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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จํากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะ

กิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด              

วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และของบริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดย        

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 

การแสดงมลูค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 และ 7 กลุ่มบริษทั มีสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญัได้

แสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้อายขุองสินคา้

คงเหลือมีอายไุม่ยาว กลุ่มบริษทั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็น

ชุดชั้นใน  และผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลจากรายงานการเคล่ือนไหวของสินคา้ ในแต่ละช่วงอายุของสินคา้คงเหลือและ

วิเคราะห์สินคา้ท่ีลา้สมยัรายตวัประกอบในการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่า 

การวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั ซ่ึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 



วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกับการคาํนวณต้นทุนสินค้า  เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า 

ตรวจสอบการจดัทาํรายงานวิเคราะห์อายุของสินคา้ สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบาย

การตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินคา้คงเหลือและสุ่มทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินคา้

คงเหลือวา่มีความสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว รวมทั้งการทดสอบการคาํนวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ

โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาถึง

ความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี ของกลุ่มบริษทั (แต่

ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้ น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ขา้พเจ้า

ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่าน

และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่

จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม

บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ

การใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุ

ดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั

และบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ



สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการ

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้

ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ           

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึง

เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด   เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้   

ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เท็จจริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี

อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น

ของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ

บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ประเด็นที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 



ขา้พเจา้ได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้

ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสําคญัมากที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ

เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน

ของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3885 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 



สํานกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม  2561 31 ธนัวาคม  2560 31 ธนัวาคม  2561 31 ธนัวาคม  2560

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 60,416,139.44 43,886,712.04 16,760,554.51 14,079,819.03

 เงินลงทุนชวัคราว

- หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 5.1 198,055,487.43 369,438,913.05        198,055,487.43 369,438,913.05

- หลกัทรัพยเ์ผือขาย 5.2 100,916,841.80 55,125,000.00          100,916,841.80 55,125,000.00         

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

ลูกหนีการคา้ สุทธิ

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.1 -                             -                            390,472,452.07         286,789,335.44

     - กิจการอืน  6 402,269,830.69 341,980,008.84 664,484.29                487,388.72              

ลูกหนีอืน 63,310,187.56 8,568,897.84            1,441,521.07 449,636.37

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้ง 3.2 -                             -                            15,000,000.00           178,000,000.00       

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 1,117,502,988.59 975,636,107.61 123,625,635.43 113,456,511.01

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 84,539,612.23 72,850,630.80 -                             -                           

อืน ๆ 2,022,132.52 1,950,768.14 242,499.02 219,998.54

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,029,033,220.26 1,869,437,038.32 847,179,475.62 1,018,046,602.16

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

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

เงินลงทุนระยะยาว 8 5,000,000.00              5,000,000.00            5,000,000.00             5,000,000.00           

ทีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 9 293,662,558.39 283,457,730.79 81,316,821.37 70,938,416.06

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 8,609,356.92 3,549,419.40 1,000,049.00 49.00

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18.4 205,690,633.80 162,362,925.12 24,672,270.55 19,934,690.00

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 13,141,346.37 17,610,161.61 -                             -                           

เงินมดัจาํ 46,885,272.20 45,831,927.78 171,840.00 170,590.00              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 572,989,167.68 517,812,164.70 257,010,480.92 240,893,245.06

รวมสินทรัพย์ 2,602,022,387.94 2,387,249,203.02 1,104,189,956.54 1,258,939,847.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

บาท

ณ วนัที 31  ธนัวาคม  2561

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษทั

1



สํานกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม  2561 31 ธนัวาคม  2560 31 ธนัวาคม  2561 31 ธนัวาคม  2560

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 12 156,162,831.78 18,000,000.00 -                             -                           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

เจา้หนีการคา้  

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.3 -                             -                            3,593,354.54             3,142,343.91

     - กิจการอืน  184,243,184.17 152,750,172.60 67,090,309.07 70,431,492.47

เจา้หนีอืน  13 225,068,762.68 175,064,415.19 78,079,560.59 60,888,083.61

หนีสินหมุนเวียนอืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 77,367,152.28 39,259,175.80 9,122,870.74 10,390,153.48

อืน ๆ 21,634,730.57 18,661,668.25 4,847,391.48 2,782,851.22

          รวมหนีสินหมุนเวียน 664,476,661.48 403,735,431.84 162,733,486.42 147,634,924.69

หนีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14 95,623,146.00 81,696,070.00 61,521,400.00           52,038,450.00         

เงินประกนัพนกังาน 6,543,500.00 6,455,000.00 54,000.00                  55,000.00                

          รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 102,166,646.00 88,151,070.00 61,575,400.00 52,093,450.00         

                    รวมหนีสิน 766,643,307.48 491,886,501.84 224,308,886.42 199,728,374.69

…/2

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั  ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31  ธนัวาคม  2561

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

งบการเงินรวม

2



สํานกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม  2561 31 ธนัวาคม  2560 31 ธนัวาคม  2561 31 ธนัวาคม  2560

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 15

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 16 49,250,000.00 49,250,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,018,848,523.49 1,067,468,182.02 280,286,032.31 448,252,472.53       

รวมองคป์ระกอบอืนส่วนของผูถื้อหุน้ 144,616,556.97 155,980,519.16 (57,818,962.19) (46,455,000.00)

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,835,379,080.46 1,895,362,701.18 879,881,070.12 1,059,211,472.53

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                            -                             -                           

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,835,379,080.46 1,895,362,701.18 879,881,070.12 1,059,211,472.53

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,602,022,387.94 2,387,249,203.02 1,104,189,956.54 1,258,939,847.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

ณ วนัที 31  ธนัวาคม  2561

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 ทไีม่มี

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 วนัท ี 1 มกราคม 2560 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          921,624,882.93           202,435,519.16       (41,835,000.00)    -                      160,600,519.16   1,754,139,402.09   -              1,754,139,402.09   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                      -                      -                            243,143,299.09           -                           (4,620,000.00)      -                      (4,620,000.00)     238,523,299.09      -              238,523,299.09      

เงินปันผลจา่ย -                      -                      -                            (97,300,000.00)           -                           -                       -                      -                      (97,300,000.00)      (97,300,000.00)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31  ธนัวาคม  2560 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          1,067,468,182.02        202,435,519.16       (46,455,000.00)    -                      155,980,519.16   1,895,362,701.18   -              1,895,362,701.18   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี 1 มกราคม 2561 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          1,067,468,182.02        202,435,519.16       (46,455,000.00)    -                      155,980,519.16   1,895,362,701.18   -              1,895,362,701.18   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                      -                      -                            361,586,858.47           -                           (11,363,962.19)    -                      (11,363,962.19)   350,222,896.28      -              350,222,896.28      

เงินปันผลจา่ย -                      -                      -                            (410,206,517.00)         (150,643,480.00) -                       -                      -                      (410,206,517.00)    -              (410,206,517.00)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31  ธนัวาคม  2561 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          1,018,848,523.49        51,792,039.16         (57,818,962.19)    -                      144,616,556.97   1,835,379,080.46   -              1,835,379,080.46   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  ธนัวาคม 2561

บาท

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

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 2560 347,500,000.00    275,164,000.00    34,750,000.00        459,414,737.21     (41,835,000.00)         -                              (41,835,000.00)         1,074,993,737.21      

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี -                             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                        -                          86,137,735.32       (4,620,000.00)           -                              (4,620,000.00)           81,517,735.32           

เงินปันผลจ่าย -                       -                        -                          (97,300,000.00)      -                            -                              -                            (97,300,000.00)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม  2560   347,500,000.00    275,164,000.00    34,750,000.00        448,252,472.53     (46,455,000.00)         -                              (46,455,000.00)         1,059,211,472.53      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี 1 มกราคม 2561 347,500,000.00    275,164,000.00    34,750,000.00        448,252,472.53     (46,455,000.00)         -                              (46,455,000.00)         1,059,211,472.53      

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี -                             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                        -                          242,083,559.78     (11,363,962.19)         -                              (11,363,962.19)         230,719,597.59         

เงินปันผลจ่าย -                       -                        -                          (410,050,000.00)    -                            -                              -                            (410,050,000.00)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม  2561 347,500,000.00    275,164,000.00    34,750,000.00        280,286,032.31     (57,818,962.19)         -                              (57,818,962.19)         879,881,070.12         

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนื

กาํไรสะสม

บาท

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษทั

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2561

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น
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สาํนกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 3,089,842,593.66 2,659,018,934.74 798,171,537.58 722,639,694.43

รายไดจ้ากการบริการ -                           3,662,250.00              102,798,142.00 35,785,030.00

รายไดเ้งินปันผล 1,436,000.00           -                              152,079,480.00 -                               

รายไดอื้น 11,627,845.95 16,442,913.02 5,550,638.81 21,369,484.53

         รวมรายได้ 3.4 3,102,906,439.61 2,679,124,097.76 1,058,599,798.39 779,794,208.96

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,494,852,995.55 1,307,108,300.06       703,161,107.51 589,111,665.62

ค่าใชจ่้ายในการขาย 910,400,194.38 836,556,350.31          998,550.15 2,715,933.42

ค่าใชจ่้ายในบริหาร 245,361,950.32 230,198,275.84          90,325,005.70       81,029,098.60

ตน้ทุนทางการเงิน 1,441,340.21 1,450,675.41 351.29                   

          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 2,652,056,480.46 2,375,313,601.62 794,485,014.65 672,856,697.64

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 450,849,959.15 303,810,496.14 264,114,783.74 106,937,511.32

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18.1 , 18.3 (89,263,100.68) (60,667,197.05) (22,031,223.96) (20,799,776.00)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 361,586,858.47 243,143,299.09 242,083,559.78 86,137,735.32

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 361,586,858.47 243,143,299.09          242,083,559.78 86,137,735.32             

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                              -                         -                               

361,586,858.47 243,143,299.09 242,083,559.78 86,137,735.32

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 1.04 0.70 0.70 0.25

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

6

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  ธนัวาคม  2561

บาท



สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

 

2561 2560 2561 2560

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 361,586,858.47         243,143,299.09         242,083,559.78       86,137,735.32           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัค่าของเงินลงทุนเผือขาย

-จากการวดัค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (14,204,952.74)         (5,775,000.00)           (14,204,952.74)        (5,775,000.00)            

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,840,990.55             1,155,000.00             2,840,990.55           1,155,000.00             

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (11,363,962.19)         (4,620,000.00)           (11,363,962.19)        (4,620,000.00)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 350,222,896.28         238,523,299.09         230,719,597.59       81,517,735.32           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 350,222,896.28         238,523,299.09         230,719,597.59       81,517,735.32           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                            -                           -                             

350,222,896.28         238,523,299.09         230,719,597.59       81,517,735.32           

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับปีสินนสุดวนัที 31   ธนัวาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 361,586,858.47       243,143,299.09          242,083,559.78           86,137,735.32           

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเสือมราคา 9 44,352,919.50         49,742,139.70            11,248,844.60             10,453,518.88           

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 10 , 11 5,768,277.72           5,868,212.91              -                               -                             

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14 18,139,914.00         14,478,144.00            11,411,711.00             8,505,168.00             

ขาดทุน(กาํไร) จากขายทรัพยสิ์น (1,417,754.06)          (1,896,658.57)            (1,354.22)                     (1,265,442.72)            

ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปลียน 3,463,759.25           (105,355.23)               6,994.21                      (26,943.44)                 

รายจ่ายดอกเบีย 1,441,340.21           1,450,675.41              351.29                         -                             

รายจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 18.1 129,749,818.81       67,024,011.45            23,927,813.96             22,382,773.60           

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 18.1 (40,486,718.13)        (6,356,814.40)            (1,896,590.00)              (1,582,997.60)            

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั ลดลง(เพิมขึน) -                           -                             (103,683,116.63)          58,349,123.37           

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน ลดลง(เพิมขึน) (60,289,821.85)        (27,497,304.29)          (177,095.57)                 3,692,941.12             

ลูกหนีอืน ลดลง(เพิมขึน) (54,741,289.73)        (2,548,551.54)            (991,884.71)                 1,220,215.66             

สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพิมขึน) (141,866,880.98)      175,519,932.98          (10,169,124.42)            1,252,377.77             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  ลดลง(เพิมขึน) (11,760,345.80)        3,255,209.35              (22,500.48)                   38,333.53                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  ลดลง(เพิมขึน) (1,053,344.42)          (437,144.26)               (1,250.00)                     3,000.00                    

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั เพิมขึน(ลดลง) -                           -                             451,010.63                  1,069,897.75             

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน  เพมิขึน(ลดลง) 28,029,252.37         21,354,800.16            (3,348,177.61)              1,262,956.58

เจา้หนีอืน เพิมขึน(ลดลง) 49,925,428.15         50,806,856.03            17,191,476.98             19,989,114.49

หนีสินหมุนเวียนอืน - อืนๆ เพมิขึน(ลดลง) 2,973,062.28           1,061,868.08              2,064,540.27               (623,395.94)               

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 

 - ผลประโยชนพ์นกังานทีจ่ายแลว้ 14 (4,212,838.00)          (2,352,439.00)            (1,928,761.00)              (590,180.00)               

 - เงินประกนัพนกังาน เพิมขึน(ลดลง) 88,500.00                137,000.00                 (1,000.00)                     (1,000.00)                   

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 329,690,137.79       592,647,881.87          186,165,448.08           210,267,196.37         

จ่ายดอกเบีย (1,362,420.87)          (1,432,209.65)            (351.29)                        -                             

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (91,641,842.34)        (56,102,813.05)          (25,195,096.70)            (24,720,710.25)          

     เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 236,685,874.58       535,112,859.17          160,970,000.09           185,546,486.12         

                         /2

สาํหรับปีสุดวนัที 31 ธนัวาคม  

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  ธนัวาคม  2561

บ า ท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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สาํหรับปีสุดวนัที 31 ธนัวาคม  



สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซือ) เงินลงทุนชวัคราว 5.1 171,383,425.62       (313,568,179.13)        171,383,425.62           (313,568,179.13)        

เงินสดจ่าย(ซือ)หลกัทรัพยเ์ผือขาย 5.2 (59,996,794.54)        (5,000,000.00)            (59,996,794.54)            (5,000,000.00)            

เงินสดรับ(จ่าย)เพือใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.2 -                           -                             163,000,000.00           237,000,000.00         

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 (54,605,277.88) (27,561,072.37) (21,658,743.93) (2,036,295.03)

เงินสดรับจากการจาํหน่าย ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,465,284.84           1,956,513.17              32,848.24                    1,265,587.72             

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,359,400.00) (684,400.00) (1,000,000.00) -                             

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 51,887,238.04         (344,857,138.33)        251,760,735.39           (82,338,886.44)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผล 17 (410,206,517.00) (97,300,000.00) (410,050,000.00) (97,300,000.00)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั -

 - จากสถาบนัการเงิน เพมิขึน (ลดลง) 138,162,831.78       (90,000,000.00)          -                               -                             

จ่ายชาํระเจา้หนีสญัญาเช่าการเงิน -                           -                             -                               -                             

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (272,043,685.22)      (187,300,000.00)        (410,050,000.00)          (97,300,000.00)          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 16,529,427.40         2,955,720.84              2,680,735.48               5,907,599.68             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 4 43,886,712.04         40,930,991.20            14,079,819.03             8,172,219.35             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 4 60,416,139.44         43,886,712.04            16,760,554.51             14,079,819.03           

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  ธนัวาคม  2561

บ า ท

สาํหรับปีสุดวนัที 31 ธนัวาคม  สาํหรับปีสุดวนัที 31 ธนัวาคม  

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 

 

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) โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่

เลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ตาํบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหนัคา จงัหวดัชยันาทและมีโรงงานสาขาตั้งอยูเ่ลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ตาํบลดู่ทุ่ง อาํเภอ

เมือง จงัหวดัยโสธร และ เลขท่ี 81 และ 106 หมู่ท่ี 6 ตาํบลหนองโบสถ์ อาํเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ บริษทัฯ ประกอบ

กิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี  

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์อง

ประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 11 มกราคม 2520 โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้ งอยู่เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต

บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ มีโรงงานท่าพระ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอก

ใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม บริษทัย่อยประกอบ

กิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภา

วชิาชีพบญัชี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสอง

ภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั ซ่ึง

ถือเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้น 99.90% (ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

กบับริษทัฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญัออกแลว้ 

1.4 กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัโดยทางตรงหรือ

ทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั 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 ไดซ้ื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยจากผูถื้อหุน้เดิมซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวนรวม 448,495 หุน้ 

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

ประมาณ 247.29 ลา้นบาท  และบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย จาํนวนเงินรวม 44.85 ลา้นบาท คิดเป็นการถือหุ้นใน

บริษทัยอ่ยร้อยละ 99.67 โดยในการจดัทาํงบการเงินรวม บริษทัถือเสมือนวา่มีส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยร้อยละ 100.00 ตั้งแต่

วนัท่ี 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” ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 

ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 บริษทัย่อยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนข้ึนอีก 100 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ เขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนทั้งหมด

จาํนวน 1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นเงินรวม 100 ลา้นบาท ทาํใหเ้งินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในบญัชีของบริษทัเพ่ิมข้ึน

จาก 44.85 ลา้นบาท เป็น 144.85 ลา้นบาท และสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ในบริษทัยอ่ยเพ่ิมเป็นร้อยละ 99.99    

ใน เดือนตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทัยอ่ย ไดมี้มติจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น หุ้นละ 104 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 150.80 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 โดยบริษทัไดรั้บรู้เงินปันผล จาํนวน 150.64 

ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 4 ปี 2561 ส่งผลให้ “มูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีสูงกวา่ราคาเงินลงทุน” ในส่วนของผูถื้อหุ้นใน

งบการเงินรวม จาํนวนเงิน 202.44 ลา้นบาท ลดลงคงเหลือจาํนวนเงิน 51.80 ลา้นบาท  

1.6 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

1.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั   

ในระหวา่งปี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความ

ท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ซ่ึงการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ในปีปัจจุบันไม่มี

ผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั 

 1.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคบัใชต้ั้งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 2562 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 2562 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 2562 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการ  

 ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 2562 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2562 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ภาษีเงินได ้ 2562 

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2562 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สญัญาเช่า 2562 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

 และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 2562 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ  

 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2562 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 2562 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ  

 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2562 

ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน ์  

 เม่ือออกจากงาน 2562 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 2562 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2562 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  

 ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2562 

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  กาํไรต่อหุน้ 2562 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 2562 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2562 

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน   

 และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2562 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2562 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2562 

ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เกษตรกรรม 2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 2562 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2562 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 2562 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  

 และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 2562 

ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2562 

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 2562 

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  งบการเงินรวม 2562 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การร่วมการงาน 2562 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2562 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 2562 

ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มี  

 ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 2562 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2562 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี  

 ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 2562 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึน  

ตามรูปแบบกฎหมาย 2562 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2562 

ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2562 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ี สินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน   

 การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 2562 

ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2562 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน   

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 2562 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  

ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2562 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2562 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2562 
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 ปีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์   

ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐาน  

การบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 2562 

ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 2563 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2562 

ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต  

สาํหรับเหมืองผิวดิน 2562 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 2562 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 แลว้เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, 

ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16,  ฉบบัท่ี 17, ฉบบัท่ี 19, ฉบบัท่ี 21, ฉบบัท่ี 23, ฉบบัท่ี 24, ฉบบัท่ี 33, ฉบบัท่ี 

34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 13 และฉบบัท่ี 15 จะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ ส่วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินอ่ืนๆ ไม่

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

และฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐาน

การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

บริษทัฯ มีนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี; 

2.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากการขาย รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดส่้งมอบและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของสินคา้ไปยงัลูกคา้แลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากสถาบนั

การเงินท่ีมีกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 
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2.3 เงินลงทุนชัว่คราว 

เป็นเงินลงทุนท่ีบริษทัตั้งใจจะถือครองไวไ้ม่เกินหน่ึงปี ประกอบดว้ย หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน หลกัทรัพย์

เพ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ไป หรือตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดภายในหน่ึงปี 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหน่วยลงทุน แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ

หลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการ

ส่วนเกินทุนในส่วนของผูถื้อหุน้ 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ

ปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ 

วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบนัทึกเป็นรายการ

กาํไร (ขาดทุน) ในงบกาํไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุน้ 

แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

2.4 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ในจาํนวนท่ีคาดวา่จะเก็บเงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ีทั้งส้ิน ยอดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ี

ประมาณข้ึนน้ี ไดจ้ากการวเิคราะห์สถานะของหน้ีท่ีคา้งชาํระในปัจจุบนั 

2.5 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้สาํเร็จรูป  งานระหวา่งผลิต และวตัถุดิบ บนัทึกในราคาทุน โดยวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือ มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืน แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่  

บริษทัฯ ตั้ งค่าเผื ่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ เมื่อคาดว่าสินคา้จะเส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยั โดยพิจารณาจาก

สภาพปัจจุบนัของสินคา้คงเหลือและแนวโนม้ของความนิยมของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ ์

2.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกว่าก่ึงหน่ึง หรือมีอาํนาจในการ

ควบคุมนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมนบัตั้งแต่

บริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมจนถึงวนัท่ีส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ย รายการและยอดคงเหลือระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ตลอดจนกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยวธีิราคาทุน 

2.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน แสดงในราคาทุน  

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 
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ค่าเส่ือมราคา คาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

  ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  10 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  3 

เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้าํนกังาน  5 

ยานพาหนะ  5 

2.8 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทรัพยสิ์น

และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดบญัชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัราแลกเปล่ียน(ซ้ือ

และขายตามลาํดบั) ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลง

ค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแลว้ 

2.9 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ หรือรายการ

ท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดยอิงกบั

กฎหมายท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 

ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

2.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ

ผลประโยชน์อ่ืนๆ เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ

กาํไรขาดทุนตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน ภาระผกูพนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงั

ออกจากงานน้ีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลด แต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง

และไม่มีความเป็นไปได้ท่ีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้ งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือการ

สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทนัทีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการแกไ้ขโครงการหรือลด

ขนาดโครงการ หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

2.11 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน

และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณ

ไว ้

2.12 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียก

ชาํระแลว้ ณ วนัส้ินงวดบญัชี 

3. รายการบัญชีกบักจิการและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการดงักล่าว

ถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัสาํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบญัชีและรายการคา้ ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560    มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31  ธนัวาคม 2561 

 

 31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561 

 

 31 ธนัวาคม 2560   
สินทรัพย์         

3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  390,472,452.07  286,789,335.44 

หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -   390,472,452.07  286,789,335.44 

ยอดคา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไม่เกินกาํหนดชาํระ 
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3.2 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้อง       

ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  บาท   

  งบการเงินเฉพาะบริษทั   

  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการ

   ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูย้มื 

  31 ธนัวาคม 2560  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2561  ระหวา่งกนั 

บริษทัยอ่ย           

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  178,000,000.00  160,000,000.00  (323,000,000.00) 

 

 15,000,000.00  2.9%ต่อปี 

  178,000,000.00  160,000,000.00  (323,000,000.00)  15,000,000.00   

 

 

 

 

 บาท 

 

 

 

 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม  2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

หนี้สิน         

3.3 เจ้าหนี้การค้า         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  3,593,354.54  3,142,343.91 

 
 

เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   -  -  3,593,354.54  3,142,343.91 

             

         

3.4  รายการค้าทีสํ่าคญักบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การคิดตน้ทุน 

  31  ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  -  -  762,476,817.00  681,675,105.00  ราคาตามสญัญา 

รับจา้งตดัเยบ็  -  -   102,798,142.00  35,785,030.00  " 

ซ้ือวตัถุดิบ  -  -  20,145,762.67  13,617,413.45  " 

 รายไดค้่าเช่า           234,000.00  234,000.00  " 

 ค่าเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน           

  และคลงัสินคา้

 

 -  -   1,710,000.00   
 

 1,710,000.00  " 

ค่าจา้งตดั  -  -  23,884,364.63  15,862,284.43  " 

ดอกเบ้ียรับ  -  -   3,199,432.90  11,782,662.78  " 

 

 

 

เงินปันผลรับ  -  -  150,643,480.00  -  " 
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3.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31   ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี : 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 40,843,241.37  37,862,582.10  40,843,241.37  37,862,582.10 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4,126,993.00  2,112,241.00  4,126,993.00  2,112,241.00 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -  -  -  - 

รวม 44,970,234.37  39,974,823.10  44,970,234.37  39,974,823.10 

 

4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีที่เก่ียวขอ้ง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561 

 

 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสด  6,622,894.05  4,565,091.55  268,573.25  323,992.25 

เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  53,793,245.39  39,321,620.49  16,491,981.26  13,755,826.78 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  60,416,139.44  43,886,712.04  16,760,554.51  14,079,819.03 

 

5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 และ2560 เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

5.1 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

เงินลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี -         

          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  198,055,487.43  369,438,913.05  198,055,487.43  369,438,913.05 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว  198,055,487.43  369,438,913.05  198,055,487.43  369,438,913.05 

 



สาํนกังาน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท                                                                                        

 

20 

 

5.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ดงัน้ี:- 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560   

 

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

มูลค่า 

ยติุธรรม  

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

มูลค่า 

ยติุธรรม 

หลักทรัพยใ์นความ

ตอ้งการของตลาด 162,756,794.54  (61,839,952.74)  100,916,841.80  102,760,000.00  (47,635,000.00)  55,125,000.00 

       รวม 162,756,794.54  (61,839,952.74)  100,916,841.80  102,760,000.00  (47,635,000.00)  55,125,000.00 

 

รายการเปล่ียนแปลงกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31  ธนัวาคม  2561 

มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 55,125,000.00  55,125,000.00 

ยอดเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 59,990,794.54  59,990,794.54 

การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี (14,198,952.74)  (14,198,952.74) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31   ธนัวาคม  2561 100,916,841.80  100,916,841.80 

 

6. ลูกหนีก้ารค้า – กจิการอ่ืน  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561  และ 2560  ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  402,269,830.69  341,980,008.84  664,484.29  487,388.72 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  402,269,830.69  341,980,008.84  664,484.29  487,388.72 
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ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561  และ2560   ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี 

 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560    31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560   

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน         

      - ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  375,275,858.33  321,180,253.63  664,484.29  487,388.72 

      - เกินกาํหนดชาํระ 0 - 3 เดือน    14,891,605.61  5,091,859.70  - 

 

 

 
 

 - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 4 - 6 เดือน    8,113,777.50  8,947,339.51  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 7 - 12 เดือน    3,988,589.25  1,937,239.00  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไป    -  4,823,317.00  -  - 

        รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  

 

 402,269,830.69  341,980,008.84  664,484.29  487,388.72 

 

7. สินค้าคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 และ 2560     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2561    31 ธนัวาคม 2560    31 ธนัวาคม 2561    31 ธนัวาคม 2560   

สินคา้สาํเร็จรูป  885,083,440.04  811,184,015.04  -  3,243,297.11 

สินคา้ระหวา่งผลิต  141,389,866.47  131,444,655.25   101,599,352.05  92,276,080.46 

วตัถุดิบ   50,136,693.44  43,686,322.78  19,235,647.43  16,336,515.40 

วสัดุส้ินเปลือง  6,555,906.06  4,662,964.83  2,790,635.95  1,600,618.04 

สินคา้ระหวา่งทาง  50,337,082.58  658,149.71  -  - 

        รวม  1,133,502,988.59  991,636,107.61  123,625,635.43  113,456,511.01 

หกั  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั  (16,000,000.00)  (16,000,000.00)  -  - 

สินคา้คงเหลือ  สุทธิ  1,117,502,988.59  975,636,107.61  123,625,635.43  113,456,511.01 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560  สินคา้คงเหลือในบญัชีของบริษทัยอ่ย ท่ีซ้ือจากบริษทัฯ มีกาํไรในสินคา้คงเหลือ 

(ในงบการเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจาํนวน 176,258,500.00 และ  178,608,500.00 ตามลาํดบั 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือตน้ปี  16,000,000.00  - 

ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี  -  - 

ยอดคงเหลือปลายปี  16,000,000.00  - 
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8. เงนิลงทุนระยะยาว 

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัฯ ได้ลงทุนในหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิของ บริษทั ซีพี ออลล์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5,000 

หน่วย มูลค่าหุ้นกูห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท กาํหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษทั หรือเม่ือผูอ้อกหุ้นกูใ้ช้

สิทธิไถ่ถอนก่อนกาํหนดตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ชาํระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิ

เล่ือนชาํระดอกเบ้ียโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ กาํหนดอตัราดอกเบ้ียเป็นประเภทลอยตวั โดยปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ร้อยละ 5.00 ต่อปี และหลงัจากนั้นเท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit 

Spread และ (ค) อตัราท่ีกาํหนดไวต้ามช่วงเวลา 

 

9. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31          ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม  2560 

 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  โอนออก  ธนัวาคม  2561 

 

 

ราคาทุน:-            

ท่ีดิน 118,492,674.50  520,000.00  -  -  -  119,012,674.50 

อาคารและส่วนปรับปรุง 317,744,974.72  -  -  10,477,942.72  -  328,222,917.44 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 279,057,882.43  18,615,900.00  (112,500.00)  5,121,778.92  -  302,683,061.35 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 13,691,637.99  1,883,499.80     (1,261.68) 

 

 -  -  15,573,876.11 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 146,538,996.06  1,759,272.65  (2,700.00)  9,812,124.75  -  158,107,693.46 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 55,094,118.05  2,353,547.20  (1,056,947.79)  102,409.90  -  56,493,127.36 

ยานพาหนะ 40,905,188.22  -  (6,723,330.84)  -  -  34,181,857.38 

สินทรัพยอ่ื์น 944,900.22  15,112.15  -  -  -                     960,012.37 

งานระหว่างก่อสร้าง -  387,406.43  -  -  (387,406.43)                     - 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 47,072,361.52  7,546,522.90  (2,751,640.19)  -  -  51,867,244.23 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 3,994,683.11  21,524,016.75  -  -  (25,126,849.86)  391,850.00 

     รวมราคาทุน 1,023,537,416.82  54,605,277.88  (10,648,380.50)  25,514,256.29  (25,514,256.29)  1,067,494,314.20 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม

 

           

อาคารและส่วนปรับปรุง (240,455,931.88)  (11,076,519.33)  -  -  -  (251,532,451.21) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (248,292,099.47)  (7,620,913.36)  81,019.98  -  -  (255,831,992.85) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (11,935,994.13)  (771,805.45)  1,260.68  -  -  (12,706,538.90) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (110,852,871.81)  (16,541,412.93)  2,699.00  -  -  (127,391,585.74) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (47,188,273.46)  (3,125,929.74)  1,041,140.64  -  -  (49,273,062.56) 

ยานพาหนะ (39,404,543.45)  (339,999.60)  6,723,318.84  -  -  (33,021,224.21) 

สินทรัพยอ่ื์น (887,224.92)  (21,035.88)  -  -  -  (908,260.80) 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (41,062,746.91)  (4,855,303.21)  2,751,410.58  -  -  (43,166,639.54) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

 

(740,079,686.03)

 

 (44,352,919.50)  10,600,849.72  -  -  (773,831,755.81) 

ที่ดนิ อาคาร และ 

 

           

อุปกรณ์- สุทธิ 283,457,730.79          293,662,558.39 
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ค่าเส่ือมราคา สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 และ 2560  แสดงไวใ้น ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร ดงัน้ี 

  บาท 

  2561     2560 

ตน้ทุนขาย     20,956,363.12  21,968,175.90 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  23,396,556.38  27,773,963.80 

รวม  44,352,919.50  49,742,139.70 

     
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  

 ณ  วนัท่ี 31          ณ  วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม 2560  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา้  โอนออก    ธนัวาคม  2561 

ราคาทุน:-            

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

อาคารและส่วนปรับปรุง

 

144,921,728.79  -  -  387,406.43  -  145,309,135.22 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 156,881,711.63  18,102,900.00  (112,500.00)  478,469.07  -  175,350,580.70 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 4,656,589.41  1,016,320.21  (1,261.68)  -  -  5,671,647.94 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 9,911,664.42  610,606.35  (2,700.00)  272,716.92   -  10,792,287.69 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 7,746,250.28  775,212.80  (481,581.78)  -  -  8,039,881.30 

ยานพาหนะ 9,003,299.06  -  -  -  -  9,003,299.06 

สินทรัพยอ่ื์น 944,900.22  15,112.15  -  -  -  960,012.37 

งานระหว่างก่อสร้าง -  387,406.43  -  -  (387,406.43)  - 

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง -  751,185.99  -   -  (751,185.99)  - 

รวมราคาทุน 351,490,888.31  21,658,743.93  (598,043.46)  1,138,592.42

 

 (1,138,592.42)  372,551,588.78 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม:-            

อาคารและส่วนปรับปรุง

 

       

(104,873,463.28)  (6,422,437.62)  -  -  -  (111,295,900.90) 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (144,751,743.47)  (4,025,950.71)  81,019.98  -  -  (148,696,674.20) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (4,033,430.29)  (325,533.91)  1,260.68  -  -  (4,357,703.52) 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (9,521,704.04)  (231,669.58)  2,699.00  -  -  (9,750,674.62) 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน (7,481,614.19)  (222,216.90)  481,569.78  -  -  (7,222,261.31) 

ยานพาหนะ (9,003,292.06)  -  -  -  -  (9,003,292.06) 

สินทรัพยอ่ื์น (887,224.92)  (21,035.88)  -  -  -  (908,260.80) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (280,552,472.25)  (11,248,844.60)  566,549.44  -  -  (291,234,767.41) 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 70,938,416.06           81,316,821.37 

            

ค่าเส่ือมราคา สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม   2561 และ 2560 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี  

  บาท 

  2561  2560 

ตน้ทุนขาย  10,773,922.24  10,066,575.68 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  474,922.36  386,943.20 

รวม  11,248,844.60  10,453,518.88 
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บริษทัฯ จดจาํนองท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร บางส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อย กับธนาคารหลายแห่ง                       

เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

 

10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน   

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ  วนัท่ี 31          ณ  วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2560 

  

 เพ่ิมข้ึน  ตดัจาํหน่าย  โอน   ธนัวาคม 2561 

ราคาทุน ;-            

    โปรแกรมคอมพิวเตอร์  27,913,594.09  808,700.00  -    3,550,700.00   32,272,994.09 

     โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง  -  5,550,700.00  -    (3,550,700.00)   2,000,000.00 

รวมราคาทุน  27,913,594.09  6,359,400.00  -  -   34,272,994.09 

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม            

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (24,364,174.69)  (1,299,462.48)  -  -   (25,663,637.17) 

รวม  (24,364,174.69)  (1,299,462.48)  -  -   (25,663,637.17) 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  3,549,419.40         8,609,356.92 

รายจ่ายตดับญัชี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการบริหารดงัน้ี 

  บาท 

  2561  2560 

ตน้ทุนขาย  133,379.95  202,281.83 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  1,166,082.53  1,198,315.95 

รวม  1,299,462.48  1,400,597.78 

 

  บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  ณ  วนัท่ี 31        ณ  วนัท่ี 31 

   ธนัวาคม 2560    เพ่ิมข้ึน  ตดัจาํหน่าย  โอน   ธนัวาคม 2561              

    ราคาทุน ;-           

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

    โปรแกรมระหวา่งติดตั้ง  -  1,000,000.00

 

 -  -  1,000,000.00 

รวมราคาทุน  2,469,288.38  1,000,000.00  -  -  3,469,288.38 

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม           

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

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

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  49.00        1,000,049.00 
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รายจ่ายตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 และ 2560 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายใน   การบริหาร

ดงัน้ี 

  บาท 

  2561  2560 

ตน้ทุนขาย  -  - 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  -  - 

รวม  -  - 

11. สิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561 และ 2560  สิทธิการเช่า ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

      ณ วนัท่ี 31    ตดั        ณ วนัท่ี 31 

  ธนัวาคม 2560  เพ่ิมข้ึน  จาํหน่าย  โอน  ธนัวาคม 2561 

สิทธิการเช่า           

ราคาทุน           

สิทธิการเช่ารอตดับญัชี  73,968,316.67  -  -  -  73,968,316.67 

รวมราคาทุน  73,968,316.67  -  -  -  73,968,316.67 

หกัรายจ่ายตดัจาํหน่ายสะสม           

สิทธิการเช่ารอตดับญัชี  (56,358,155.06)  (4,468,815.24)  -  -  (60,826,970.30) 

รวม  (56,358,155.06)  (4,468,815.24)  -  -  (60,826,970.30) 

สิทธิการเช่า-สุทธิ  17,610,161.61        13,141,346.37 

 

การตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 และ 2560  แสดงไวใ้นตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายใน

การขายและบริหาร มีดงัน้ี: 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,468,815.24  4,467,615.13  -  - 

รวม 4,468,815.24  4,467,615.13  -  - 
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12. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 และ 2560  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม  2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม  2561  31 ธนัวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  -  -  -  - 

เงินกูย้มืระยะสั้น   120,000,000.00  18,000,000.00  -  - 

เงินกูย้มืตามทรัสตรี์ซีทต ์        36,162,831.78  -  -  - 

               รวม  156,162,831.78  18,000,000.00  -  - 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง อตัรา

ดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.95 ถึง ร้อยละ 7.70 ต่อปี วงเงินกูด้งักล่าวคํ้าประกนัโดย การจดจาํนองท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและ

เคร่ืองจกัรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้งมีผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั เป็นผูค้ ํ้าประกนั 

13. เจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 31   ธนัวาคม  2561 และ 2560  เจา้หน้ีอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 2,347,591.90  5,447,989.86  617,697.89  4,899,156.26 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 222,109,765.67  169,005,020.22  76,789,981.59  55,377,522.24 

เงินปันผลคา้งจ่าย 611,405.11  611,405.11  671,881.11  611,405.11 

รวม   225,068,762.68  175,064,415.19  78,079,560.59  60,888,083.61        

 

14. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนส์าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561  และ 2560 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี           สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560   31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้งวด 81,696,070.00  69,570,365.00  52,038,450.00  44,123,462.00 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้ (4,212,838.00)  (2,352,439.00)  (1,928,761.00)  (590,180.00) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 18,139,914.00  14,478,144.00  11,411,711.00  8,505,168.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินงวด 95,623,146.00  81,696,070.00  61,521,400.00  52,038,450.00 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 และ 2560  มี ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 15,937,394.00  12,524,964.00  9,881,691.00  7,198,744.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,202,520.00  1,953,180.00  1,530,020.00  1,306,424.00 

รวม 18,139,914.00  14,478,144.00  11,411,711.00  8,505,168.00 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 มีดงัต่อไปน้ี : 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

อตัราคิดลด 2.49 % และ 2.77 %  2.77% 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 

สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-67 %*  0-52 %* 

อตัรามรณะ TMO 2008 **  TMO 2008 ** 

*   ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายขุองพนกังาน 

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

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนาํมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมุติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมุติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะลดลง  3.07  ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 

4.18 ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมข้ึน 5.95 ลา้น

บาท (ลดลง 5.31 ลา้นบาท) 

- ถา้สัดส่วนของพนักงานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายเุพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน    

จะลดลง 4.00 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 2.30 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้าํนวณโดย

การใชว้ธีิเดียวกนักบัท่ีคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดใ้ห้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญติั คุม้ครองแรงงาน

โดยมีสาระสาํคญัคือการปรับเพ่ิมอตัราค่าชดเชยใหก้บัลูกจา้งท่ีทาํงานตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปใหไ้ดค้่าชดเชยอตัราใหม่จากเดิม 
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300 วนั เป็น 400 วนั  ณ ปัจจุบนัร่างดงักล่าวอยู่ระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประมาณการหน้ีสินสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงานของบริษทัฯ ท่ีคาํนวณถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างการคาํนวณของนักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั โดยบริษทัฯ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทั้งจาํนวนเม่ือ พรบ.ฯ ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

15. ทุนจดทะเบียน 

15.1 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 หุน้สามญัของบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และไดเ้ร่ิมซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าว เป็นตน้ไป 

15.2 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงจาํนวนและมูลค่าหุ้น

สามญัของบริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 69,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้น

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

หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

16. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารอง           

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน            

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

17. การจ่ายเงนิปันผล 

เม่ือวนัท่ี 10  เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 จากกาํไรสุทธิ 

ประจาํปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ  0.14  บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน  48.65  ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผล

กาํไรสุทธิงวดหกเดือน ประจาํปี 2560 โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท  จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้  รวมเป็นเงิน 

48.65 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 9  เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2560 จากกาํไรสะสม  ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ  0.68  บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 236.30  ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2561 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงจ่าย

จากผลกาํไรสะสม โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  จาํนวน 347.50 ลา้นหุน้  รวมเป็นเงิน 173.75 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึง

จ่ายจากผลกาํไรสะสม โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.54 บาท  จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน 187.65 ลา้น

บาท 
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18. ภาษีเงนิได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนาํรายการท่ีมิใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วน

ท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

อตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2561 และ 2560 ในอตัราร้อยละ 20 

18.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม   2561  และ 2560  ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

 129,749,818.81  67,024,011.45  23,927,813.96  22,382,773.60 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั        

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดั-         

บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        

- รายการท่ีกระทบงบกาํไรขาดทุน (40,486,718.13)  (6,356,814.40)     (1,896,590.00)     (1,582,997.60) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 89,263,100.68  60,667,197.05  22,031,223.96  20,799,776.00 

 

 

18.2 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2561 และ 

2560 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,367,990.55  9,527,000.00  12,367,990.55  9,527,000.00 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั -        

- เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด (14,204,952.74)  (5,775,000.00)    (14,204,952.74)  (5,775,000.00) 

  -จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ฯ

ป  

-  -  -  - 

 ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,840,990.55  1,155,000.00       2,840,990.55       1,155,000.00 

    ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (11,363,962.19)  (4,620,000.00)  (11,363,962.19)  
 

 (4,620,000.00) 
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18.4 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการ  ดงัต่อไปน้ี 

18.3 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุด 

้        

 

                ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560  สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 

บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 450,849,959.15  303,810,496.14  264,114,783.74  106,937,511.32 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
 

 20% 
 

 20% 
 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         

-คูณอตัราภาษี 90,169,991.83  60,762,099.22  52,822,956.75  21,387,502.26 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

 ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี (40,486,718.13)  (6,356,814.40)  (1,896,590.00)  (1,582,997.60) 

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี       331,340.00  1,023,260.00  -  - 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน -        

-การคาํนวณกาํไรเพ่ือเสียภาษี:        

-รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ 35,232,873.18  3,299,050.46  (31,203,352.79)  (632,622.95) 

-ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม   4,015,613.80  1,939,601.77      2,308,210.00  1,627,894.28 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้-        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 89,263,100.68  60,667,197.05      22,031,223.96  20,799,776.00 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

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

  ธนัวาคม  2561     ธนัวาคม  2560   ธนัวาคม 2561   ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 12,367,990.55  9,527,000.00  12,367,990.55  9,527,000.00 

ลูกหน้ีฝากขาย 241,541,749.22  208,144,659.42  -  - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินคา้ 3,200,000.00  3,200,000.00  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,124,629.20  16,339,214.00  12,304,280.00  10,407,690.00 

รวม 276,234,368.97  237,210,873.42  24,672,270.55  19,934,690.00 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินคา้ฝากขาย (70,543,735.17)  (74,847,948.30)  -  - 

รวม (70,543,735.17)  (74,847,948.30)  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 

205,690,633.80  162,362,925.12  24,672,270.55  19,934,690.00 
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19. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2548 บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานข้ึนภายใตก้ารอนุมติัจาก

กระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนน้ีประกอบดว้ยเงินส่วนท่ีพนักงานจ่าย

สมทบในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบใหใ้นอตัราเดียวกนั พนกังานจะไดรั้บ

เงินจากกองทุนในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดงักล่าว กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน เอม็ เอฟ ซี จาํกดั (มหาชน) 

20. ภาระผูกพนั 

20.1  สัญญาเช่าพื้นทีแ่ละบริการระยะยาว 

20.1.1 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ ไดล้งนามต่อสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบั บริษทั ซาบีน่า ฟาอีสท์ จาํกดั เพ่ือ

ใช้เป็นสํานักงานและโกดังของบริษัท มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิต่ออายุการเช่าออกไปได ้             

3 คราว ๆ ละ 3 ปี โดยตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้เช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วนั อตัราค่าเช่า

เดือนละ 142,500.00  บาท โดยผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย ์และ

ผูใ้หเ้ช่าสญัญาวา่จะไม่จาํหน่ายจ่ายโอน ขายทรัพยท่ี์เช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

20.1.2 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2552 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นศูนยค์า้ปลีก

ของบริษทัยอ่ย มีระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษทัยอ่ยไดช้าํระเงิน

ค่าสิทธ์ิในการเช่าพ้ืนท่ีสาํหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ลา้นบาท 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                     

มีดงัต่อไปน้ี :- 

บริษัท   

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 0.71 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 

มากกวา่ 5 ปี - 

รวม 0.71 

          

บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 65.20 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 72.80 

มากกวา่ 5 ปี 0.16 

รวม 138.16 
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20.2  หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 และ 2560   บริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ ดงัน้ี:- 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 ธนัวาคม  2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

1. ค ํ้าประกนัตอ่กรมศุลกากร  1.36  0.50  -  - 

2. อ่ืน ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 

รวม  4.61  3.75  1.34  1.34 

 

 

21. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายการคา้กบัลูกหน้ีและ เจา้หน้ี

ต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการชาํระเจา้หน้ี และการรับชาํระจากลูกหน้ี มีระยะเวลาสั้น 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 และ2560   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 

 

   จาํนวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกลุเงิน 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   31 ธนัวาคม  2561  31 ธนัวาคม 2560  31 ธนัวาคม  2561  31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย ์           

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  535,453.39  162,410.53  49,884.43  15,591.50 

 เหรียญฮ่องกง  -   -     -  - 

 ยโูร       -         -                -              - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง  726,969.35  726,886.65              -               - 

หน้ีสิน           

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  580,701.98  283,517.48  64,057.22  202,492.75 

 เหรียญฮ่องกง      62,106.00     28,505.90  -         21,335.00 

 ยโูร             4,235.58        400.98              -  - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง       3,384.29  20,343.92           -  - 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของบริษทั แต่ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่มีความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวในสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงินปัจจุบนั เน่ืองจาก

บริษทัมีรายไดแ้ละกระแสเงินสดรับท่ีจะเขา้มาในแต่ละช่วงเวลา เพียงพอต่อการชาํระดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกหน้ีการคา้ไม่ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดในการให้สินเช่ือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ

เสียหายทางการเงิน แก่บริษทั อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการชาํระ

หน้ีไดดี้ บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และความเส่ียงเก่ียวกบั

การกระจุกตวัของลูกหน้ีการคา้มีไม่มาก เน่ืองจากลูกหน้ีของบริษทักระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็น    มูลค่าท่ีคาํนึงถึง

ความเส่ียงสูงสุดท่ีอาจเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการใหสิ้นเช่ือดงักล่าวแลว้ 

 

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินมีเกณฑ์ในการวดัมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 (พนับาท) 

 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561          

ส่วนทีห่มุนเวยีน          

เงนิลงทุนช่ัวคราว          

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 162,756  114,097  -  -  114,097 

มูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราวของกลุ่มบริษทัถูกประเมินเป็นระดบั 1ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากเงินลงทุนชัว่คราว

ดงักล่าวมีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
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22. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

กาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

   31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 332.91  2,756.93  3,089.84  260.55  2,398.48  2,659.03 

 รายไดจ้ากการบริการ -  -  -  -        3.66         3.66 

  รวมรายได ้ 332.91  2,756.93  3,089.84  260.55  2,402.14  2,662.69 

ตน้ทุนขาย     (1,494.85)      (1,307.11)  

กาํไรขั้นตน้     1,594.99      1,355.58  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (1,155.76)      (1,066.75)  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     439.23          288.83  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน             

 รายไดอ่ื้น     13.06           16.43 

 ตน้ทุนทางการเงิน     (1.44)           (1.45) 

  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน     11.62         14.98 

กาํไรก่อนภาษี     450.85        303.81  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (89.26)         (60.67)  

กาํไรสุทธิ     361.59      243.14  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
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งบกาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 และ 2560  มีดงัน้ี 

   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 

   31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2560 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

ร

 

            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          

           

           

           
 

          

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 35.69  762.48 

 

 798.17  39.92  682.72  722.64 

 รายไดจ้ากการบริการ -  102.80  102.80  -  35.78   35.78 

  รวมรายได ้ 35.69  865.28  900.97  39.92  718.50  758.42 

ตน้ทุนขาย     (703.16)      (589.11) 

กาํไรขั้นตน้     197.81      169.31 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (91.32)      (83.74) 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     106. 49        85.57 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน            

 รายไดอ่ื้น     157.62         21.37 

  ตน้ทุนทางการเงิน     -      - 

  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนอ่ืน         157.62         21.37 

กาํไรก่อนภาษี     264.11      106.94 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     22.03       (20.80) 

กาํไรสุทธิ     242.08       86.14 

 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2561  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงินรวมประมาณ  1,070  ลา้นบาท  

 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  

ค่าใชจ่้ายสาํคญั ๆ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 และ2560 ซ่ึงจาํแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2561  2560  2561  2560 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

             และงานระหวา่งทาํ 83,844,636.22  (168,643,372.88)         6,079,974.48  11,733,349.43 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 152,395,539.80        26,529,521.14  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 678,427,183.14      495,988,712.74  309,075,591.13  293,286,540.32 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน -  700,812,179.07       633,886,886.34  148,428,886.93  124,228,754.93 

(ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร)        

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 50,121,197.22  55,610,352.61  11,248,844.60  10,453,518.88 

ค่าขนส่ง 14,376,869.72  13,946,812.91  17,225.00  14,834.00 

ค่าสารเคมี และค่าวเิคราะห์ 9,775,800.87  4,721,694.31  208,815.00  140,750.00 

ค่าโฆษณา 94,608,795.23  93,290,082.04  75,650.00  155,204.86 

        

24. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  20 กุมภาพนัธ์ 2562 
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