
 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 30  กนัยายน  2562 

และ 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน)  

(1) ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวม  และงบกระแสเงินสดรวม  ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินแบบย่อของ  บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะของ 
บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) เช่นเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล         
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

(2) ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง         
ส่วนใหญ่ เป็นผู ้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี   และการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ   และวิธีการสอบทานอื่น                  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ท าให้ข้าพเจา้ไม่สามารถได้ความ
เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

(3) ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี   
ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

 



 

(4) เร่ืองอ่ืน 

(4.1) งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดเกา้เดือน งบก าไรขาดทุน และ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ของ บริษทั ซาบีน่า 
จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่านอื่นในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ และได้
เสนอรายงานลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ใน
สาระส าคญัจากการสอบทาน  

(4.2) งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ของ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) ตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีท่านอื่นในส านักงานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลงัจากวนัท่ีใน
รายงานนั้น 

 
 
 
 
 
 

(นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี  12  พฤศจิกายน  2562 



สาํนกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 30  กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม  2561 30   กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม  2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ( ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ( ตรวจสอบแลว้)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 45,262,329.43 60,416,139.44 12,159,386.38 16,760,554.51

 เงินลงทุนชวัคราว

- หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 5.1 80,442,698.52 198,055,487.43        80,442,698.52 198,055,487.43

- หลกัทรัพยเ์ผอืขาย 5.2 86,964,000.00 100,916,841.80        86,964,000.00 100,916,841.80       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน

ลูกหนีการคา้ สุทธิ

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.1 -                             -                           392,826,205.97         390,472,452.07

     - กิจการอืน  6 417,153,055.51 402,269,830.69 2,005,631.60             664,484.29              

ลูกหนีอืน

      - กิจการอืน 81,916,730.32 63,310,187.56          3,063,770.72 1,441,521.07

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้ง 3.2 -                             -                           10,000,000.00           15,000,000.00         

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 1,490,368,061.52 1,117,502,988.59 133,320,664.10 123,625,635.43

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 103,568,461.63 84,539,612.23 -                             -                           

อืน ๆ 71,037,343.97 2,022,132.52 14,041,614.56 242,499.02

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,376,712,680.90 2,029,033,220.26 734,823,971.85 847,179,475.62

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 9 286,138,261.77 293,662,558.39 74,418,133.08 81,316,821.37

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 8,957,282.93 8,609,356.92 1,040,049.00 1,000,049.00

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18.4 255,516,745.33 205,690,633.80 25,770,545.11 24,672,270.55

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 9,789,734.94 13,141,346.37 -                             -                           

เงินมดัจาํ 49,054,646.90 46,885,272.20 171,840.00 171,840.00              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 614,456,671.87 572,989,167.68 251,250,067.19 257,010,480.92

รวมสินทรัพย์ 2,991,169,352.77 2,602,022,387.94 986,074,039.04 1,104,189,956.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

บาท

ณ วนัที 30   กนัยายน 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

1



สาํนกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 30  กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม  2561 30   กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม  2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ( ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ( ตรวจสอบแลว้)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 12 597,974,361.83 156,162,831.78 -                             -                           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 

เจา้หนีการคา้  

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.3 -                             -                           3,673,225.68             3,593,354.54

     - กิจการอืน  189,876,501.86 184,243,184.17 65,914,353.04 67,090,309.07

เจา้หนีอืน  13 142,900,694.26 225,068,762.68 50,141,234.41 78,079,560.59

หนีสินหมุนเวียนอืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 131,360,087.92 77,367,152.28 22,569,979.33 9,122,870.74

อืน ๆ 27,699,546.01 21,634,730.57 21,511,734.40 4,847,391.48

          รวมหนีสินหมุนเวียน 1,089,811,191.88 664,476,661.48 163,810,526.86 162,733,486.42

หนีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14 123,756,110.00 95,623,146.00 73,059,931.00           61,521,400.00         

เงินประกนัพนกังาน 6,699,000.00 6,543,500.00 54,000.00                  54,000.00                

          รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 130,455,110.00 102,166,646.00 73,113,931.00 61,575,400.00         

                    รวมหนีสิน 1,220,266,301.88 766,643,307.48 236,924,457.86 224,308,886.42

…/2

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

งบการเงินรวม

บริษทั  ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30   กนัยายน 2562

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

2



สาํนกังาน เอ. เอม็. ที แอสโซซิเอท 

หมายเหตุ 30  กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม  2561 30   กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม  2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแลว้) /แต่สอบทานแลว้)

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

ทุนทีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

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 949,534,767.36 1,018,848,523.49 144,716,816.81 280,286,032.31       

รวมองคป์ระกอบอืนส่วนของผูถื้อหุน้ 149,454,283.53 144,616,556.97 (52,981,235.63) (57,818,962.19)

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,770,903,050.89 1,835,379,080.46 749,149,581.18 879,881,070.12

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                             -                           

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,770,903,050.89 1,835,379,080.46 749,149,581.18 879,881,070.12

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,991,169,352.77 2,602,022,387.94 986,074,039.04 1,104,189,956.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

ณ วนัที 30   กนัยายน 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

3



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

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 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   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด -                      -                      -                            286,125,965.87           -                           (819,857.05)         -                      (819,857.05)        285,306,108.82      -              285,306,108.82      

ปันผลจา่ย -                      -                      -                            (410,050,000.00)         -                           -                       -                      -                      (410,050,000.00)    (410,050,000.00)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30  กนัยายน  2561 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          943,544,147.89           202,435,519.16       (47,274,857.05)    -                      155,160,662.11   1,770,618,810.00   -              1,770,618,810.00   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี 1 มกราคม 2562 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   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด -                      -                      -                            316,587,813.87           (51,792,039.16)        4,837,726.56       -                      4,837,726.56       321,425,540.43      -              321,425,540.43      

ปันผลจา่ย -                      -                      -                            (385,901,570.00)         -                           -                       -                      -                      (385,901,570.00)    -              (385,901,570.00)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30  กนัยายน 2562 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          949,534,767.36           -                           (52,981,235.63)    -                      149,454,283.53   1,770,903,050.89   -              1,770,903,050.89   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30  กนัยายน 2562

บาท

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

 4



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

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 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      

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด -                             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                        -                          70,557,785.40       (819,857.05)              -                              (819,857.05)              69,737,928.35           

ปันผลจ่าย -                       -                        -                          (410,050,000.00)    -                            -                              -                            (410,050,000.00)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30  กนัยายน 2561 347,500,000.00    275,164,000.00    34,750,000.00        108,760,257.93     (47,274,857.05)         -                              (47,274,857.05)         718,899,400.88         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี 1 มกราคม 2562 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         

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด -                             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                        -                          250,160,784.50     4,837,726.56            -                              4,837,726.56            254,998,511.06         

ปันผลจ่าย -                       -                        -                          (385,730,000.00)    -                            -                              -                            (385,730,000.00)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30  กนัยายน 2562   347,500,000.00    275,164,000.00    34,750,000.00        144,716,816.81     (52,981,235.63)         -                              (52,981,235.63)         749,149,581.18         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนื

กาํไรสะสม

บาท

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษทั

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30   กนัยายน  2562

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

 5



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

 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 2,476,225,341.34 2,318,067,578.99 638,281,751.76 571,526,596.55

รายไดจ้ากการบริการ 243,000.00              -                              79,644,805.00 77,646,784.00

รายไดเ้งินปันผล

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                              165,128,430.00 -                               

- กิจการอืน 3,992,852.50           1,436,000.00              3,992,852.50 1,436,000.00               

รายไดอื้น 10,172,721.77 8,168,567.32 6,850,482.74 5,617,971.32

         รวมรายได้ 3.4 2,490,633,915.61 2,327,672,146.31 893,898,322.00 656,227,351.87

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,146,084,860.14 1,139,782,449.81       556,444,469.31 502,050,643.63

ค่าใชจ่้ายในการขาย 780,520,954.64 650,521,782.76          581,812.86 799,100.79

ค่าใชจ่้ายในบริหาร 161,600,797.14 178,301,531.69          66,448,982.19 65,198,939.51

ตน้ทุนทางการเงิน 5,514,945.06 690,899.51 -                         -                               

          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 2,093,721,556.98 1,969,296,663.77 623,475,264.36 568,048,683.93

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 396,912,358.63 358,375,482.54 270,423,057.64 88,178,667.94

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18.1 , 18.3 (80,324,544.76) (72,249,516.67) (20,262,273.14) (17,620,882.54)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 316,587,813.87 286,125,965.87 250,160,784.50 70,557,785.40

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 316,587,813.87 286,125,965.87          250,160,784.50 70,557,785.40             

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                              -                         -                               

316,587,813.87 286,125,965.87 250,160,784.50 70,557,785.40

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.91 0.82 0.72 0.20

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

6

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30  กนัยายน สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30  กนัยายน

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30  กนัยายน 2562

บาท



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

 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 844,432,442.47 848,985,807.06 239,587,309.00 186,106,249.36

รายไดจ้ากการบริการ -                               26,516,060.00 38,101,436.00           

รายไดเ้งินปันผล

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                               99,946,155.00

- กิจการอืน 1,077,000.00               1,436,000.00                  1,077,000.00 1,436,000.00             

รายไดอื้น 1,977,428.90 2,175,141.65 843,528.75 1,807,353.37

         รวมรายได้ 3.4 847,486,871.37 852,596,948.71 367,970,052.75 227,451,038.73

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 388,090,079.85 430,198,077.89 204,948,360.41 178,131,126.77

ค่าใชจ่้ายในการขาย 258,764,671.18 220,835,170.21 283,022.16 136,234.89

ค่าใชจ่้ายในบริหาร 51,623,026.33 63,556,812.54 21,545,943.06 20,489,293.94

ตน้ทุนทางการเงิน 2,577,100.60 358,121.55 -                              -                             

          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 701,054,877.96 714,948,182.19 226,777,325.63 198,756,655.60

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 146,431,993.41 137,648,766.52 141,192,727.12 28,694,383.13

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18.1 , 18.3 (29,858,348.36) (27,371,642.64) (8,020,101.67) (5,731,540.64)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 116,573,645.05 110,277,123.88 133,172,625.45 22,962,842.49

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 116,573,645.05 110,277,123.88 133,172,625.45 22,962,842.49

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                               -                                  -                              -                             

116,573,645.05 110,277,123.88 133,172,625.45 22,962,842.49

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.34 0.32 0.38 0.07

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

7

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน  2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

 

2562 2561 2562 2561

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด 316,587,813.87         286,125,965.87         250,160,784.50       70,557,785.40           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัค่าของเงินลงทุนเผือขาย

-จากการวดัค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 6,047,158.20             (1,024,821.31)           6,047,158.20           (1,024,821.31)            

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,209,431.64)           204,964.26                (1,209,431.64)          204,964.26                

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 4,837,726.56             (819,857.05)              4,837,726.56           (819,857.05)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 321,425,540.43         285,306,108.82         254,998,511.06       69,737,928.35           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 321,425,540.43         285,306,108.82         254,998,511.06       69,737,928.35           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                            -                           -                             

321,425,540.43         285,306,108.82         254,998,511.06       69,737,928.35           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

8

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30  กนัยายน 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



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

 

2562 2561 2562 2561

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด 116,573,645.05          110,277,123.88         133,172,625.45         22,962,842.49           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัค่าของเงินลงทุนเผือขาย

-จากการวดัค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (5,385,000.00)             5,953,037.48             (5,385,000.00)            5,953,037.48             

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,077,000.00              (1,190,607.50)           1,077,000.00             (1,190,607.50)            

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (4,308,000.00)             4,762,429.98             (4,308,000.00)            4,762,429.98             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 112,265,645.05          115,039,553.86         128,864,625.45         27,725,272.47           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 112,265,645.05          115,039,553.86         128,864,625.45         27,725,272.47           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                              -                            -                             -                             

112,265,645.05          115,039,553.86         128,864,625.45         27,725,272.47           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

9

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 316,587,813.87       286,125,965.87          250,160,784.50           70,557,785.40           

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเสือมราคา 9 31,862,639.47         33,349,659.94            9,000,860.45               8,273,623.94             

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 10 , 11 4,232,085.42           4,303,790.74              -                               -                             

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14 29,486,264.00         13,604,939.00            11,595,231.00             8,558,793.00             

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายหลกัทรัพยเ์ผือขาย 92,368.92                -                             92,368.92                    -                             

ขาดทุน(กาํไร) จากขายทรัพยสิ์น (441,705.15)             (807,515.66)               (373,956.35)                 (788.12)                      

ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปลียน 1,539,819.46           (652,685.13)               (38,984.18)                   194,519.08                

รายจ่ายดอกเบีย 5,514,945.06           690,899.51                 -                               -                             

รายจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 18.1 131,360,087.93       97,986,167.08            22,569,979.34             19,332,641.14           

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 18.1 (51,035,543.17)        (25,736,650.41)          (2,307,706.20)              (1,711,758.60)            

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั ลดลง(เพิมขึน) -                           -                             (2,353,753.90)              (40,603,219.38)          

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน ลดลง(เพิมขึน) (14,883,224.82)        (104,960,671.20)        (1,341,147.31)              (11,325,331.24)          

ลูกหนีอืน ลดลง(เพิมขึน)

- กิจการอืน (16,221,262.85)        (38,815,441.29)          763,033.25                  (846,909.81)               

สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพิมขึน) (372,865,072.93)      (8,848,803.18)            (9,695,028.67)              (24,424,316.65)          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  ลดลง(เพิมขึน) (88,044,060.85)        (3,761,793.93)            (13,799,115.54)            2,499.72                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  ลดลง(เพิมขึน) (2,169,374.70)          (4,628,537.78)            -                               (1,250.00)                   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั เพิมขึน(ลดลง) -                           -                             79,871.14                    290,641.77                

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน  เพมิขึน(ลดลง) 4,093,498.22           29,739,729.83            (1,136,971.84)              8,435,772.15

เจา้หนีอืน เพิมขึน(ลดลง) (82,240,135.12)        (19,521,252.20)          (27,938,326.18)            (1,529,909.22)

หนีสินหมุนเวียนอืน - อืนๆ เพมิขึน(ลดลง) 6,064,818.44           9,375,109.68              16,664,342.92             19,152,217.15           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 

 - ผลประโยชนพ์นกังานทีจ่ายแลว้ 14 (1,353,300.00)          -                             (56,700.00)                   -                             

 - เงินประกนัพนกังาน เพิมขึน(ลดลง) 155,500.00              (51,500.00)                 -                               (1,000.00)                   

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (98,263,838.80)        267,391,410.87          251,884,781.35           54,354,010.33           

จ่ายดอกเบีย (5,442,878.36)          (642,781.77)               -                               -                             

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (79,752,435.18)        (90,365,343.95)          (11,508,153.65)            (24,087,832.53)          

     เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (183,459,152.34)      176,383,285.15          240,376,627.70           30,266,177.80           

                         /2

สาํหรับงวดเกา้เดือนสุดวนัที 30   กนัยายน

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกา้ดือนสินสุดวนัที 30   กนัยายน  2562

บ า ท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

10

สาํหรับงวดเกา้เดือนสุดวนัที 30   กนัยายน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ /แต่สอบทานแล้ว)



สํานกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซือ) เงินลงทุนชวัคราว 5.1 117,612,788.91       280,665,994.28          117,612,788.91           280,665,994.28         

เงินสดจ่าย(ซือ)หลกัทรัพยเ์ผือขาย 5.2 -                           (59,996,794.54)          -                               (59,996,794.54)          

เงินสดถอน(รับ) หลกัทรัพยเ์ผือขาย 5.2 19,907,631.08         -                             19,907,631.08             -                             

เงินสดรับ(จ่าย)เพือใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.2 -                           -                             5,000,000.00               178,000,000.00         

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 (24,338,669.85) (44,552,786.94) (2,102,225.16) (17,742,698.00)

เงินสดรับจากการจาํหน่าย ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 442,032.14              854,988.44                 374,009.34                  32,278.14                  

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,228,400.00) (3,055,200.00) (40,000.00) (500,000.00)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 112,395,382.28       173,916,201.24          140,752,204.17           380,458,779.88         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผล 17 (385,901,570.00) (410,050,000.00) (385,730,000.00) (410,050,000.00)

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั -

 - จากสถาบนัการเงิน เพมิขึน (ลดลง) 441,811,530.05       84,473,294.38            -                               -                             

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 55,909,960.05         (325,576,705.62)        (385,730,000.00)          (410,050,000.00)        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (15,153,810.01)        24,722,735.77            (4,601,168.13)              674,957.68                

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 4 45,262,329.43         68,609,447.81            12,159,386.38             14,754,776.71           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ /แต่สอบทานแล้ว)
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บริษทั ซำบีน่ำ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยำยน 2562 

 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษทั ซำบีน่ำ จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั เจ แอนด์ ดี แอพพำเรล จ ำกดั) ไดจ้ดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 17 สิงหำคม 2538 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2550 บริษทัฯ ได้จด
ทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซำบีน่ำ จ ำกดั (มหำชน) โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่
เลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ต ำบลวงัไก่เถ่ือน อ ำเภอหนัคำ จงัหวดัชยันำทและมีโรงงำนสำขำตั้งอยูเ่ลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ต ำบลดู่ทุ่ง อ ำเภอ
เมือง จงัหวดัยโสธร และ เลขท่ี 81 และ 106 หมู่ท่ี 6 ต ำบลหนองโบสถ์ อ ำเภอนำงรอง จงัหวดับุรีรัมย์  บริษทัฯ ประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิต และจ ำหน่ำยเส้ือผำ้ส ำเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี  

บริษทั ซำบีน่ำ ฟำร์อีสท์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์อง
ประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 11 มกรำคม 2520 โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บำงกอกน้อย กรุงเทพฯ มีโรงงำนท่ำพระ ตั้งอยู่เลขท่ี 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่ำพระ เขตบำงกอก
ใหญ่ กรุงเทพฯ และโรงงำนถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จังหวดันครปฐม บริษทัย่อยประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิต และจ ำหน่ำยเส้ือผำ้ส ำเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองงบกำรเงินระหว่ำงกำล โดย
บริษทัฯ เลือกน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดแ้สดงรำยกำรในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ใน
รูปแบบเช่นเดียวกับงบกำรเงินประจ ำปี ซ่ึงงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีเป็นกำรให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ี
น ำเสนอคร้ังล่ำสุด  โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
เคยน ำเสนอรำยงำนไปแลว้ ดงันั้นผูใ้ชง้บกำรเงินควรใชง้บกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม  2561 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของ บริษทั ซำบีน่ำ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ซำบีน่ำ ฟำร์อีสท์ จ ำกดั ซ่ึง
ถือเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัถือหุ้น 99.90% (ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมถือเป็น 100%) และอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั
กบับริษทัฯ หลงัจำกไดต้ดัยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีนยัส ำคญัออกแลว้ 

งบกำรเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีท่ีประกำศใช้โดยสภำ
วิชำชีพบญัชี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ จดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสอง
ภำษำแตกต่ำงกนัให้ใชง้บกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

1.4 กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้มและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกนัมีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ ์
 สัดส่วน

กำรถือหุ้น 

บริษทัยอ่ย :       

บริษทั ซำบีน่ำ ฟำร์อีสท ์จ ำกดั  ผลิต และจ ำหน่ำยเส้ือผำ้
ส ำเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 

 ถือหุ้นและมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

 99.90% 

1.5 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2550 

ในเดือนมีนำคม 2550 บริษทัฯ ปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดซ้ื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยจำกผูถื้อหุ้น
เดิมซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำนวนรวม 448,495 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท (Par Value) และบนัทึกเป็นเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย เป็นเงิน 44.85 ล้ำนบำท  ในขณะท่ีบริษัทย่อยมีมูลค่ำตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2549 เป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 247.29 ลำ้นบำท ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม บริษทัฯ จึงแสดงผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัย่อยกบั
รำคำเงินลงทุน เป็นองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น  

ในปี 2561 และ 2562 บริษัทย่อยได้จ่ำยเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ จ ำนวน 150.64 ล้ำนบำท และ165.13 จึงท ำให้ผลต่ำง
ดงักล่ำวหมดไป 
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1.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

สภำวิชำชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัที่ 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบบัที่ 2 เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
ฉบบัที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที่ 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 
ฉบบัที่ 10 เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
ฉบบัที่ 16 เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ฉบบัที่ 20 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูล 

 เก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
ฉบบัที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ฉบบัที่ 24 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัที่ 26 เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
ฉบบัที่ 27 เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ฉบบัที่ 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที่ 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 33 เร่ือง ก ำไรต่อหุ้น 
ฉบบัที่ 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ฉบบัที่ 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
ฉบบัที่ 37 เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดขึ้น 
ฉบบัที่ 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที่ 40 เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
ฉบบัที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 2 เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
ฉบบัที่ 4 เร่ือง สัญญำประกนัภยั 
ฉบบัที่ 5 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
ฉบบัที่ 6 เร่ือง กำรส ำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 
ฉบบัที่ 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 8 เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัที่ 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม 
ฉบบัที่ 12 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอื่น 
ฉบบัที่ 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
ฉบบัที่ 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 10 เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจง 

 กบักิจกรรมด ำเนินงำน 
ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุ้น 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที่ 1 เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ 

คลำ้ยคลึงกนั 
ฉบบัที่ 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง 

สภำพแวดลอ้ม 
ฉบบัที่ 7 เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 29  

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที่ 10 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ ์

ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 17 เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจำ้ของ 
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหนำ้ 
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ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2563 แลว้เห็นว่ำ 

1) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 1, ฉบับท่ี 2, ฉบบัที่ 7, ฉบับท่ี 8, ฉบับท่ี 10, ฉบบัที่ 16, ฉบับท่ี 21, ฉบบัที่ 24, ฉบับท่ี 27, 
ฉบบัท่ี 33, ฉบบัท่ี 34, ฉบบัท่ี 36, ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38 และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10 
,ฉบบัที่ 13, ฉบบัที่ 15 และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 22 จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

2) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32, มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 9, ฉบบัท่ี 16, กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี19 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัฯอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ี
เร่ิมน ำมำถือปฏิบติั 

3) มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินอื่นๆ นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั ดงันั้นจึงไม่มี
ผลกระทบต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด 31 
ธนัวำคม 2561 

3. รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรำยกำรบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดขึ้นตำมปกติธุรกิจ โดยรำยกำรดงักล่ำว
ถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงกนัส ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำตลำด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยกำรบญัชีและรำยกำรคำ้ ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30  กนัยำยน  2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2561    มีดงัน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  30 กนัยำยน 2562 

 
 31 ธนัวำคม 2561  30  กนัยำยน  2562 

 
 31 ธนัวำคม 2561 

 
  

สินทรัพย์         
3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซำบีน่ำ ฟำร์อีสท ์จ ำกดั  -  -  392,826,205.97  390,472,452.07 
หกั : ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -  392,826,205.97  390,472,452.07 

ยอดคำ้งช ำระของลูกหน้ีกำรคำ้ดงักล่ำวไม่เกินก ำหนดช ำระ 
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3.2 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้อง       
ยอดคงเหลือและรำยกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  บำท   

  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั   
  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบำยกำร

คิด   ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูย้ืม 
  31 ธนัวำคม 2561  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  30 กนัยำยน 2562  ระหว่ำงกนั 

บริษทัยอ่ย           
บริษทั ซำบีน่ำ ฟำร์อีสท ์จ ำกดั  15,000,000.00  145,000,000.00  (150,000,000.00) 

 
 10,000,000.00  3.2%ต่อปี 

  15,000,000.00  145,000,000.00  (150,000,000.00)  10,000,000.00   
 
 

   
 
 

 บำท 
 
 
 

 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  30 กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561  30  กนัยำยน  2562  31 ธนัวำคม 2561 

หนีสิ้น         
3.3 เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซำบีน่ำ ฟำร์อีสท ์จ ำกดั  -  -  3,673,225.68  3,593,354.54 

  -  -  3,673,225.68  3,593,354.54 

         
         
         

3.4  รายการค้าท่ีส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30   กนัยำยน  2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

  บำท  นโยบำย 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  กำรคิดตน้ทุน 

  30  กนัยำยน 2562  30 กนัยำยน 2561  30  กนัยำยน 2562  30 กนัยำยน 2561  ระหว่ำงกนั 

บริษัทย่อย           

ขำยสินคำ้ส ำเร็จรูป  -  -  607,215,519.00  538,524,706.00  รำคำตำมสัญญำ 

รับจำ้งตดัเยบ็  -  -  79,644,805.00  77,646,784.00  " 

ซ้ือวตัถุดิบ  -  -  14,357,107.38  18,093,927.08  " 

ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน           

  และคลงัสินคำ้
คลงัสินคำ้ 

 -  -  1,107,000.00  1,107,000.00  " 

ค่ำจำ้งตดั  -  -  16,651,781.59    18,569,057.51  " 

ดอกเบ้ียรับ  -  -       552,794.49        2,985,468.54  “ 

เงินปันผลรับ  -  -  165,128,430.00  -  " 
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3.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบ้ียประชุมและบ ำเหน็จกรรมกำร 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2562 และ 2561 ดงัน้ี : 

งวดเกำ้เดือน 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 31,151,915.48  30,364,155.50  31,151,915.48  30,364,155.50 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 1,279,910.00  3,095,245.00  1,279,910.00  3,095,245.00 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น -  -  -  - 

รวม 32,431,825.48  33,459,400.50  32,431,825.48  33,459,400.50 

               งวดสำมเดือน 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 10,555,517.30  10,248,134.54  10,555,517.30  10,248,134.54 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 426,637.00  1,031,748.00  426,637.00  1,031,748.00 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น -  -  -  - 

รวม 10,982,154.30  11,279,882.54  10,982,154.30  11,279,882.54 

        
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรจดัท ำงบกระแสเงินสดตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่เกี่ยวขอ้ง เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด         
ณ วนัท่ี  30  กนัยำยน 2562 และวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561  ประกอบดว้ย 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  30 กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561  30 กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561 
เงินสด  2,936,664.20  6,622,894.05  335,218.00  268,573.25 
เงินฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงิน  42,325,665.23  53,793,245.39  11,824,168.38  16,491,981.26 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  45,262,329.43 
 
 60,416,139.44  12,159,386.38  16,760,554.51 
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5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน  2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2561 เงินลงทนุชัว่ครำว ประกอบดว้ย 

5.1 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  30  กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561  30  กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561 
เงินลงทุนในกองทุนตรำสำรหน้ี -         
          กองทุนเคตรำสำรระยะสั้น  80,442,698.52  198,055,487.43  80,442,698.52  198,055,487.43 

รวมเงินลงทุนชัว่ครำว  80,442,698.52  198,055,487.43  80,442,698.52  198,055,487.43 

 
5.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 

ณ วนัท่ี  30  กนัยำยน 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2561  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย ดงัน้ี:- 
 บำท 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 30 กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561   

 
 

รำคำทุน 
 ก ำไร(ขำดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดขึ้น  
มูลค่ำ 
ยติุธรรม  

 
รำคำทุน 

 ก ำไร(ขำดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดขึ้น  

มูลค่ำ 
ยติุธรรม 

หลักทรัพยใ์นควำม
ตอ้งกำรของตลำด 

142,756,794.54  (55,792,794.54)  86,964,000.00  162,756,794.54
4 

 (61,839,952.74)  100,916,841.80 

       รวม 142,756,794.54
4 

 (55,792,794.54)  86,964,000.00  162,756,794.54  (61,839,952.74)  100,916,841.80 

รำยกำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 บำท 
              งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 100,916,841.80  100,916,841.80 
ยอดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในระหว่ำงงวด (20,000,000.00)  (20,000,000.00) 
กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงงวด 6,047,158.20  6,047,158.20 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30   กนัยำยน  2562 86,964,000.00  86,964,000.00 

6. ลูกหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน  สุทธ ิ

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ วนัท่ี 31  ธนัวำคม  2561  ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอื่น ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

  30 กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561  30 กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอื่น  417,153,055.51  402,269,830.69  2,005,631.60  664,484.29 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอื่น  สุทธิ  417,153,055.51  402,269,830.69  2,005,631.60  664,484.29 
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ณ วนัท่ี 30   กนัยำยน 2562  และ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2561   ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  30  กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561  30  กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอื่น         
      - ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  411,624,968.89  375,275,858.33  2,005,631.60  664,484.29 
      - เกินก ำหนดช ำระ 0 - 3 เดือน    5,528,086.62  14,891,605.61       - 

- 
- 
- 

 

 - 
      - เกินก ำหนดช ำระ 4 - 6 เดือน    -  8,113,777.50  -  - 
      - เกินก ำหนดช ำระ 7 - 12 เดือน    -  3,988,589.25  -  - 
      - เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนขึ้นไป    -  -  -  - 
        รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอื่น  
สุทธิธิ 

 417,153,055.51  402,269,830.69  2,005,631.60  664,484.29 

7. สินค้าคงเหลือ  สุทธ ิ

ณ วนัท่ี  30  กนัยำยน 2562 และ วนัท่ี 31  ธนัวำคม  2561     สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  30  กนัยำยน 2562   31 ธนัวำคม 2561    30 กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561   
สินคำ้ส ำเร็จรูป  1,255,538,879.19  885,083,440.04       581,109.28 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
สินคำ้ระหว่ำงผลิต  143,081,828.60  141,389,866.47 ¤  101,002,663.99  101,599,352.05 
วตัถุดิบ   63,819,447.70  50,136,693.44  26,965,792.40  19,235,647.43 
วสัดุส้ินเปลือง  10,366,734.68  6,555,906.06  4,771,098.43  2,790,635.95 
สินคำ้ระหว่ำงทำง  33,561,171.35  50,337,082.58  -  - 
        รวม  1,506,368,061.52  1,133,502,988.59  133,320,664.10  123,625,635.43 
หกั  ค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยั  (16,000,000.00)  (16,000,000.00)  -  - 
สินคำ้คงเหลือ  สุทธิ  1,490,368,061.52  1,117,502,988.59  133,320,664.10  123,625,635.43 

ณ  วนัท่ี 30  กนัยำยน  2562 และ 31 ธันวำคม  2561 สินคำ้คงเหลือในบญัชีของบริษทัยอ่ย ท่ีซ้ือจำกบริษทัฯ มีก ำไรในสินคำ้
คงเหลือ (ในงบกำรเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจ ำนวน 184,709,253.00 และ  178,608,500.00 ตำมล ำดบั 

กำรเปล่ียนแปลงของค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยั ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยำยน  2562 มีดงัน้ี  

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ยอดคงเหลือตน้งวด  16,000,000.00  - 
ตั้งเพ่ิมในระหว่ำงงวด  -  - 
ยอดคงเหลือปลำยงวด  16,000,000.00  - 
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8. เงินลงทุนระยะยาว 

ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2560 บริษทัฯ ได้ลงทุนในหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิของ บริษทั ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 5,000 
หน่วย มูลค่ำหุ้นกูห้น่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บำท ก ำหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษทั หรือเม่ือผูอ้อกหุ้นกูใ้ช้
สิทธิไถ่ถอนก่อนก ำหนดตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ ช ำระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิ
เล่ือนช ำระดอกเบ้ียโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียเป็นประเภทลอยตวั โดยปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 5.00 ต่อปี และหลงัจำกนั้นเท่ำกบัผลรวมของ (ก) อตัรำผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี (ข) Initial Credit 
Spread และ (ค) อตัรำท่ีก ำหนดไวต้ำมช่วงเวลำ 

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31          ณ วนัท่ี 30 
  ธนัวำคม  2561 

 
 เพ่ิมขึ้น  ตดัจ ำหน่ำย  โอนเขำ้  โอนออก  กนัยำยน  2562 

 
 

ราคาทุน:-            
ท่ีดิน  119,012,674.50 

328,222,917.441
18,492,674.50 

 -  -    -  119,012,674.50 
อำคำรและส่วนปรับปรุง  328,222,917.44  -  -  6,619,816.09  -  334,842,733.53 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 302,683,061.35  858,000.00  (1,118,306.96)  137,088.40  -  302,559,842.79 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 15,573,876.11  873,104.14   (58,609.53)  -  -  16,388,370.72 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 158,107,693.46  1,021,989.74       (90,203.73)  1,890,000.00  -  160,929,479.47 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 56,493,127.36  1,147,790.24  (443,312.70)  490,000.00  -  57,687,604.90 
ยำนพำหนะ 34,181,857.38  -   (8,048,909.36)  -  -  26,132,948.02 
สินทรัพยอ่ื์น            960,012.37  5,149.53  (3,738.32)  -  -          961,423.58 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง       -  394,551.58  -  -  (160,719.06)  233,832.52 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 51,867,244.23  5,905,540.23  (2,835,819.28)  -  -  54,936,965.18 
สินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้ง 391,850.00  14,132,544.39  -  -  (8,976,185.43)          5,548,208.96 

     รวมรำคำทุน 1,067,494,314.20  24,338,669.85  (12,598,899.88)  9,136,904.49  (9,136,904.49)  1,079,234,084.17 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม
สะสม:- 

           
อำคำรและส่วนปรับปรุง (251,532,451.21)  (8,575,507.38)  -  -  -  (260,107,958.59) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (255,831,992.85)  (6,197,052.73)  1,118,292.96  -  -  (260,910,752.62) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (12,706,538.90)  (720,191.71)  58,606.53  -  -  (13,368,124.08) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (127,391,585.74)  (9,428,862.82)  90,191.73  -  -  (136,730,256.83) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (49,273,062.56)  (2,491,074.38)  443,271.70  -  -  (51,320,865.24) 
ยำนพำหนะ (33,021,224.21)  (254,301.07)  8,048,908.36  -  -  (25,226,616.92) 
สินทรัพยอ่ื์น (908,260.80)  (17,565.23)  3,737.32  -  -  (922,088.71) 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (43,166,639.54)  (4,178,084.15)  2,835,564.28  -  -  (44,509,159.41) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 
สะสมสะสม 

(773,831,755.81)  (31,862,639.47)  12,598,572.88  -  -  (793,095,822.40) 

ที่ดิน อาคาร และ 
 

           
อุปกรณ์- สุทธิ 293,662,558.39          286,138,261.77 
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ค่ำเส่ือมรำคำ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยำยน  2562 และ 2561  แสดงไวใ้น ตน้ทุนขำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ดงัน้ี 

  บำท 
  2562     2561 
ตน้ทุนขำย     16,844,415.33  15,440,764.79 
ค่ำใชจ้่ำยขำยและบริหำร  15,018,224.14  17,908,895.15 
รวม  31,862,639.47  33,349,659.94 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
 ณ  วนัท่ี 31          ณ  วนัท่ี 30 
 ธนัวำคม 2561  เพ่ิมขึ้น  ตดัจ ำหน่ำย  โอนเขำ้  โอนออก    กนัยำยน  2562 
ราคาทุน:-            
ท่ีดิน 17,424,744.50  -  -  -  -  17,424,744.50 
อำคำรและส่วนปรับปรุง
อำคำร 

145,309,135.22  -  -  160,719.06  -  145,469,854.28 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 175,350,580.70  413,500.00  (1,118,306.96)           -  -  174,645,773.74 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5,671,647.94  614,285.52  (6,800.00)  -  -  6,279,133.46 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 10,792,287.69  311,979.65  (63,203.73)           -  -  11,041,063.61 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 8,039,881.30  362,758.88  (96,920.18)  -  -  8,305,720.00 
ยำนพำหนะ 9,003,299.06  -     (1,010,280.37)  -  -  7,993,018.69 
สินทรัพยอ่ื์น 960,012.37  5,149.53  (3,738.32)  -  -  961,423.58 
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง -  394,551.58  -  -  (160,719.06)  233,832.52 
สินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้ง -      -  -  -  -  - 
รวมราคาทุน 372,551,588.78  2,102,225.16  (2,299,249.56)  160,719.06  (160,719.06)  372,354,564.38 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม:-            
อำคำรและส่วนปรับปรุง
อำคำร 
      ส่วนปรับปรุงอำคำร 

(111,295,900.90)  (4,775,817.57)  -  -  -  (116,071,718.47) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (148,696,674.20)  (3,338,546.98)  1,118,292.96  -  -  (150,916,928.22) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (4,357,703.52)  (350,997.44)  6,799.00  -  -  (4,701,901.96) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (9,750,674.62)  (244,585.07)  63,195.73  -  -  (9,932,063.96) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (7,222,261.31)  (273,348.16)  96,892.18  -  -  (7,398,717.29) 
ยำนพำหนะ (9,003,292.06)  -       1,010,279.37  -  -  (7,993,012.69) 
สินทรัพยอ่ื์น (908,260.80)  (17,565.23)  3,737.32  -  -  (922,088.71) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (291,234,767.41)  (9,000,860.45)  2,299,196.56  -  -  (297,936,431.30) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 81,316,821.37          74,418,133.08 
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ค่ำเส่ือมรำคำ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30   กนัยำยน   2562 และ 2561 แสดงไวใ้นตน้ทุนขำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรดงัน้ี  
  บำท 
  2562  2561 
ตน้ทุนขำย  8,465,361.99  7,951,734.81 
ค่ำใชจ้่ำยขำยและบริหำร  535,498.46  321,889.13 
รวม  9,000,860.45  8,273,623.94 

บริษทัฯ จดจ ำนองท่ีดิน อำคำรส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจักร บำงส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อย กับธนำคำรหลำยแห่ง                       
เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่ำง ๆ ของบริษทัฯ 
 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
  บำท 
  งบกำรเงินรวม 
  ณ  วนัที่ 31

  
        ณ  วนัที่ 30 

  ธนัวำคม 2561 
25602558  

 เพ่ิมขึ้น  ตดัจ ำหน่ำย  โอน   กนัยำยน 2562 
รำคำทุน ;-            
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์  32,272,994.09  364,400.00  -  774,000.00   33,411,394.09 
     โปรแกรมระหว่ำงติดตั้ง  2,000,000.00  864,000.00  -  ( 774,000.00)   2,090,000.00 

รวมรำคำทุน  34,272,994.09  1,228,400.00  -  -   35,501,394.09 
หกั  รำยจ่ำยตดัจ ำหน่ำยสะสม            
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (25,663,637.17)  (880,473.99)  -  -   (26,544,111.16) 

รวม  (25,663,637.17)  (880,473.99)  -  -   (26,544,111.16) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ      8,609,356.92         8,957,282.93 

รำยจ่ำยตดับญัชี ส ำหรับงวดเกำ้เดือนสุดวนัท่ี 30  กนัยำยน 2562 และ 2561  แสดงไวใ้นตน้ทุนขำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรดงัน้ี 

  บำท 
  2562  2561 
ตน้ทุนขำย  84,147.12  113,806.77 
ค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำร  796,326.87  838,372.54 
รวม  880,473.99  952,179.31 
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  บำท 
  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  ณ  วนัที่ 31        ณ  วนัที่ 30 

   ธนัวำคม 2561    เพ่ิมขึ้น  ตดัจ ำหน่ำย  โอน  กนัยำยน 2562              
ธนัวำคม 2558   รำคำทุน ;-           

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 
    โปรแกรมระหว่ำงติดตั้ง  1,000,000.00  40,000.00  -  -  1,040,000.00 
รวมรำคำทุน  3,469,288.38  40,000.00  -  -  3,509,288.38 
หกัรำยจ่ำยตดัจ ำหน่ำย
สะสม 

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

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – 
สุทธิ 

 1,000,049.00        1,040,049.00 

รำยจ่ำยตดับญัชีส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด วนัท่ี 30  กนัยำยน  2562 และ 2561 แสดงไวใ้นตน้ทุนขำยและค่ำใช้จ่ำยใน   
กำรบริหำรดงัน้ี 

  บำท 
  2562  2561 
ตน้ทุนขำย  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยขำยและบริหำร  -  - 
รวม  -  - 

 

11. สิทธิการเช่า 

ณ วนัท่ี  30 กนัยำยน  2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สิทธิกำรเช่ำ ประกอบดว้ย 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม 
      ณ วนัที่ 31    ตดั        ณ วนัที่ 30 

  ธนัวำคม 2561  เพ่ิมขึ้น  จ ำหน่ำย  โอน   กนัยำยน 2562 
สิทธิกำรเช่ำ –            
รำคำทุน  73,968,316.67  -  -  -  73,968,316.67 
หกั : รำยจ่ำยตดัจ ำหน่ำยสะสม  (60,826,970.30)  (3,351,611.43)  -  -  (64,178,581.73) 
สิทธิกำรเช่ำ-สุทธิ  13,141,346.37        9,789,734.94 
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กำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยำยน  2562 และ 2561  แสดงไวใ้นตน้ทุนขำย และ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร มีดงัน้ี: 

 บ ำ ท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 3,351,611.43  3,351,611.43  -  - 

รวม 3,351,611.43  3,351,611.43  -  - 

 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี  30   กนัยำยน  2562 แล ะวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2561   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  30   กนัยำยน  2562  31 ธนัวำคม  2561  30  กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561 
เงินกูยื้มระยะส้ัน   452,000,000.00  120,000,000.00  -  - 
เงินกูย้ืมตำมทรัสตรี์ซีทต ์     145,974,361.83     36,162,831.78  -  - 
               รวม  597,974,361.83  156,162,831.78  -  - 

 
บริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศหลำยแห่ง อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำง
ร้อยละ 1.85 ถึง ร้อยละ 7.675 ต่อปี วงเงินกูด้งักล่ำวค ้ำประกนัโดย กำรจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้งมีผูถื้อหุ้นและกรรมกำรของบริษทั เป็นผูค้  ้ำประกนั 
 

13. เจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 30  กนัยำยน  2562 และ วนัท่ี  31   ธนัวำคม  2561   เจำ้หน้ีอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

 บ ำ ท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 30 กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561  30  กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561 

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 691,084.29  2,347,591.90  108,628.63  617,697.89 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 141,504,995.29  222,109,765.67  49,327,991.10  76,789,981.59 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 704,614.68  611,405.11  704,614.68  671,881.11 

รวม   142,900,694.26  225,068,762.68  50,141,234.41  78,079,560.59  
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14. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30   กนัยำยน  2562 และ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม  2561  มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือน  ส ำหรับปี    ส ำหรับงวดเกำ้เดือน  ส ำหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
  30  กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561   30  กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัตน้งวด 95,623,146.00  81,696,070.00  61,521,400.00  52,038,450.00 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยแลว้        (1,353,300.00)  (4,212,838.00)  (56,700.00)  (1,928,761.00) 
ประมำณกำรเพ่ิมขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. แรงงำน 14,011,496.00  -  3,669,350.00  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 15,474,768.00  18,139,914.00  7,925,881.00  11,411,711.00 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัส้ินงวด 123,756,110.00  95,623,146.00  73,059,931.00  61,521,400.00 

ค่ำใชจ้่ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดเกำ้เดือนสุดวนัท่ี 30  กนัยำยน  2562 และ 2561  มี ดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุนบริกำรปัจจบุนั 13,541,358.00   8,100,804.00  6,792,757.00  4,940,855.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,933,410.00  969,135.00  1,133,124.00  765,010.00 
รวม 15,474,768.00  9,069,939.00  7,925,881.00  5,705,865.00 

 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังำน ณ วนัท่ี 30  กนัยำยน  2562 มีดงัต่อไปน้ี : 
  
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

อตัรำคิดลด  2.33 %  2.33% 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 
สัดส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 0-67 %*  0-52 %* 
อตัรำมรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

*   ขึ้นอยูก่บัอตัรำถวัเฉล่ียของกลุ่มอำยขุองพนกังำน 
**  อำ้งอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีน ำมำวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน และกำรมรณะ โดยถือว่ำขอ้สมมติอื่นไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล ส ำหรับปี 
2562 มีดงัน้ี 

- ถำ้อตัรำคิดลดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนจะลดลง  3.09  ลำ้นบำท (เพ่ิมขึ้น 
3.49 ลำ้นบำท) 

- ถำ้อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนจะเพ่ิมขึ้น 3.33 ลำ้น
บำท (ลดลง 3.01 ลำ้นบำท) 

- ถำ้สัดส่วนของพนักงำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1 ปี ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน    
จะลดลง 3.33 ลำ้นบำท (เพ่ิมขึ้น 1.95 ลำ้นบำท) 

ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนไดค้  ำนวณโดย
กำรใชวิ้ธีเดียวกนักบัที่ค  ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 ท่ีประชุมสภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดใ้ห้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบญัญติั คุม้ครองแรงงำน
โดยมีสำระส ำคญัคือกำรปรับเพ่ิมอตัรำค่ำชดเชยให้กบัลูกจำ้งท่ีท ำงำนตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปให้ไดค้่ำชดเชยอตัรำใหม่จำกเดิม 
300 วนั เป็น 400  วนั  และไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน 2562  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำนดงักล่ำว ท่ีค  ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีจ ำนวนเงินเพ่ิมขึ้น 14,011,496.00 บำท ซ่ึง
บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนบริกำรในอดีต  ในงบก ำไรขำดทุนทั้งจ ำนวน ในไตรมำสท่ี 2 ปี 2562 

 

15. ทุนจดทะเบียน 

15.1 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2551 หุ้นสำมญัของบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และไดเ้ร่ิมซ้ือขำยตั้งแต่วนัท่ีดงักล่ำว เป็นตน้ไป 

15.2 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2555 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงจ ำนวนและมูลค่ำหุ้น
สำมญัของบริษทัจำกเดิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 347,500,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั 69,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้น
ละ 5 บำท เปล่ียนแปลงใหม่ เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 347,500,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 347,500,000 
หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2555 

16. ส ารองตามกฎหมาย 

ตำมพระรำชบัญญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรอง           
ตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุน            
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้
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17. การจ่ายเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 9  เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 มีมติให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 จำกก ำไรสะสม  ให้แก่
ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ  0.68  บำท จ ำนวน 347.50 ลำ้นหุ้น รวมเป็นเงิน 236.30  ลำ้นบำท ซ่ึงไดจ้่ำยแลว้ในเดือน พฤษภำคม 
2561 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซ่ึงจ่ำย
จำกผลก ำไรสะสม โดยจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท  จ ำนวน 347.50 ลำ้นหุ้น  รวมเป็นเงิน 173.75 ลำ้นบำท 
ซ่ึงไดจ้่ำยแลว้ในเดือน  กนัยำยน 2561 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี2561จ่ำยจำกก ำไร
สะสม โดยจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.54 บำท  จ ำนวน 347.50 ลำ้นหุ้น  รวมเป็นเงิน 187.65 ลำ้นบำท ซ่ึงจ่ำยแลว้ใน
เดือน  พฤษภำคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ซ่ึงจ่ำย
จำกผลก ำไรสะสม โดยจ่ำยให้ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.57 บำท จ ำนวน 347.50 ลำ้นหุ้น รวมเป็นเงิน 198.08 ลำ้นบำท ซ่ึง
จ่ำยแลว้ในเดือน กนัยำยน 2562 

18. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดค้  ำนวณก ำไร (ขำดทุน) สุทธิทำงภำษีโดยกำรน ำรำยกำรท่ีมิให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่วน
ท่ีไดรั้บกำรลดหยอ่นหรือยกเวน้ภำษีมำบวกหรือหกัตำมหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎำกรแลว้  

อตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2562 และ 2561 ในอตัรำร้อยละ 20 

 

18.1 ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30    กนัยำยน   2562  และ 2561  ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 

        
ภำษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั 131,360,087.93  97,986,167.08  22,569,979.34  19,332,641.14 
ค่ำใชจ้่ำย(รำยได)้ภำษเีงินไดร้อกำรตดั-         
บญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว        
- รำยกำรท่ีกระทบงบก ำไรขำดทุน (51,035,543.17)  (25,736,650.41)  (2,307,706.20)  (1,711,758.60) 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้        
ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 80,324,544.76  72,249,516.97  20,262,273.14  17,620,882.54 
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18.2 ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยำยน  
2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

 2562  2561  2562  2561 

ค่ำใชจ้่ำย(รำยได)้ ภำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชี 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั- 

       

- เงินลงทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด (1,209,431.67)  204,964.26  (1,209,431.67)  204,964.26 

  -จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ฯ
ประกนัภยั 

       

 ค่ำใชจ้่ำย(รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

    ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (1,209,431.67)   
 

 
 

 204,964.26  (1,209,431.67)  
 

 204,964.26 

    
 

 

 

 

18.3 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดก้บัผลคณูของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับงวดเกำ้เดือน
ส้ินสุด 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษท่ีีใชส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน  2559 และ 2558 สำมำรถ

แสดงไดด้งัน้ี 

ส้ินสุดวนัท่ี 30   กนัยำยน 2562 และ 2561  สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 

บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 396,912,358.63  358,375,482.54  270,423,057.64  88,178,667.94 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20%  20%   20% 
 

 20% 
 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         
-คูณอตัรำภำษ ี 79,382,471.73  71,675,096.51  54,084,611.53  17,635,733.59 

ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (51,035,543.17)  (25,736,650.41)  (2,307,706.20) (  (1,711,758.60) 
 ผลกระทบของรำยไดแ้ละค่ำใชจ้ำ่ยทำงบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยทำงภำษี 1,220,150.60       (138,660.00)     
ผลกระทบทำงภำษีท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน -        
-กำรค ำนวณก ำไรเพื่อเสียภำษี:        

-รำยไดท่ี้ไม่รวมคิดภำษเีงินได ้ 44,592,137.06  22,979,193.85  (33,842,499.30)  (36,468.79) 
-ค่ำใชจ้่ำยตอ้งห้ำม 6,165,328.54  3,470,536.72  2,327,867.11  1,733,376.34 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้-        
ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 80,324,544.76  72,249,516.67  20,262,273.14  17,620,882.54 
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18.4 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำร  ดงัต่อไปน้ี 

 

19. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2548 บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำนขึ้นภำยใตก้ำรอนุมติัจำก
กระทรวงกำรคลงัตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนน้ีประกอบดว้ยเงินส่วนท่ีพนักงำนจ่ำย
สมทบในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังำนและส่วนท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้ในอตัรำเดียวกนั พนกังำนจะไดรั้บ
เงินจำกกองทุนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบของกองทุนดงักล่ำว กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุน เอม็ เอฟ ซี จ ำกดั (มหำชน) 

20. ภาระผูกพนั 

20.1  สัญญาเช่าพ้ืนที่และบริการระยะยาว 

20.1.1 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2562 บริษทัฯ ไดล้งนำมต่อสัญญำเช่ำส่ิงปลูกสร้ำงกบั บริษทั ซำบีน่ำ ฟำอีสท์ จ ำกดั เพ่ือ
ใช้เป็นส ำนักงำนและโกดังของบริษัท มีระยะเวลำเช่ำ 3 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิต่ออำยุกำรเช่ำออกไปได้              
3 ครำว ๆ ละ 3 ปี โดยตอ้งแจง้ให้ผูใ้ห้เช่ำทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 180 วนั อตัรำค่ำเช่ำ
เดือนละ 142,500.00  บำท โดยผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำภำษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจำกกำรเช่ำทรัพย ์และ
ผูใ้ห้เช่ำสัญญำว่ำจะไม่จ ำหน่ำยจ่ำยโอน ขำยทรัพยท่ี์เช่ำภำยในระยะเวลำ 12 ปี 

20.1.2 เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2552 บริษทัย่อยไดล้งนำมในสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีศูนยก์ำรคำ้แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นศูนยค์ำ้ปลีก
ของบริษทัย่อย มีระยะเวลำ 10 ปี ซ่ึงจะครบก ำหนดสัญญำในเดือนมิถุนำยน 2563 โดยบริษทัย่อยไดช้ ำระเงิน
ค่ำสิทธ์ิในกำรเช่ำพ้ืนท่ีส ำหรับระยะเวลำ 10 ปี เป็นเงินประมำณ 13.71 ลำ้นบำท 

 บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ณ  วนัท่ี 30  ณ  วนัท่ี 31  ณ  วนัท่ี 30  ณ  วนัท่ี 31 
    กนัยำยน 2562     ธนัวำคม  2561     กนัยำยน 2562   ธนัวำคม 2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

เงินลงทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด 11,158,558.91  12,367,990.55  11,158,558.91  12,367,990.55 
ลูกหน้ีฝำกขำย 295,909,890.36  241,541,749.22  -  - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินคำ้ 3,200,000.00  3,200,000.00  -  - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 24,751,222.00  19,124,629.20  14,611,986.20  12,304,280.00 

รวม 335,019,671.27  276,234,368.97  25,770,545.11  24,672,270.55 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

สินคำ้ฝำกขำย (79,502,925.94)  (70,543,735.17)  -  - 
รวม (79,502,925.94)  (70,543,735.17)  -  - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
สุทธิ 

255,516,745.33  205,690,633.80  25,770,545.11  24,672,270.55 
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ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ซ่ึงจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำในอนำคต ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562                     
มีดงัต่อไปน้ี :- 

บริษัท   
ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน (ลำ้นบำท) 
ไม่เกิน 1 ปี 0.43 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.13 
มำกกว่ำ 5 ปี - 
รวม 4.56 

          
บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน (ลำ้นบำท) 
ไม่เกิน 1 ปี 80.12 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 76.06 
มำกกว่ำ 5 ปี 0.24 
รวม 156.42 

 

20.2  หนังสือค า้ประกันธนาคาร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน  2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   บริษทัฯ มีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ 
ดงัน้ี:- 

  ลำ้นบำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  30 กนัยำยน 2562  31ธนัวำคม 2561  30 กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561 
1. ค ้ำประกนัตอ่กรมศุลกำกร  3.07  1.36  -  - 
2. อื่น ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 

รวม  6.32  4.61  1.34  1.34 

 
21. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษทัฯ มีรำยกำรคำ้กบัลูกหน้ีและ เจำ้หน้ี
ต่ำงประเทศ อยำ่งไรก็ตำมระยะเวลำในกำรช ำระเจำ้หน้ี และกำรรับช ำระจำกลูกหน้ี มีระยะเวลำส้ัน 

ณ วนัท่ี  30 กันยำยน 2562 และ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2561   บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดงัน้ี 
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   จ ำนวนเงินตรำต่ำงประเทศ ตำมสกุลเงิน 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
   30  กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561  30  กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561 
สินทรัพย ์          
 เหรียญสหรัฐอเมริกำ  361,586.65  535,453.39  69,192.55  49,884.43 
 เหรียญฮ่องกง  -   -  -  - 
 ยโูร       -         -             -              - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง  631,140.62  726,969.35            -               - 
หน้ีสิน          
 เหรียญสหรัฐอเมริกำ  549,572.77  580,701.98  23,684.12  64,057.22 

 เหรียญฮ่องกง   76,208.85 ¤     62,106.00  58,747.00   

 ยโูร        15,119.22       4,235.58            -  - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง  22,532.08       3,384.29          -  - 

 

 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย เกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
กระแสเงินสดของบริษทั แต่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำจะไม่มีควำมเส่ียงในเร่ืองดงักล่ำวในสภำวะดอกเบ้ียในตลำดเงินปัจจุบนั เน่ืองจำก
บริษทัมีรำยไดแ้ละกระแสเงินสดรับท่ีจะเขำ้มำในแต่ละช่วงเวลำ เพียงพอต่อกำรช ำระดอกเบ้ีย  

ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ เกิดจำกกำรท่ีลูกหน้ีกำรคำ้ไม่ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดในกำรให้สินเช่ือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดควำม
เสียหำยทำงกำรเงิน แก่บริษทั อย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกในปัจจุบนับริษทัขำยสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ีไดดี้ บริษทัจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหน้ีจำกลูกหน้ีเหล่ำน้ี และควำมเส่ียงเก่ียวกบั
กำรกระจุกตวัของลูกหน้ีกำรคำ้มีไม่มำก เน่ืองจำกลูกหน้ีของบริษทักระจำยอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีแตกต่ำงกนั ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ี
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้หลงัจำกหักค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นมูลค่ำท่ีค  ำนึงถึงควำม
เส่ียงสูงสุดท่ีอำจเกิดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในกำรให้สินเช่ือดงักล่ำวแลว้ 
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มูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และหน้ีสินทำงกำรเงินมีเกณฑ์ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

 (พนับำท) 
 รำคำทุน  มูลค่ำยติุธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

ณ วนัท่ี 30  กนัยำยน  2562          

ส่วนท่ีหมุนเวียน          

เงินลงทุนช่ัวคราว          

หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 142,756  86,964  -  -  86,964 

มูลค่ำของเงินลงทุนชัว่ครำวของกลุ่มบริษทัถูกประเมินเป็นระดบั 1ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกเงินลงทุนชัว่ครำว
ดงักล่ำวมีรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 

22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ก ำไรขำดทุน จ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยำยน  2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

   งบกำรเงินรวม (ลำ้นบำท) 
   30 กนัยำยน 2562  30  กนัยำยน 2561 
   ต่ำงประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่ำงประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รำยได ้             

 รำยไดจ้ำกกำรขำย สุทธิ 260.71  2,215.52  2,476.23  253.07  2,065.00  2,318.07 
 รำยไดจ้ำกกำรบริกำร -         0.24             0.24  -  -  - 
  รวมรำยได ้ 260.71  2,215.76  2,476.47  253.07  2,065.00  2,318.07 

ตน้ทุนขำย     (1,146.08)      (1,139.78)  
ก ำไรขั้นตน้     1,330.39      1,178.29  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร     (942.12)      (828.82)  

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน     388.27      349.47  

รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยอื่น             
 รำยไดอ้ื่น     14.16      9.60 
 ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (5.51)      (0.70) 
  รวมรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยอื่น                 8.65     8.90 

ก ำไรก่อนภำษ ี     396.92     358.37  
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้     (80.32)      (72.25)  
ก ำไรสุทธิ     316.60      286.12  

ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัส ำหรับส่วนงำนต่ำงประเทศและในประเทศ 
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งบก ำไรขำดทุน จ ำแนกตำมส่วนงำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

   งบกำรเงินเฉพำะบริษทั (ลำ้นบำท) 
   30   กนัยำยน 2562  30 กนัยำยน 2561 
   ต่ำงประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่ำงประเทศ  ในประเทศ  รวม 
ร
ำ
ย
ไ
ด ้

            
      119.96  1,135.90  1,255.86 

      -  3.66  3.66 
      119.96  1,139.56  1,259.52 

          (615.06) 
          644.46 

          (508.69) 

          135.77 

           
          9.87 
          (1.20) 
         8.67 

          144.44 
          (30.25) 
          114.19 

 

          
 รำยไดจ้ำกกำรขำย สุทธิ 28.25  610.03  638.28  33.00  538.52  571.52 

 รำยไดจ้ำกกำรบริกำร -  79.64  79.64  -  77.65  77.65 

  รวมรำยได ้ 28.25  689.67  717.92  33.00  616.17  649.17 

ตน้ทุนขำย     (556.44)      (502.05) 
ก ำไรขั้นตน้     161.48      147.12 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร     (67.03)      (66.00) 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน     94.45      81.12 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยอื่น            
 รำยไดอ้ื่น     175.97      7.05 
  ตน้ทุนทำงกำรเงิน     -      - 
  รวมรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยอื่นอื่น         175.97      7.05 
ก ำไรก่อนภำษี     270.42      88.17 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้     (20.26)      (17.62) 
ก ำไรสุทธิ     250.16      70.55 

 

ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัส ำหรับส่วนงำนต่ำงประเทศและในประเทศ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

ในงวดเกา้เดือนปี 2562  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย จ านวนเงินรวมประมาณ 869  ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส ำนกังำน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท                                                                                            (ยังไม่ได้ตรวจสอบ /แต่สอบทานแล้ว)  
 

35 
 

 

 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  
ค่ำใชจ้่ำยส ำคญั ๆ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยำยน 2562 และ2561 ซ่ึงจ ำแนกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2562  2561  2562  2561 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป        

             และงานระหว่างท า (372,417,401.28)  (11,775,194.70)  15,578.78  9,350,381.90 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 382,859,614.97  96,374,314.23  -   

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 554,577,482.77
7 

 488,308,067.29  256,497,861.84  221,727,667.35 

ค่าใชจ้่ายพนกังาน -         

(ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) 535,218,216.78  503,569,916.34  111,688,654.76  102,501,428.99 

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี 36,094,724.89  37,653,450.68  9,000,860.45  8,273,623.94 

ค่าขนส่ง 12,193,508.23  10,745,833.91  23,982.46  10,365.00 

ค่าสารเคมี และค่าวิเคราะห ์ 6,315,990.85  7,570,990.21  201,390.00  158,540.00 

ค่าโฆษณา 87,770,414.83  62,437,829.42  158,727.37  75,650.00 

        

 

24. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  12   พฤศจิกายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร      ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร 
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