบในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนั พนกังานจะไดรั้บเงิน

จากกองทุนในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดงักล่าว กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน เอม็ เอฟ ซี จาํกดั (มหาชน) 

19. ภาระผูกพนั 

19.1  สัญญาเช่าพื้นทีแ่ละบริการระยะยาว 

19.1.1 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามต่อสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบั บริษทั ซาบีน่า ฟาอีสท์ จาํกัด 

เพ่ือใชเ้ป็นสาํนกังานและโกดงัของบริษทั มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษทัฯ มีสิทธิต่ออายกุารเช่าออกไปได ้           

3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 180 วนั อตัราค่าเช่า

เดือนละ 142,500  บาท โดยผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย ์และ

ผูใ้หเ้ช่าสญัญาวา่จะไม่จาํหน่ายจ่ายโอน ขายทรัพยท่ี์เช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

19.1.2 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2552 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นศูนยค์า้ปลีก

ของบริษทัยอ่ย มีระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสญัญาในเดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงิน

ค่าสิทธ์ิในการเช่าพ้ืนท่ีสาํหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557          

มีดงัต่อไปน้ี :- 

บริษัท   

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 0.71 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.71 

มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 2.42 

 

บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 63.00 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 43.04 

มากกวา่ 5 ปี 1.75 

รวม 107.79 
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19.2  หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ ดงัน้ี:- 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

1. ค ํ้าประกนัต่อกรมศุลกากร  1.37  1.91  -  - 

2. อ่ืน ๆ  3.25  2.12  1.34  1.34 

รวม  4.62  4.03  1.34  1.34 

 

20. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายการคา้กับลูกหน้ีและ 

เจา้หน้ีต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการชาํระเจา้หน้ี และการรับชาํระจากลูกหน้ี มีระยะเวลาสั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 

   จาํนวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกลุเงิน 

   งบการเงินรวม  งบเฉพาะบริษทั 

   31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

สินทรัพย ์          

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  396,749.47  96,722.06  41,452.11  655.40 

 เหรียญฮ่องกง  -  -  -  - 

 ยโูร  -  -  -  - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง  545,478.28  531,173.28  -  - 

หน้ีสิน          

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  190,641.13  317,740.60  170,135.02  89,687.91 

 เหรียญฮ่องกง   195.50  27,328.75   -  - 

 ยโูร        81.00  -  -  - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง  6,948.97  20,566.82  -  - 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

และกระแสเงินสดของบริษทั แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีความเส่ียงในเร่ืองดังกล่าวในสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงินปัจจุบัน 

เน่ืองจากบริษทัมีรายไดแ้ละกระแสเงินสดรับท่ีจะเขา้มาในแต่ละช่วงเวลา เพียงพอต่อการชาํระดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกหน้ีการคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการให้สินเช่ือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ

เสียหายทางการเงิน แก่บริษทั อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการชาํระ

หน้ีไดดี้ บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และความเส่ียงเก่ียวกบั

การกระจุกตวัของลูกหน้ีการคา้มีไม่มาก เน่ืองจากลูกหน้ีของบริษทักระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็น    มูลค่าท่ีคาํนึงถึง

ความเส่ียงสูงสุดท่ีอาจเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการใหสิ้นเช่ือดงักล่าวแลว้ 

มูลค่ายติุธรรม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือว่า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็น

สาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

21. สิทธิพเิศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษจากบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1837/2538 และ 1653(2)/2545 ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2538 และ 

24 ตุลาคม 2545 ตามลาํดบั ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 

สาํหรับการผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป (ชุดชั้นในสตรี และเส้ือผา้สตรีอ่ืนๆ) ซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

และบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ  ตามท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว 
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22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

งบกาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

   31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 271.62  1,881.81  2,153.43  212.86  1,964.80  2,177.66 

 รายไดจ้ากการบริการ -  -  -  -  -  - 

  รวมรายได ้ 271.62  1,881.81  2,153.43  212.86  1,964.80  2,177.66 

ตน้ทุนขาย      (1,012.12)      (1,061.48)  
กาํไรขั้นตน้     1,141.31      1,116.18  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (953.12)      (947.75)  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     188.19      168.43  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน             

 รายไดอ่ื้น     11.17      11.77 

 ตน้ทุนทางการเงิน     (13.43)      (16.08) 

  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน     (  2.26)      (  4.31) 

กาํไรก่อนภาษี     185.93      164.12  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     ( 39.01)      ( 46.97)  

กาํไรสุทธิ     146.92      117.15  

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
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งบกาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 

   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 

   31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 21.84  599.51  621.35  -  723.75  723.75 

 รายไดจ้ากการบริการ -  76.05  76.05  -  63.24  63.24 

  รวมรายได ้ 21.84  675.57  697.40    786.99  786.99 

ตน้ทุนขาย     (552.96)      (630.83) 

กาํไรขั้นตน้     144.44      156.16 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (83.80)      (81.12) 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     60.64      75.04 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน            

 รายไดอ่ื้น     14.76      11.81 

  ตน้ทุนทางการเงิน             -          - 

  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน

 

    14.76      11.81 

กาํไรก่อนภาษี     75.40      86.85 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (11.68)      (13.20) 

กาํไรสุทธิ     63.72      73.65 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงินรวมประมาณ  772.26  ลา้นบาท  
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23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายสาํคญั ๆ สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557และ 2556 ซ่ึงจาํแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2557  2556  2557  2556 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

             และงานระหวา่งทาํ 63,756,514.46  111,464,680.55  23,836,490.05  (8,248,588.34) 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 37,677,7710.13  38,173,503.64  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 521,182,280.13  587,658,743.08  308,552,057.50  334,911,384.20 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน -  522,424,718.72  518,496,677.19  97,696,704.16  97,769,250.63 

(ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร)        

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 58,032,828.64  58,540,610.99  13,030,558.98  18,133,637.61 

ค่าขนส่ง 11,848,855.62  12,846,585.31  10,597.00  20,617.00 

ค่าสารเคมี และค่าวเิคราะห์ 2,627,132.08  2,951,423.84  127,140.00  99,775.00 

ค่าโฆษณา 84,140,058.14  63,770,153.97  587,131.31  1,030,110.29 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 จากกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2557 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จาํนวน 347.5 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 34.75 ลา้นบาทและจะนาํเสนอให้ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ 2558 เป็นผูอ้นุมติัต่อไป 

25. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจ เม่ือวนัท่ี  20 กมุภาพนัธ์ 2558 
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