
 

บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

งบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วนัที ่31  มนีาคม  2558 

และ 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 

(1) ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

รวม งบกาํไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด       

วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) เช่นเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 

(ปรับปรุง 2557) เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

(2) ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมี

นัยสําคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงิน     

ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

(3) ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี   

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

(4) เร่ืองอ่ืน 

(4.1) งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ       

งบกระแสเงินสดรวม ของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะของ

บริษัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ    

สอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในสํานักงานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงไดเ้สนอรายงานลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2557 วา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทาน 

 

 

 

 



 

(4.2) งบการเงินรวมของบริษัท  ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของ           

บริษทั ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี    

ท่านอ่ืนในสาํนักงานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มี

เง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี  20 กุมภาพันธ์ 2558 งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท                

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ช้

วธีิการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

 

 

 

 

(นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  

กรุงเทพมหานคร  

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 



สํานกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม  2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม  2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 40,308,967.13 43,946,590.40 12,281,360.21 13,745,045.23

 เงินลงทุนชวัคราว

- หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 5.1 7,954,935.22 29,825,698.88          7,954,935.22 29,825,698.88

- หลกัทรัพยเ์ผือขาย 5.2 84,000,000.00 77,000,000.00          84,000,000.00 77,000,000.00         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

ลูกหนีการคา้ สุทธิ

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.1 -                             -                            284,987,321.69 261,467,277.19

     - กิจการอืน  6 239,122,787.17 304,716,680.62 2,791,602.60             944,957.81              

ลูกหนีอืน 8,979,091.94 4,442,867.01            1,649,243.25 1,251,578.69

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้ง 3.2 -                             -                            439,000,000.00 416,000,000.00       

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 1,260,902,657.60 1,225,137,290.60 118,545,605.73 144,341,950.80

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 64,918,491.50 69,971,641.13 -                             -                           

อืน ๆ 1,858,343.31 1,973,736.72 439,435.90 471,102.44

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,708,045,273.87 1,757,014,505.36 951,649,504.60 945,047,611.04

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

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

ทีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 8 338,392,183.52 345,045,301.77 95,187,152.95 98,082,479.23

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 6,446,574.77 6,777,466.22 49.00 49.00

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.4 123,900,202.68 133,445,229.03 8,260,841.80 9,356,709.80

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

สิทธิการเช่า - สุทธิ 10 30,150,474.66 31,453,621.26 -                             -                           

เงินมดัจาํ 35,107,173.00 33,772,284.35 -                             -                           

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 533,996,608.63 550,493,902.63 248,297,543.75 252,288,738.03

รวมสินทรัพย์ 2,242,041,882.50 2,307,508,407.99 1,199,947,048.35 1,197,336,349.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

บาท

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษทั

1



สํานกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม  2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม  2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 11 387,000,000.00 431,000,000.00 -                             -                           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

เจา้หนีการคา้

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.3 -                             -                            1,964,549.93             1,350,519.74

     - กิจการอืน  119,635,932.75 112,590,249.60 60,192,196.53           64,687,086.95

เจา้หนีอืน  12 48,886,254.85 111,724,314.72 15,908,195.35           39,121,451.85

หนีสินหมุนเวียนอืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 18,944,704.38 17,368,315.76 8,591,468.09 5,033,717.55

อืน ๆ 7,527,276.27 15,277,299.08 3,532,154.27 3,028,262.94

          รวมหนีสินหมุนเวียน 581,994,168.25 687,960,179.16 90,188,564.17 113,221,039.03

หนีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13 53,304,718.01 50,594,083.99          25,044,208.99           23,523,548.99         

เงินประกนัพนกังาน 2,766,000.00 2,695,000.00 -                             -                           

          รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 56,070,718.01 53,289,083.99 25,044,208.99 23,523,548.99         

                    รวมหนีสิน 638,064,886.26 741,249,263.15 115,232,773.16 136,744,588.02

…/2

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั  ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558

งบการเงินเฉพาะบริษทั

- 2 -

บาท

งบการเงินรวม

2



สํานกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม  2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม  2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / (ตรวจสอบแล้ว)

สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

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 49,250,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 750,982,477.08 718,864,625.68 448,655,275.19 430,132,761.05       

รวมองคป์ระกอบอืนส่วนของผูถื้อหุน้ 181,080,519.16 175,480,519.16 (21,355,000.00) (26,955,000.00)

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,603,976,996.24 1,566,259,144.84 1,084,714,275.19 1,060,591,761.05

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                            -                             -                           

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,603,976,996.24 1,566,259,144.84 1,084,714,275.19 1,060,591,761.05

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,242,041,882.50 2,307,508,407.99 1,199,947,048.35 1,197,336,349.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

ณ วนัที 31 มีนาคม 2558

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

3



สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท ( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้ )

มูลค่าตามบญัชี รวม ส่วนไดเ้สีย

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

และ มูลค่า สาํรองเป็น กวา่ราคาเงินลงทุน จากการวดัค่า จากประมาณการ ของ ผูถื้อหุน้ อาํนาจ       รวมส่วนของ

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

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   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                           33,146,642.76     -                          3,200,000.00       -                     3,200,000.00      36,346,642.76       -              36,346,642.76        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 347,500,000.00  275,164,000.00  45,950,000.00          676,935,792.20   202,435,519.16       (39,355,000.00)   -                     163,080,519.16  1,508,630,311.36  -              1,508,630,311.36   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2558 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   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                     -                           32,117,851.40     -                          5,600,000.00       -                     5,600,000.00      37,717,851.40       -              37,717,851.40        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 347,500,000.00  275,164,000.00  49,250,000.00          750,982,477.08   202,435,519.16       (21,355,000.00)   -                     181,080,519.16  1,603,976,996.24  -              1,603,976,996.24   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนื

กาํไรสะสม

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2558

บาท

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุน้

 4



สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท ( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้ )

รวม

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

และ มูลค่า สาํรองเป็น จากการวดัค่า จากการประมาณการ ของ       รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ตามหลกัคณิตศาสตร์ ส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

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          

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                           -                          19,194,566.80          3,200,000.00                -                             3,200,000.00             22,394,566.80               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม  2557 347,500,000.00     275,164,000.00        34,750,000.00        442,013,752.91        (39,355,000.00)            -                             (39,355,000.00)          1,060,072,752.91          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี 1 มกราคม 2558 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          

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด -                                 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                           -                          18,522,514.14          5,600,000.00                -                             5,600,000.00             24,122,514.14               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม  2558 347,500,000.00     275,164,000.00        34,750,000.00        448,655,275.19        (21,355,000.00)            -                             (21,355,000.00)          1,084,714,275.19          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนื

กาํไรสะสม

บาท

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษทั

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2558 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

 5



สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท ( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้ )

 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 483,786,884.44 486,604,876.25 179,302,319.94 166,336,252.84

รายไดจ้ากการบริการ 20,395.00                  -                                   12,153,515.00 16,730,915.00

รายไดอื้น 4,296,793.01 1,558,718.32 4,967,620.68 2,864,727.12

         รวมรายได้ 3.4 488,104,072.45 488,163,594.57 196,423,455.62 185,931,894.96

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 218,973,950.02 229,549,241.19               154,212,968.48 143,423,402.97

ค่าใชจ่้ายในการขาย 171,685,008.14 145,504,321.60               175,646.25 281,423.00

ค่าใชจ่้ายในบริหาร 52,959,905.20 66,338,742.43                 20,258,708.21 20,109,594.23

ตน้ทุนทางการเงิน 2,645,942.72 3,706,834.18 0.00 -

          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 446,264,806.08 445,099,139.40 174,647,322.94 163,814,420.20

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 41,839,266.37 43,064,455.17 21,776,132.68 22,117,474.76

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17.1 , 17.3 (9,721,414.97) (9,917,812.41) (3,253,618.54) (2,922,907.96)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 32,117,851.40 33,146,642.76 18,522,514.14 19,194,566.80

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 32,117,851.40 33,146,642.76                 18,522,514.14 19,194,566.80            

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                                   -                            -                              

32,117,851.40 33,146,642.76 18,522,514.14 19,194,566.80

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.09 0.10 0.05 0.06

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31มีนาคม สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31มีนาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2558

บาท
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สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท ( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้ )

 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด 32,117,851.40      33,146,642.76     18,522,514.14     19,194,566.80     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัค่าของเงินลงทุนเผอืขาย 7,000,000.00        4,000,000.00       7,000,000.00       4,000,000.00       

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -

  - จากการวดัค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 17.2 (1,400,000.00)       (800,000.00)         (1,400,000.00)      (800,000.00)         

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 5,600,000.00        3,200,000.00       5,600,000.00       3,200,000.00       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 37,717,851.40      36,346,642.76     24,122,514.14     22,394,566.80     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,717,851.40      36,346,642.76     24,122,514.14     22,394,566.80     

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        -                       -                       -                       

37,717,851.40      36,346,642.76     24,122,514.14     22,394,566.80     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

7

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2558

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 32,117,851.40           33,146,642.76              18,522,514.14           19,194,566.80           

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเสือมราคา 8 12,836,322.95           12,477,880.05              3,016,546.95             3,481,748.82             

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 9 , 10 1,634,038.05             1,609,678.51                -                             3,398.32                    

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13 2,987,456.02             816,376.58                   1,520,660.00             256,755.36                

ขาดทุน(กาํไร) จากขายทรัพยสิ์น (922,047.79)               (482,211.02)                  (915,883.85)               (481,306.41)               

ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปลียน 310,069.17                178,391.95                   (20,351.83)                 (17,757.13)                 

รายจ่ายดอกเบีย 2,645,942.72             3,706,834.18                -                             -                             

รายจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 17.1 1,576,388.62             10,793,005.57              3,557,750.54             2,974,259.03             

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 17.1 8,145,026.35             (875,193.16)                  (304,132.00)               (51,351.07)                 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั ลดลง(เพิมขึน) -                             -                                (23,520,044.50)          19,077,806.40           

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน ลดลง(เพิมขึน) 65,593,893.45           54,072,683.81              (1,846,644.79)            -                             

ลูกหนีอืน ลดลง(เพิมขึน) (3,886,272.35)            2,457,708.17                162,326.17                (483,332.22)               

สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพิมขึน) (35,765,367.00)          (27,258,719.85)             25,796,345.07           (1,413,943.52)            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  ลดลง(เพิมขึน) 5,168,543.04             74,156.68                     31,666.54                  (20,270.14)                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  ลดลง(เพิมขึน) (1,334,888.65)            536,863.28                   -                             -                             

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั เพิมขึน(ลดลง) -                             -                                614,030.19                192,610.04                

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน  เพมิขึน(ลดลง) 6,735,613.98             (19,185,216.45)             (4,474,538.59)            (12,143,329.04)

เจา้หนีอืน เพิมขึน(ลดลง) (62,879,870.84)          (51,704,981.76)             (23,213,256.50)          (17,962,765.72)

หนีสินหมุนเวียนอืน - อืนๆ เพมิขึน(ลดลง) (7,750,022.81)            (3,815,687.45)               503,891.33                853,427.19                

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 

 - ผลประโยชนพ์นกังานทีจ่ายแลว้ 13 (276,822.00)               (280,900.00)                  -                             -                             

 - เงินประกนัพนกังาน เพิมขึน(ลดลง) 71,000.00                  97,500.00                     -                             -                             

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 27,006,854.31           16,364,811.85              (569,121.13)               13,460,516.71           

จ่ายดอกเบีย (2,604,131.75)            (3,614,828.72)               -                             -                             

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (649,952.58)               (962,793.22)                  (559,990.73)               (866,089.08)               

     เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 23,752,769.98           11,787,189.91              (1,129,111.86)            12,594,427.63           

                         /2

( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้ )

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2558

บ า ท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 



สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซือ) เงินลงทุนชวัคราว 5.1 21,870,763.66           (10,102,142.44)             21,870,763.66           (10,102,142.44)          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งเพมิขึน 3.2 -                             -                                (23,000,000.00)          (6,000,000.00)            

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 (6,183,530.74) (7,873,946.91) (121,224.67) (1,659,871.87)

เงินสดรับจากการจาํหน่าย ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 922,373.83                482,336.42                   915,887.85                481,308.41                

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 , 10 -                             (576,000.00) -                             -                             

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 16,609,606.75           (18,069,752.93)             (334,573.16)               (17,280,705.90)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั -

 - จากสถาบนัการเงิน เพมิขึน (ลดลง) (44,000,000.00)          (6,000,000.00)               -                             

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (44,000,000.00)          (6,000,000.00)               -                             -                             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (3,637,623.27)            (12,282,563.02)             (1,463,685.02)            (4,686,278.27)            

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 4 40,308,967.13           31,915,106.36              12,281,360.21           9,926,339.52             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้ )

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2558

บ า ท

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เร่ืองทัว่ไป 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จาํกดั) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 บริษทัฯ ได้จด

ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 

177 หมู่ท่ี 8 ตาํบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหันคา จงัหวดัชยันาทและมีโรงงานสาขาตั้งอยูเ่ลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ตาํบลดู่ทุ่ง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัยโสธร บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเม่ือ

วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ ไดต้ั้งโรงงานสาขาจาํนวน 1  แห่ง คือ เลขท่ี 81 และ 106 หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองโบสถ ์อาํเภอ

นางรอง จังหวดับุรีรัมย ์ บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้

สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี  

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์อง

ประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 11 มกราคม 2520 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพฯ มีโรงงานท่าพระ ตั้ งอยู่เลขท่ี 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บริษทัยอ่ยประกอบกิจการใน

ประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี 

1.2  เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯ 

เลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ซ่ึงงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ัง

ล่าสุด  โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยนําเสนอ

รายงานไปแลว้ ดงันั้นผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2557 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้

กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินระหวา่งของ บริษทั ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซาบีน่า 

ฟาร์อีสท์ จาํกดั ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้น 99.90% (ในการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งถือเป็น 100%) และอยู่

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญัออกแลว้ 



สาํนกังาน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท                           (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้) 

 

11 

 

1.4 กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัโดยทางตรงหรือ

ทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 สดัส่วน

การถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย :       

- บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  ผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้

สาํเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 

 ถือหุน้และมีกรรมการ

ร่วมกนั 

 99.90% 

1.5 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในเดือนมีนาคม 2550 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยจากผูถื้อหุ้นเดิมซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวนรวม 448,495 หุ้น 

ในราคาหุ้นละ 100 บาท (Par Value) ในขณะท่ีบริษัทย่อยมีมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 เป็นจํานวนเงิน

ประมาณ 247.29 ลา้นบาท  และบันทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย จาํนวนเงินรวม 44.85 ลา้นบาท คิดเป็นการถือหุ้นใน

บริษทัยอ่ยร้อยละ 99.67 โดยในการจดัทาํงบการเงินรวม บริษทัถือเสมือนวา่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยร้อยละ 100.00 ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2550 บริษทัฯ แสดงรายการผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี (Book Value) ของบริษทัย่อย จาํนวน 247.29 

ลา้นบาท กบัมูลค่าราคาทุน (Cost) จาํนวน 44.85 ลา้นบาท ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จาํนวนประมาณ 202.44 ลา้นบาท 

เป็น “มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีสูงกวา่ราคาเงินลงทุน” ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 

ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 บริษทัย่อยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนข้ึนอีก 100 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนทั้ งหมด

จาํนวน 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงินรวม 100 ลา้นบาท ทาํให้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในบญัชีของบริษทัเพ่ิมข้ึน

จาก 44.85 ลา้นบาท เป็น 144.85 ลา้นบาท และสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยเพ่ิมเป็นร้อยละ 99.99 

1.6 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

1.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวดบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดย

สภาวชิาชีพบญัชีฯ และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 2558  ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี   1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน2 

ฉบบัท่ี   2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี   7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี   8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
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ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า  

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบับท่ี  20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเก่ียวกับ                        

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน  

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้  

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี   2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี   3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี   4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

ฉบบัท่ี   5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี   6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี   8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี  10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง                      

กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับท่ี    1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปล่ี ยนแปลงในหน้ี สิ นท่ี เกิ ดข้ึ นจากการร้ือถอน การบู รณะ และ                           

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

ฉบบัท่ี   4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ฉบบัท่ี   5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

ฉบับท่ี    7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  29 (ปรับปรุง 2557)                  

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

ฉบับท่ี 14 เร่ือง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์  ข้อกําหนดเงินทุนขั้ นตํ่ าและปฏิสัมพันธ์ของ              

รายการเหล่าน้ีสาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในงวดปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมีนยัสาํคญั  

1.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาประกนัภยั ซ่ึงจะ

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมิน

แลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มี

ผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 
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2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 

3. รายการบัญชีกบักจิการและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการดงักล่าว

ถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัสาํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบญัชีและรายการคา้ ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   31 มีนาคม  2558  31 ธนัวาคม 2557  

 

   31 มีนาคม 2558  31  ธนัวาคม 2557 

   

 

สินทรัพย์         

3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  284,987,321.69  261,467,277.19 

หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -  284,987,321.69  

 

 261,467,277.19 

ยอดคา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไม่เกินกาํหนดชาํระ 

3.2 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้อง       

ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  บาท   

  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการ

   ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูย้มื 

  31 ธนัวาคม 2557  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2558  ระหวา่งกนั 

บริษทัยอ่ย           

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  416,000,000.00  78,000,000.00  55,000,000.00  439,000,000.00  3.20%ต่อปี 

  416,000,000.00  78,000,000.00  55,000,000.00  439,000,000.00   
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  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

หนีสิ้น         

3.3 เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  1,964,549.93  1,350,519.74 

เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  -  1,964,549.93  1,350,519.74 

         

         

3.4  รายการค้าทีสํ่าคญักบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การคิดตน้ทุน 

  31 มีนาคม 2558  31 มีนาคม 2557 

 

 31 มีนาคม 2558  31 มีนาคม 2557 

 

 ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  -  -  170,419,560.00  166,336,252.84  ราคาตามสญัญา 

รับจา้งตดัเยบ็  -  -  12,153,515.00  16,730,915.00  " 

ซ้ือวตัถุดิบ  -  -  2,484,806.11  2,656,978.61  " 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน           

  และคลงัสินคา้คลงัสินคา้  -  -  369,000.00  369,000.00  " 

ค่าจา้งตดั  -  -  1,726,964.22  2,795,598.00  " 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  3,332,734.42  2,143,345.19  " 

3.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2558 และ 2557 ดงัน้ี : 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2558  2557  2558  2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,981,147.76  10,509,898.60  9,981,147.76  10,509,898.60 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน -  -  -  - 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน         -          -          -         - 

รวม 9,981,147.76  10,509,898.60  9,981,147.76  10,509,898.60 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ณ  

วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557  ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

เงินสด  1,361,202.50  971,928.00  277,472.25  275,373.00 

เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  38,947,764.63  42,974,662.40  12,003,887.96  13,469,672.23 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  40,308,967.13  43,946,590.40  12,281,360.21  13,745,045.23 

 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

5.1 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี -         

          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  7,954,935.22  29,825,698.88  7,954,935.22  29,825,698.88 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว  7,954,935.22  29,825,698.88  7,954,935.22  29,825,698.88 

 

5.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ดงัน้ี:- 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2558    31 ธนัวาคม 2557 

 

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

มูลค่า 

ยติุธรรม  

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

มูลค่า 

ยติุธรรม 

หลักทรัพยใ์นความ

ตอ้งการของตลาด 100,260,000.00  (16,260,000.00)  84,000,000.00  100,260,000.00  (23,260,000.00)  77,000,000.00 

       รวม 100,260,000.00  (16,260,000.00)  84,000,000.00  100,260,000.00  (23,260,000.00)  77,000,000.00 
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รายการเปล่ียนแปลงกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี   31 

มีนาคม 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 77,000,000.00  77,000,000.00 

การเปล่ียนแปลงในระหวา่งงวด 7,000,000.00  7,000,000.00 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 84,000,000.00  84,000,000.00 

6. ลูกหนีก้ารค้า – กจิการอ่ืน  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2558    31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558    31 ธนัวาคม 2557 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  239,122,787.17  304,716,680.62  2,791,602.60  944,957.81 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  239,122,787.17  304,716,680.62  2,791,602.60  944,957.81 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2558   31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558    31 ธนัวาคม 2557 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน         

      - ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  230,370,535.48  286,084,429.91  2,791,602.60  944,957.81 

      - เกินกาํหนดชาํระ 0  -  3 เดือน    8,752,251.69  10,684,247.71  -  - 

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

 

 -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 7  - 12 เดือน    -  -  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไป    -  -  -  - 

        รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  

 

 239,122,787.17  304,716,680.62  2,791,602.60  944,957.81 
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7. สินค้าคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2558 และ31 ธนัวาคม 2557    สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2558    31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558    31 ธนัวาคม 2557 

สินคา้สาํเร็จรูป  1,054,709,607.55  1,003,618,053.06  174,267.70  1,154,907.97 

สินคา้ระหวา่งผลิต  135,713,693.76  140,636,292.43  73,719,147.77  90,449,213.04 

วตัถุดิบ  73,253,539.09  80,073,634.79  39,564,510.10  45,435,044.68 

วสัดุส้ินเปลือง  10,225,817.20  13,774,587.43  5,087,680.16  7,275,421.22 

สินคา้ระหวา่งทาง  -  34,722.89     -  27,363.89 

        รวม  1,273,902,657.60  1,238,137,290.60  118,545,605.73  144,341,950.80 

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

สินคา้คงเหลือ  สุทธิ  1,260,902,657.60  1,225,137,290.60  118,545,605.73  144,341,950.80 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สินคา้คงเหลือในบญัชีของบริษทัยอ่ย ท่ีซ้ือจากบริษทัฯ มีกาํไรในสินคา้คงเหลือ 

(ในงบการเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจาํนวนเงิน 155,426,000  และ   144,521,000  บาท ตามลาํดบั 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือตน้งวด  13,000,000.00  - 

ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด  -  - 

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

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31          ณ วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2557  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  โอนออก  มีนาคม 2558 

 ราคาทุน:-            

ท่ีดิน 118,492,674.50  -  -  -  -  118,492,674.50 

อาคารและส่วนปรับปรุง 312,681,988.93  -  -  -  -  312,681,988.93 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 273,494,300.09  176,300.00  -  -  -  273,670,600.09 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 11,624,309.90  192,017.66  -  -  -  11,816,327.56 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 102,927,469.63  403,266.25  -  3,190,000.00  -  106,520,735.88 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 53,130,888.01  714,426.83 

 

 (2,171,983.42)  -  -  51,673,331.42 

 ยานพาหนะ 51,420,798.74  -   (4,207,774.07)  -  -  47,213,024.67 

สินทรัพยอ่ื์น 902,248.80  -  -  -  -  902,248.80 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 40,596,043.77  1,507,520.00  (221,149.00)  -  -  41,882,414.77 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 605,607.47  3,190,000.00  -  -  (3,190,000.00)  605,607.47 

     รวมราคาทุน 965,876,329.84  6,183,530.74  (6,600,906.49)  3,190,000.00  (3,190,000.00)  965,458,954.09 

            

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

 

           

อาคารและส่วนปรับปรุง (196,230,598.95)  (3,732,953.03)  -  -  -  (199,963,551.98) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (235,233,915.19)  (2,165,473.79)  -  -  -  (237,399,388.98) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (10,708,787.49)  (101,109.44)  -  -  -  (10,809,896.93) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (48,260,622.89)  (4,592,113.76)  -  -  -  (52,852,736.65) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (48,910,440.71)  (427,611.60)  2,171,902.42  -  -  (47,166,149.89) 

ยานพาหนะ (49,679,313.13)  (353,255.18)  4,207,770.07  -  -  (45,824,798.24) 

สินทรัพยอ่ื์น (890,961.30)  (1,002.97)  -  -  -  (891,964.27) 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (30,916,388.41)  (1,462,803.18)  220,907.96  -  -  (32,158,283.63) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

 

(620,831,028.07)  (12,836,322.95)  6,600,580.45  -  -  (627,066,770.57) 

ที่ดนิ อาคาร และ 

 

           

อุปกรณ์- สุทธิ 345,045,301.77          338,392,183.52 

            

ค่าเส่ือมราคา สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 แสดงไวใ้น ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงัน้ี 

  บาท 

  2558  2557 

ตน้ทุนขาย     6,025,839.35   6,450,761.40 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  6,810,483.60   6,027,118.65 

รวม  12,836,322.95  12,477,880.05 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ณ วนัท่ี 31          ณ  วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2557 

 

 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  โอนออก  มีนาคม 2558 

ราคาทุน:-            

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

อาคารและส่วนปรับปรุง

 

143,734,660.57  -  -  -  -  143,734,660.57 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 159,752,045.85  6,300.00  -  -  -  159,758,345.85 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 3,959,576.49  15,447.66  -  -  -  3,975,024.15 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 10,102,877.54  1,764.49  -  -  -  10,104,642.03 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 8,145,083.26  97,712.52  -  -  -  8,242,795.78 

ยานพาหนะ 18,400,362.85  -  (4,207,774.07)  -  -  14,192,588.78 

สินทรัพยอ่ื์น 902,248.80  -  -  -  -  902,248.80 

งานระหว่างก่อสร้าง -  -  -  -  -  - 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง -  -  -  -  -  - 

รวมราคาทุน 362,421,599.86  121,224.67  (4,207,774.07)  -  -  358,335,050.46 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม:-            

อาคารและส่วนปรับปรุง

 

       

(83,751,675.10)  (1,772,070.82)  -  -  -  (85,523,745.92) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (140,760,256.17)  (1,024,210.03)  -  -  -  (141,784,466.20) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (3,478,136.08)  (49,509.31)  -  -  -  (3,527,645.39) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (9,801,008.07)  (43,360.18)  -  -  -  (9,844,368.25) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (7,420,332.32)  (95,719.72)  -  -  -  (7,516,052.04) 

ยานพาหนะ (18,236,751.59)  (30,673.92)  4,207,770.07  -  -  (14,059,655.44) 

สินทรัพยอ่ื์น (890,961.30)  (1,002.97)  -  -  -  (891.964.27) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (264,339,120.63)  (3,016,546.95)  4,207,770.07  -  -  (263,147,897.51) 

            

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 98,082,479.23          95,187,152.95 

            

ค่าเส่ือมราคา สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี  

  บาท 

  2558  2557 

ตน้ทุนขาย  2,876,464.08  3,146,957.74 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  140,082.87     334,791.08 

รวม  3,016,546.95  3,481,748.82 

บริษทัฯ จดจาํนองท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร บางส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อย กบัธนาคารหลายแห่ง                       

เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษทัฯ 
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9. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน   

  บาท 

  งบการเงินรวม   

  ณ วนัท่ี 31          ณ  วนัท่ี 31 

   ธนัวาคม 2557  เพ่ิมข้ึน  ตดัจาํหน่าย  โอนเขา้  โอนออก  มีนาคม 2558  

ราคาทุน ;-             

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์  27,028,594.09  -  -  -  -  27,028,594.09 

     โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง  -  -  -  -  -  - 

รวมราคาทุน  27,028,594.09  -  -  -  -  27,028,594.09 

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม             

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (20,251,127.87)  (330,891.45)  -  -  -  (20,582,019.32) 

รวม  (20,251,127.87)  (330,891.45)  -  -  -  (20,582,019.32) 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  6,777,466.22          6,446,574.77 

 

รายจ่ายตดับญัชี สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี 

  บาท 

  2558  2557 

ตน้ทุนขาย  49,877.70  49,877.70 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  281,013.75  265,179.22 

รวม  330,891.45  315,056.92 

 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  ณ วนัท่ี 31        ณ  วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2557  เพ่ิมข้ึน  ตดัจาํหน่าย  โอน  มีนาคม 2558   

ราคาทุน ;-           

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

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

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม       
 

   

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (2,469,239.38)  -  -  -  (2,469,239.38) 

รวม  (2,469,239.38)  -  -  -  (2,469,239.38) 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  49.00        49.00 

 

รายจ่ายตดับญัชีสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายใน        

 การบริหารดงัน้ี 

  บาท 

  2558  2557 

ตน้ทุนขาย  -  - 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  -  3,398.32 

รวม  -  3,398.32 
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10. สิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สิทธิการเช่า ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31    ตดั    ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2557  เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  โอน  มีนาคม 2558 

สิทธิการเช่า           

ราคาทุน  73,668,916.67  -  -  -  73,668,916.67 

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม

 

 (42,215,295.41)  (1,303,146.60)  -  -  (43,518,442.01) 

สิทธิการเช่า– สุทธิ  31,453,621.26        30,150,474.66 

 

การตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2558 แสดงไวใ้นตน้ทุนขาย และ

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร มีดงัน้ี: 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 2558  2557  2558  2557 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,303,146.60  1,294,621.59  -  - 

รวม 1,303,146.60  1,294,621.59  -  - 

 

11. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  -  -  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้น   387,000,000.00  431,000,000.00  -  - 

เงินกูย้มืตามทรัสตรี์ซีทต ์  -  -  -  - 

               รวม  387,000,000.00  431,000,000.00  -  - 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง อตัรา

ดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.60 ถึง ร้อยละ 8.125 ต่อปี วงเงินกูด้งักล่าวคํ้าประกนัโดย การจดจาํนองท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและ

เคร่ืองจกัรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้งมีผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั เป็นผูค้ ํ้าประกนั 
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12. เจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  เจา้หน้ีอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 250,697.70  4,253,975.16      115,466.72  2,867,990.22 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 47,983,080.85  106,155,670.26  15,140,252.33  34,938,792.33 

เงินปันผลคา้งจ่าย 652,476.30  1,314,669.30       652,476.30  1,314,669.30 

รวม   48,886,254.85  111,724,314.72  15,908,195.35  39,121,451.85 

 

13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนส์าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับปี  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณวนัตน้งวด 50,594,083.99  18,358,907.99  23,523,548.99  8,427,357.99 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายแลว้ (276,822.00)  (7,780,672.00)  -  (4,433,480.00) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,987,456.02  12,980,107.00  1,520,660.00  7,658,723.00 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จาการประมาณการ        

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังน ณ วนัส้ินงวด 53,304,718.01  50,594,083.99  25,044,208.99  23,523,548.99 

        

  

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มี ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,406,814.02  720,841.99  1,216,633.00  227,143.01 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย    580,642.00   95,534.59     304,027.00    29,612.35 

รวม 2,987,456.02   816,376.58  1,520,660.00      256,755.36 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 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 ไดรั้บอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และไดเ้ร่ิมซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าว เป็นตน้ไป 

14.2 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงจาํนวนและมูลค่าหุ้น

สามญัของบริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 69,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 

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

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

15. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารอง           

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน            

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

16. การจ่ายเงนิปันผล 

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

2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ  0.065 บาท จาํนวน 347.5 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 22.5875 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2557ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผล

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 24.3250 

ลา้นบาท 

เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 จากกาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จาํนวน 347.5 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 34.75 ลา้นบาท 
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17. ภาษเีงนิได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนาํรายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วน

ท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

อตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2558 และ 2557 ในอตัราร้อยละ 20 

17.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

        

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 1,576,388.62  10,793,005.57  3,557,750.54  2,974,259.03 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดั-         

บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        

- รายการท่ีกระทบงบกาํไรขาดทุน 8,145,026.35  (875,193.16)  (304,132.00)  (51,351.07) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี-        

จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี -  -  -  - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 9,721,414.97  9,917,812.41  3,253,618.54  2,922,907.96 

 

 

17.2 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2558 

และ 2557 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั -        

- เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด (1,400,000.00)  (800,000.00)  (1,400,000.00) ) (800,000.00) 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,400,000.00)  (800,000.00)  (1,400,000.00) ) (800,000.00) 
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17.3 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับงวดส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558  2557  2558  2557 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 52,744,266.37  56,764,507.63 

 

 21,776,132.68  22,117,474.76 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         

-คูณอตัราภาษี 10,548,853.28  11,352,901.53      4,355,226.54  4,423,494.95 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,145,026.35  (875,193.16)  (304,132.00)  (51,351.07) 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน -        

-การคาํนวณกาํไรเพ่ือเสียภาษี:        

-บตัรส่งเสริมการลงทุน (1,175,820.74)  (1,594,960.24)  (1,175,820.74)  (1,594,960.24) 

-รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (8,686,603.15)  762,247.85  550.00  (5,850.00) 

-ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 889,959.23  272,816.43  377,794.74           151,574.32 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้-        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 9,721,414.97     9,917,812.41   3,253,618.54  2,922,907.96 

17.4 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557  มีนาคม 2558  ธนัวาคม 2557 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 3,252,000.00  4,652,000.00  3,252,000.00   4,652,000.00 

ลูกหน้ีฝากขาย 185,481,404.29  199,918,974.66  -  - 

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,660,943.60  10,118,816.80  5,008,841.80  4,704,709.80 

รวม 201,994,347.89  217,289,791.46  8,260,841.80  9,356,709.80 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินคา้ฝากขาย (78,094,145.21)  (83,844,562.43)  -  - 

รวม (78,094,145.21)  (83,844,562.43)  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 123,900,202.68  133,445,229.03  8,260,841.80  9,356,709.80 
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18. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2548 บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานข้ึนภายใตก้ารอนุมติัจาก

กระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนน้ีประกอบดว้ยเงินส่วนท่ีพนักงานจ่าย

สมทบในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนั พนกังานจะไดรั้บ

เงินจากกองทุนในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดงักล่าว กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน เอม็ เอฟ ซี จาํกดั (มหาชน) 

19. ภาระผูกพนั 

19.1  สัญญาเช่าพื้นทีแ่ละบริการระยะยาว 

19.1.1 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2556 บริษทัฯ ไดล้งนามต่อสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบั บริษทั ซาบีน่า ฟาอีสท์ จาํกดั เพ่ือ

ใช้เป็นสํานักงานและโกดังของบริษัท มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิต่ออายุการเช่าออกไปได ้             

3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั อตัราค่าเช่าเดือน

ละ 142,500  บาท โดยผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย ์และผูใ้ห้เช่า

สญัญาวา่จะไม่จาํหน่ายจ่ายโอน ขายทรัพยท่ี์เช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

19.1.2 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2552 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสญัญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นศูนยค์า้ปลีกของ

บริษทัย่อย มีระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษทัย่อยไดช้าํระเงินค่า

สิทธ์ิในการเช่าพ้ืนท่ีสาํหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ลา้นบาท 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่ าในอนาคต ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558                     

มีดงัต่อไปน้ี :- 

บริษัท   

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 0.29 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.71 

มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 2.00 

 

บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 62.57 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 40.39 

มากกวา่ 5 ปี 1.54 

รวม 104.50 
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19.2  หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ ดงัน้ี:- 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

1. ค ํ้าประกนัตอ่กรมศุลกากร  1.37  1.37  0.32  - 

2. อ่ืน ๆ  3.25  3.25   1.34  1.34 

รวม  4.62  4.62  1.66  1.34 

 

20. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายการคา้กบัลูกหน้ีและ เจา้หน้ี

ต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการชาํระเจา้หน้ี และการรับชาํระจากลูกหน้ี มีระยะเวลาสั้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี  31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ดงัน้ี 

 

   จาํนวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกลุเงิน 

   งบการเงินรวม  งบเฉพาะบริษทั 

   31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557  31 มีนาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 

สินทรัพย ์          

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  115,481.29  396,749.47  86,737.60  41,452.11 

 เหรียญฮ่องกง  50,366.20  -        50,366.20  - 

 ยโูร  -  -  -  - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง  262,975.83  545,478.28  -  - 

หน้ีสิน          

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  214,978.10  190,641.13  127,649.75  170,135.02 

 เหรียญฮ่องกง   52,239.90  195.50   -  - 

 ยโูร        269.89  81.00  -  - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง  12,377.99  6,948.97  -  - 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษทั แต่ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่มีความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวในสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงินปัจจุบนั เน่ืองจาก

บริษทัมีรายไดแ้ละกระแสเงินสดรับท่ีจะเขา้มาในแต่ละช่วงเวลา เพียงพอต่อการชาํระดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกหน้ีการคา้ไม่ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดในการให้สินเช่ือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ

เสียหายทางการเงิน แก่บริษทั อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการชาํระหน้ี

ไดดี้ บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และความเส่ียงเก่ียวกบัการ

กระจุกตวัของลูกหน้ีการคา้มีไม่มาก เน่ืองจากลูกหน้ีของบริษทักระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็น    มูลค่าท่ีคาํนึงถึงความเส่ียง

สูงสุดท่ีอาจเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการใหสิ้นเช่ือดงักล่าวแลว้ 

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินมีเกณฑ์ในการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (พนับาท) 

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558          

ส่วนที่หมุนเวยีน          

เงนิลงทุนช่ัวคราว          

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย 100,260  84,000  -  -  84,000 

มูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราวของกลุ่มบริษทัถูกประเมินเป็นระดบั 1ของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม เน่ืองจากเงินลงทุน

ชัว่คราวดงักล่าวมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 

21. สิทธิพเิศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษจากบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1837/2538 และ 1653(2)/2545 ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2538 และ 24 

ตุลาคม 2545 ตามลาํดับ ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 

สาํหรับการผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูป (ชุดชั้นในสตรี และเส้ือผา้สตรีอ่ืนๆ) ซ่ึงไดรั้บประโยชน์จากการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

และบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ  ตามท่ีกาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุนดงักล่าว 
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22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

งบกาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

   31 มีนาคม 2558  31 มีนาคม 2557 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 59.79  424.00  483.79  78.02  408.58  486.60 

 รายไดจ้ากการบริการ -  0.02               0.02  -  -  - 

  รวมรายได ้ 59.79  424.02  483.81  78.02  408.58  486.60 

ตน้ทุนขาย     (218.97)      (229.54)  
กาํไรขั้นตน้     264.84      257.06  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (224.65)      (211.84)  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     40.19      45.22  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน             

 รายไดอ่ื้น     4.30      1.56 

 ตน้ทุนทางการเงิน     (2.65)      (3.71) 

  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน     1.65      (2.15) 

กาํไรก่อนภาษี     41.84      43.07  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (9.72)      (9.92)  

กาํไรสุทธิ     32.12      33.15  

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
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งบกาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 

   31 มีนาคม 2558  31 มีนาคม 2557 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 8.88  170.42  179.30  -  166.34         166.34 

 รายไดจ้ากการบริการ -  12.15  12.15  -  16.73  16.73 

  รวมรายได ้ 8.88  182.57  191.45    183.07         183.07 

ตน้ทุนขาย     (154.21)      (143.42) 

กาํไรขั้นตน้     37.24        39.65 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (20.43)         (20.39) 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     16.81               19.26 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน            

 รายไดอ่ื้น     4.97      2.86 

  ตน้ทุนทางการเงิน                  -      - 

  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน

 

    4.97      2.86 

กาํไรก่อนภาษี     21.78      22.12 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (3.25)      (2.92) 

กาํไรสุทธิ     18.52      19.20 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงินรวมประมาณ  174.26   ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาํนกังาน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท                           (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้) 

 

32 

 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายสาํคญั ๆ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2558 และ 2557 ซ่ึงจาํแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2558  2557  2558  2557 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

             และงานระหวา่งทาํ 46,168,955.82  37,341,562.46  (17,710,705.54)  10,760,419.32 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 6,059.75   6,181,028.46    - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 137,464,582.04  102,828,926.83  73,194,732.56  84,161,936.38 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน -         

(ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) 128,633,824.33  124,650,609.42  25,520,790.90  25,026,480.09 

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 14,470,361.00  14,087,558.56  3,016,546.95   3,485,147.14 

ค่าขนส่ง 2,655,448.87    3,054,570.37  1,180.00          2,360.00 

ค่าสารเคมี และค่าวเิคราะห์ 941,970.29     563,044.92  27,220.00       16,700.00 

ค่าโฆษณา 13,171,830.66  9,181,595.94  33,460.00     276,190.00 

24. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจ เม่ือวนัท่ี  13 พฤษภาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ      ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ 


	AUDITOR_REPORT
	รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	1
	NOTES
	บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	สินค้าสำเร็จรูป
	บาท
	ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
	ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัด-
	ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
	ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน
	ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ที่เกี่ยวข้องกับ -
	- เงินลงทุนในความต้องการของตลาด
	ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
	กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล - 
	-คูณอัตราภาษี
	ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ผลกระทบทางภาษีที่ไม่สามารถนำมาหักใน -
	-การคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษี:
	-บัตรส่งเสริมการลงทุน
	-รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้
	-ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -
	ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	เงินลงทุนในความต้องการของตลาด
	ลูกหนี้ฝากขาย
	ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้า
	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	รวม
	หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	สินค้าฝากขาย
	รวม
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ



