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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะ
กิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด              
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย  และของบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดย        
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 

การแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.5 และ 7 กลุ่มบริษทั มีสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญัได้
แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้อายุของสินคา้
คงเหลือมีอายุไม่ยาว กลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์หลกัเป็น
ชุดชั้นใน  และผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลจากรายงานการเคล่ือนไหวของสินคา้ ในแต่ละช่วงอายุของสินค้าคงเหลือและ
วิเคราะห์สินคา้ท่ีลา้สมยัรายตวัประกอบในการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่า 
การวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 



วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเก่ียวกับการค านวณต้นทุนสินค้า  เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า 
ตรวจสอบการจดัท ารายงานวิเคราะห์อายุของสินคา้ สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบาย
การตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินคา้คงเหลือและสุ่มทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินคา้
คงเหลือว่ามีความสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว รวมทั้งการทดสอบการค านวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ
โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดพ้ิจารณาถึง
ความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ของกลุ่มบริษทั    
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานตอ่เน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ



สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ           
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึง
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด   เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้   
ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การแสดงข้อมูล  การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั
และบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 



ข้าพเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าข้าพเจา้ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัมากที่สุด ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 

(นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 62,881,680.45 65,146,522.43 22,054,880.32 20,028,265.15
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ
     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.1 -                             -                           332,744,713.86         353,201,045.77
     - กิจการอ่ืน  6 399,357,325.37 417,414,629.02 12,158,715.95           10,168,548.84         
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
      - กิจการอ่ืน 36,953,284.76 74,224,921.64          984,600.71 786,238.75

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 3.2 -                             -                           125,000,000.00         104,000,000.00       
สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 1,403,950,632.05 1,563,787,868.43 70,727,441.39 114,693,847.25
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 161,958,648.06 177,945,533.02        161,958,648.06 177,945,533.02
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 93,865,345.29 105,104,185.82 -                             -                           
อ่ืน ๆ 3,698,813.78 3,434,073.07 375,000.00 307,332.03
          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,162,665,729.76 2,407,057,733.43 726,004,000.29 781,130,810.81

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 1.5 -                             -                           144,849,500.00         144,849,500.00
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  8 5,000,000.00             5,000,000.00            5,000,000.00             5,000,000.00           
ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 9 267,505,380.57 282,087,545.41 59,972,719.60 71,510,283.97
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 13,534,319.71 8,689,511.42 2,324,219.00 1,040,049.00
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 , 12 63,947,102.38 8,672,531.13 5,903,530.30 -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20.4 241,099,144.51 257,694,338.93 28,311,152.98 25,912,214.16
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

เงินมดัจ า 50,189,783.80 48,705,790.28 171,840.00 171,840.00              
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 641,275,730.97 610,849,717.17 246,532,961.88 248,483,887.13

รวมสินทรัพย์ 2,803,941,460.73 3,017,907,450.60 972,536,962.17 1,029,614,697.94

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

สินทรัพย์

งบการเงินรวม
บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษทั

1



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 13 558,821,115.37 565,067,721.84 -                             -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้  
     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 -                             -                           4,342,499.64             2,465,680.27
     - กิจการอ่ืน  108,169,465.81 170,144,570.64 55,331,442.10 61,534,382.15
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  14 104,572,539.00 196,388,170.51 30,441,649.32 70,094,388.92

หน้ีสินตามสญัญาเช่า
-ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 36,152,131.83           -                           3,209,852.73             -                           

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 11,104,448.94 82,020,569.48 9,018,062.68 7,438,383.23
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 33,964,085.22 20,961,702.15 4,704,975.58 6,065,468.02

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 852,783,786.17 1,034,582,734.62 107,048,482.05 147,598,302.59

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 23,578,162.87 -                           2,736,752.98             -                           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 125,853,851.67 115,653,128.67 70,914,470.33           65,561,276.33         
เงินประกนัพนกังาน 6,617,000.00 6,731,500.00 54,000.00                  54,000.00                

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 156,049,014.54 122,384,628.67 73,705,223.31 65,615,276.33         
                    รวมหน้ีสิน 1,008,832,800.71 1,156,967,363.29 180,753,705.36 213,213,578.92

…/2

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั  ซาบีน่า  จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

งบการเงินรวม

2



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทนุเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 17
ทนุจดทะเบียน

หุน้สามญัจ านวน 347,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
หุน้สามญัจ านวน 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

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 49,250,000.00 49,250,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,188,054,695.65 1,248,572,922.94 199,229,292.44 218,533,954.65       

รวมองคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุน้ (64,860,035.63) (59,546,835.63) (64,860,035.63) (59,546,835.63)
          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,795,108,660.02 1,860,940,087.31 791,783,256.81 816,401,119.02

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                             -                           -                             -                           
                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,795,108,660.02 1,860,940,087.31 791,783,256.81 816,401,119.02

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,803,941,460.73 3,017,907,450.60 972,536,962.17 1,029,614,697.94

หมายเหตปุระกอบงบการเงินลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
บาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

3



ก าไร(ขาดทุน) รวม ส่วนไดเ้สีย
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ มูลคา่ตามบญัชี จากการวดัคา่ ก าไร(ขาดทุน) องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ท่ีไม่มี
และ มูลคา่ ส ารองเป็น ของบริษทัยอ่ยท่ีสูง สินทรัพยท์างการเงิน จากประมาณการ ของ ผูถื้อหุ้น อ านาจ       รวมส่วนของ

ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กวา่ราคาเงินลงทุน หมุนเวียนอ่ืน  ตามหลกัคณิตฯ ส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          1,169,492,003.49        51,792,039.16       (57,818,962.19)       -                     (6,026,923.03)       1,835,379,080.46   -              1,835,379,080.46   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี .

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                           413,250,650.29           -                        (1,727,873.44)         -                     (1,727,873.44)       411,522,776.85     -              411,522,776.85      
ปันผลจ่าย -                      -                      -                           (334,169,730.84)         (51,792,039.16)      -                         -                     (51,792,039.16)     (385,961,770.00)    (385,961,770.00)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          1,248,572,922.94        -                        (59,546,835.63)       -                     (59,546,835.63)     1,860,940,087.31   -              1,860,940,087.31   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          1,248,572,922.94        -                        (59,546,835.63)       -                     (59,546,835.63)     1,860,940,087.31   -              1,860,940,087.31   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                           276,811,117.71           -                        (5,313,200.00)         -                     (5,313,200.00)       271,497,917.71     -              271,497,917.71      
ปันผลจ่าย -                      -                      -                           (337,329,345.00)         -                        -                         -                     -                        (337,329,345.00)    -              (337,329,345.00)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          1,188,054,695.65        -                        (64,860,035.63)       -                     (64,860,035.63)     1,795,108,660.02   -              1,795,108,660.02   

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน
ก าไรสะสม

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั(มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31   ธนัวาคม 2563

บาท
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ก าไร(ขาดทุน) รวม
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ จากการวดัค่า ก าไร(ขาดทุน) องคป์ระกอบอ่ืน
และ มูลค่า ส ารองเป็น สินทรัพยท์างการเงิน จากการประมาณการ ของ       รวมส่วนของ

ช าระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หมุนเวียนอ่ืน  ตามหลกัคณิตศาสตร์ ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  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          
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี -                             

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                           323,977,922.34     (1,727,873.44)           -                              (1,727,873.44)           322,250,048.90          
ปันผลจ่าย -                        -                        -                           (385,730,000.00)    -                            -                              -                            (385,730,000.00)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 347,500,000.00    275,164,000.00    34,750,000.00         218,533,954.65     (59,546,835.63)         -                              (59,546,835.63)         816,401,119.02          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 347,500,000.00    275,164,000.00    34,750,000.00         218,533,954.65     (59,546,835.63)         -                              (59,546,835.63)         816,401,119.02          
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี -                             

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                        -                           317,770,337.79     (5,313,200.00)           -                              (5,313,200.00)           312,457,137.79          
ปันผลจ่าย -                        -                        -                           (337,075,000.00) -                            -                              -                            (337,075,000.00)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 347,500,000.00    275,164,000.00    34,750,000.00         199,229,292.44     (64,860,035.63)         -                              (64,860,035.63)         791,783,256.81          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน
ก าไรสะสม

บาท

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั(มหาชน)  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินเฉพาะบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31    ธนัวาคม   2563

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 2,862,208,720.89 3,279,499,014.23 613,388,793.22 821,706,420.20

รายไดจ้ากการบริการ 35,797,195.30             243,000.00                92,702,396.00 103,766,204.00

รายไดเ้งินปันผล

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                            244,795,655.00 223,068,230.00            

- กิจการอ่ืน 2,154,000.00 3,992,852.50             2,154,000.00 3,992,852.50                

รายไดอ่ื้น 13,671,115.60 11,221,776.44 7,161,359.94 6,601,556.24

         รวมรายได้ 3.4 2,913,831,031.79 3,294,956,643.17 960,202,204.16 1,159,135,262.94

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,524,803,511.99 1,494,131,372.48      568,417,096.92 713,045,016.24

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 863,108,099.89 1,055,729,809.74      842,385.38 698,478.66

ค่าใชจ่้ายในบริหาร 171,033,442.79 220,718,397.08         56,099,328.64 97,870,282.59

          รวมค่าใชจ่้าย          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 2,558,945,054.67 2,770,579,579.30 625,358,810.94 811,613,777.49

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 354,885,977.12 524,377,063.87 334,843,393.22 347,521,485.45

ตน้ทุนทางการเงิน (9,101,122.69) (8,330,135.73) (109,133.38) (345.68)

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 345,784,854.43 516,046,928.14 334,734,259.84 347,521,139.77

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20.1 , 20.3 (68,973,736.72) (102,796,277.85) (16,963,922.05) (23,543,217.43)
ก าไรสุทธิส าหรับปี 276,811,117.71 413,250,650.29 317,770,337.79 323,977,922.34

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 276,811,117.71 413,250,650.29         317,770,337.79 323,977,922.34

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                              -                            -                             -                               
276,811,117.71 413,250,650.29 317,770,337.79 323,977,922.34

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่  (บาท) 0.80 1.19 0.91 0.93

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 347,500,000 347,500,000 347,500,000 347,500,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ลงช่ือ .....................................................……..  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บาท



 

2563 2562 2563 2562

ก าไรสุทธิส าหรับปี 276,811,117.71        413,250,650.29        317,770,337.79       323,977,922.34         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่ายติุธรรมค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

-ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด (6,641,500.00)          (2,159,841.80)          (6,641,500.00)         (2,159,841.80)           
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,328,300.00            431,968.36               1,328,300.00          431,968.36               

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (5,313,200.00)          (1,727,873.44)          (5,313,200.00)         (1,727,873.44)           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 271,497,917.71        411,522,776.85        312,457,137.79       322,250,048.90         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 271,497,917.71        411,522,776.85        312,457,137.79       322,250,048.90         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                           -                           -                          -                            

271,497,917.71        411,522,776.85        312,457,137.79       322,250,048.90         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ ลงช่ือ ..........................................................……......  กรรมการ
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



##

 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ 276,811,117.71       413,250,650.29          317,770,337.79          323,977,922.34        
รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเส่ือมราคา 9 43,681,704.91         42,753,947.15            12,105,336.96            12,038,447.79          
ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 10 , 11 10,097,666.92         5,617,060.74              -                              -                            
ผลประโยชน์พนกังาน 16 21,458,128.00         34,644,522.00            10,622,674.00            14,237,217.00          
ก าไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลค่ายติุธรรม-
 -ของสินทรัพยท์างการเงิน -                           92,368.92                   -                              92,368.92                 
ขาดทนุ(ก าไร) จากขายทรัพยสิ์น (1,256,185.18)          (479,315.78) (658,818.60)                (380,944.76)              
ขาดทนุ(ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 581,100.27              2,257,688.45              98,145.81                   47,228.25                 
รายจ่ายดอกเบ้ีย 9,101,122.69           8,330,135.73              109,133.38                 345.68                      
รายจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20.1 51,050,242.30         154,368,014.62          18,034,560.87            24,351,192.68          
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 20.1 17,923,494.42 (51,571,736.77)           (1,070,638.82)             (807,975.25)              

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง(เพ่ิมข้ึน) -                           -                              20,456,331.91            37,271,406.30          
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 18,057,303.65         (15,144,798.33)           (1,990,167.11)             (9,504,064.55)           
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 37,271,636.88         (7,066,407.18)             (198,361.96)                3,717,309.70            
สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 159,837,236.38       (446,284,879.84)         43,966,405.86            8,931,788.18            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 10,974,099.82         (21,976,514.14)           (67,667.97)                  (64,833.01)                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -

 - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ลดลง(เพ่ิมข้ึน) (63,947,102.38)        -                              (5,903,530.30)             -                            
 - อ่ืนๆ  ลดลง(เพ่ิมข้ึน) (1,483,993.52)          (1,820,518.08)             -                              -                            

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน(ลดลง) -                           -                              1,876,819.37              (1,127,674.27)           
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (62,556,205.10)        (16,356,301.99)           (6,301,085.85)             (5,603,155.16)
เจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (91,920,220.12)        (28,837,601.48)           (39,652,739.60)           (7,985,208.10)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 13,002,383.07         (673,025.42) (1,360,492.44)             1,218,076.54            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 

 - หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 23,578,162.87         -                              2,736,752.98              -                            
 - ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายแลว้ 16 (11,257,405.00)        (14,614,539.33)           (5,269,480.00)             (10,197,340.67)         
 - เงินประกนัพนกังาน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (114,500.00)             188,000.00                 -                              -                            
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 460,889,788.59       56,676,749.56            365,303,516.28          390,212,107.61        

จ่ายดอกเบ้ีย (8,996,534.08)          (8,173,126.42)             (109,133.38)                (309.25)                     
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (121,966,362.84)      (153,562,927.30)         (16,454,881.42)           (29,097,707.57)         
     เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 329,926,891.67       (105,059,304.16)         348,739,501.48          361,114,090.79        

                         /2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
บ า ท



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดรับ(จ่าย) จากการขาย (ซ้ือ) เงินลงทนุชัว่คราว 5.1 9,345,384.96           98,866,954.41            9,345,384.96              98,866,984.41          
เงินสดถอน(รับ) สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  5.2 -                           19,907,631.08            -                              19,907,631.08          
เงินสดรับ(จ่าย)เพ่ือให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.2 -                           -                              (21,000,000.00)           (89,000,000.00)         
เงินจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 (29,099,963.07) (31,179,356.17) (567,788.59) (2,232,026.39)
เงินสดรับจากการจ าหน่าย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,256,201.18           479,737.77                 658,834.59                 381,060.75               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,269,537.08) (1,228,400.00) (1,284,170.00) (40,000.00)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทนุ (24,767,914.01)        86,846,567.09            (12,847,739.04)           27,883,649.85          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จ่ายเงินปันผล 19 (337,329,345.00) (385,961,770.00)         (337,075,000.00)         (385,730,000.00)       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น - 17 -                           -                              -                              -                            

 - จากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (6,246,606.47)          408,904,890.06          -                              -                            
จ่ายช าระเจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน 36,152,131.83         -                              3,209,852.73              -                            

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (307,423,819.64)      22,943,120.06            (333,865,147.27)         (385,730,000.00)       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2,264,841.98)          4,730,382.99              2,026,615.17              3,267,710.64            
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 4 65,146,522.43         60,416,139.44            20,028,265.15            16,760,554.51          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 4 62,881,680.45         65,146,522.43            22,054,880.32            20,028,265.15          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ               ลงช่ือ ................................................................  กรรมการ

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บ า ท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จ  ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป   

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จ ากดั) ไดจ้ดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 
177 หมู่ท่ี 8 ต าบลวงัไก่เถ่ือน อ าเภอหันคา จงัหวดัชัยนาทและมีโรงงานสาขาตั้งอยู่เลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยโสธร และ เลขท่ี 81 และ 106 หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองโบสถ ์อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย์  บริษทัฯ ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี  

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแ พ่งและพาณิชยข์อง
ประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 11 มกราคม 2520 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพฯ มีโรงงานท่าพระ ตั้ งอยู่เลขท่ี 93/8 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บริษทัย่อยประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่
แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ  เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

          งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่เปิดเผยไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

          งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัท าขึ้นจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินภาษาไทยเป็นหลกั 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั ซ่ึงถือ
เป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัถือหุ้น 99.90% (ในการจดัท างบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญัออกแลว้ 
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งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัท าขึ้นจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

1.5 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 สัดส่วน

การถือหุ้น 

บริษทัยอ่ย :       

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  ผลิต และจ าหน่ายเส้ือผา้
ส าเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 

 ถือหุ้นและมีกรรมการ
ร่วมกนั 

 99.90% 

 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั ซ่ึงถือ
เป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัถือหุ้น 99.90% (ในการจดัท างบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญัออกแลว้ 

        1.6 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
            1.6.1   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

                      ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั  
ปรับปรุง  และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ
ส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

              มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง

การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตาม

สัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย

ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

             ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  เป็นคร้ังแรก โดย
กิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว  โดยบนัทึกปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการจัดประเภทรายการ
สินทรัพยท์างการเงิน ดงัน้ี  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 บาท   
 การจดัประเภท    การจดัประเภท   
 ตามมาตรฐานเดิม    ตาม TFRS 9   
 ณ วนัท่ี    ณ วนัท่ี   
 31 ธนัวาคม 2562  จดัประเภทใหม ่  1 มกราคม 2563  ประเภท 

        สินทรัพยห์มุนเวียน        
เงินลงทุนชัว่คราว        

        - หน่วยลงทุน 99,188,533.02  (99,188,533.02)  -   
- หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 78,757,000.00  (78,757,000.00)  -   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น                                              
- 

      
- หน่วยลงทุน                                          -    99,188,533.02    99,188,533.02 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธี  

     มูลค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  
 

- หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -   78,757,000.00    78,757,000.00    สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธี  

       มูลค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 
 

 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบการเงินของกลุ่มบริษทันอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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1.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

              มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของ การรับรู้รายการการวดัมูลค่า การแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่าและก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่า

มากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 
 

            การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดั

ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

การถือปฏิบัติคร้ังแรก 

           จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ กลุ่มบริษทัฯ ได้
ปฏิบติัดงัน้ี 

- รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ย
มูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีน ามา
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) และไม่ปรับยอ้นหลงักบัขอ้มูลเปรียบเทียบซ่ึงแสดงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ย
มูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่าส้ินสุด
ภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกหรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า โดยจะบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

 
 

ดงันั้น ณ วนัท่ีน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) มีผลกระทบดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ     สินทรัพย ์    
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น 88,919,766.03  3,406,686.33 
สิทธิการเช่า-สุทธิลดลง (8,672,531.13)  - 

 80,247,234.90  3,406,686.33 

หน้ีสิน    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้น 106,328,413.25  10,390,561.74 
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเพ่ิมขึ้น (2,150,420.57)  (229,837.31) 

 104,177,992.68  10,160,724.43 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

            สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทาง

บญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

         แนวปฏิบัติทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคบัใช้ส าหรับการ

จดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

          มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
         ไม่น าขอ้มูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใชใ้นการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้วิธีการ
อย่างง่าย 
 

       1.6.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

                  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 

ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 

ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับจ่ายล่วงหนา้ 

 

 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1, ฉบบัที่ 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 34,   

ฉบับท่ี 37, ฉบับท่ี 38, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 7 และฉบับท่ี 9 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคญั   ต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ

ตีความมาตรฐาน    การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

กลุ่มบริษทั  ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

 
2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

บริษทัฯ มีนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

บริษทัฯ บนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 

- รายได้จากการขายจะบันทึกเป็นรายได้เม่ือได้โอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ                     
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ ยกเวน้กรณีท่ีเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีรับจา้งผลิตตามค าส่ังท่ีก าหนดเป็นพิเศษ
ของลูกคา้ จะรับรู้รายไดโ้ดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

- รายไดจ้ากการให้บริการ จะบนัทึกเป็นรายไดโ้ดยพิจารณาถึง ขั้นความส าเร็จของงาน 

- ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากสถาบนัการเงิน
ท่ีมีก าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

2.3     เงินลงทุนชัว่คราว 

เป็นเงินลงทุนท่ีบริษัทตั้งใจจะถือครองไวไ้ม่เกินหน่ึงปี ประกอบด้วย หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน หลกัทรัพยเ์พ่ือค้า 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ไป หรือตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดภายในหน่ึงปี 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหน่วยลงทุน แสดงตามมูลค่ายุติธรรม โดยบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็น
รายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย แสดงตามมูลค่ายติุธรรม โดยบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการส่วนเกินทุน
ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด ค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปีของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน
เปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบนัทึกเป็นรายการก าไร (ขาดทุน) 
ในงบก าไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้น แลว้แต่ประเภทของเงิน
ลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

2.4 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ในจ านวนท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ีทั้งส้ิน ยอดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีประมาณขึ้นน้ี 
ไดจ้ากการวิเคราะห์สถานะของหน้ีท่ีคา้งช าระในปัจจุบนั 

2.5 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้ส าเร็จรูป  งานระหว่างผลิต และวตัถุดิบ บนัทึกในราคาทุน โดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือ มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
แลว้แต่อยา่งใดจะต ่ากว่า  

บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ เม่ือคาดว่าสินคา้จะเส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยั โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบนัของสินคา้
คงเหลือและแนวโนม้ของความนิยมของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ ์

2.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าก่ึงหน่ึง หรือมีอ านาจในการควบคุม
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน บริษทัย่อยดงักล่าวไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมนบัตั้งแต่บริษทัฯ มีอ านาจ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีส้ินสุดการเป็นบริษทัย่อย รายการและยอดคงเหลือระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดขึ้นไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยวิธีราคาทุน 
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2.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน แสดงในราคาทุน  

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคา ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

  ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  10 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  3 

เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน  5 

ยานพาหนะ  5 

2.8 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ท่ีมียอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวดบญัชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัราแลกเปล่ียน(ซ้ือและขายตามล าดบั) ท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าว
ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 

2.9 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุ้น หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดยอิงกบักฎหมาย
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
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2.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษทัฯ  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจา้ง  โบนสั  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ  เป็น
ค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนักงานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไร
ขาดทุนตลอดอายกุารท างานของพนกังาน ภาระผูกพนัของบริษทัฯ เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานน้ีค านวณโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

บริษทัฯ  รับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นในงวดท่ีเกิดรายการ 

2.11  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

2.12 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
ณ วนัส้ินงวดบญัชี 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 

2.13 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

          สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน่วยลงทุนที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน    

         สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับตรา
สารทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ทั้งน้ี ผลก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดั
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

      กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) หรือวิธีการอย่างง่าย 
(Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ขึ้นอยู่กบัความเป็นสาระส าคญัของความเส่ียงด้าน
เครดิต 
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การถือปฏิบัติคร้ังแรก 

         กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบ
การเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 1.6.1 

         สัญญาเช่า 

          กลุ่มบริษทัมีสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงไดถู้กบนัทึกเป็น สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดยมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 

          ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่     โดยสัญญาเช่า
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับ
ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

         กลุ่มบริษทัที่เป็นผูเ้ช่า 
         สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

          กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนของสินทรัพย์
สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวน
เงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ี
ไดรั้บ 
        ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รวมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและ ขนยา้ยสินทรัพย์
อา้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลง
และเง่ือนไขของสัญญาเช่า 
        หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดอายสัุญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด
ของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสัุญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

          หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
        ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
ท่ียงัไม่ไดจ้่ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่านั้นไม่
สามารถก าหนดได ้หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการใช้วิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริงและลด
มูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช าระแลว้         โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าในงบก าไรขาดทุน นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
หรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ี สัญญา
เช่าเร่ิมมีผล 

- จ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
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- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า 

         สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 
                       จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญา    

เช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
         กลุ่มบริษทัที่เป็นผูใ้ห้เช่า 
                     กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่าแต่ละสัญญาเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หรือสัญญาเช่าด าเนินงาน 

           ในการจัดประเภทสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินว่าสัญญาเช่านั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บหรือไม่ โดยสัญญาเช่าจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากสัญญานั้น
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บ และจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน หากสัญญาเช่านั้นไม่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บ 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงขอ้บ่งช้ีอ่ืน เช่น อายุสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของ
สินทรัพยอ์า้งอิง เป็นตน้ 

                   กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดโ้ดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
         การถือปฏิบติัคร้ังแรก 

     กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบ
การเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.6.2 

 

3.     รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการดงักล่าว
ถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนัส าหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบญัชีและรายการคา้ ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563 

 
 31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 
  

สินทรัพย์         
3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  -  -  332,744,713.86  353,201,045.77 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -  332,744,713.86  353,201,045.77 

ยอดคา้งช าระของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไม่เกินก าหนดช าระ 
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3.2  เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้อง       
ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  บาท   
  งบการเงินเฉพาะบริษทั   
  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการ

คิด   ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูย้ืม 
  31 ธนัวาคม 2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 2563  ระหว่างกนั 

บริษทัยอ่ย           
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  104,000,000.00  303,000,000.00  (282,000,000.00)  125,000,000.00  3%ต่อปี 

  104,000,000.00  303,000,000.00  (282,000,000.00)  125,000,000.00   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

3.3  เจ้าหนีก้ารค้า         
บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  -  -  4,342,499.64  2,465,680.27 

  -  -  4,342,499.64  2,465,680.27 

 
 
 
 

        
 

      3.4  รายการค้าท่ีส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 และ 2562  มีดงัน้ี 

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การคิดตน้ทุน 

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  ระหว่างกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินคา้ส าเร็จรูป  -  -  569,245,463.98  774,996,355.00  ราคาตามสัญญา 

รับจา้งตดัเยบ็  -  -  59,229,359.00  103,766,204.00  " 

ซ้ือวตัถุดิบ  -  -  19,773,280.71  17,085,003.85  " 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน           

   และคลงัสินคา้
คลงัสินคา้ 

 -  -  1,476,000.00  1,476,000.00  " 

ค่าจา้งตดั  -  -  13,684,803.07  21,305,083.35  " 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  4,179,287.71      681,862.99  “ 

เงินปันผลรับ  -  -  244,795,655.00  223,068.230.00  " 
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 3.5  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31   ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี : 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 31,419,782.56  41,388,653.96  14,450,876.36  41,388,653.93 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,515,000.00  14,557,133.33  754,500.00  14,557,133.33 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น -  -  -  - 

รวม 33,934,782.56  55,945,787.29  15,205,376.36  55,945,787.29 

 

4.     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี   
31 ธนัวาคม   2563 และ 2562  ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินสด  5,397,944.15  8,954,426.46  431,215.54  441,128.25 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  57,483,736.30  56,192,095.97  21,623,664.78  19,587,136.90 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  62,881,680.45  65,146,522.43  22,054,880.32  20,028,265.15 

 

5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น    ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

  5.1 หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 
- 

 89,843,148.06  99,188,533.02  89,843,148.06  99,188,533.02 
  5.2   ตราสารในความตอ้งการของตลาด  72,115,500.00  78,757,000.00  72,115,500.00  78,757,000.00 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  161,958,648.06  177,945,533.02  161,958,648.06  177,945,533.02 

 
 
 
 
 
 



23 
 

5.1 หน่วยลงทนุในกองทุนจดทะเบียน 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี -         
          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  89,843,148.06  99,188,533.02  89,843,148.06  99,188.533.02 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว  89,843,148.06  99,188,533.02  89,843,148.06  99,188.533.02 

 
5.2 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ  2562  กลุ่มบริษทั มีตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคายุติธรรม ผ่าน
ก าไรเบด็เสร็จ  ดงัน้ี:- 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

 31 ธนัวาคม 2562  

 
 

ราคาทุน 
 ก าไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดขึ้น  
มูลค่า 
ยติุธรรม  

 
ราคาทุน 

 ก าไร(ขาดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดขึ้น  

มูลค่า 
ยติุธรรม 

หลกัทรัพยใ์น -             

ความตอ้งการของตลาด 142,756,794.54  (70,641,294.54)  72,115,500.00  142,756,794.54  (63,999,794.54)  78,757,000.00 

 
 
 
 

           

รายการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 78,757,000.00  78,757.000.00 
ยอดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในระหว่างปี -  - 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระหว่างปี (6,641,500.00)  (6,641,500.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 72,115,500.00  72,115,500.00 

 

6. ลูกหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน  สุทธ ิ

      ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 และ 2562  ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอื่น ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอื่น  399,357,325.37  417,414,629.02  12,158,715.95  10,168,548.84 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอื่น  สุทธิ  399,357,325.37  417,414,629.02  12,158,715.95   10,168,548.84 
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ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 และ  2562   ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอื่น         
      - ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  367,404,309.16   404,965,758.47  12,158,715.95   10,168,548.84 
      - เกินก าหนดช าระ 0 - 3 เดือน    23,186,057.21    12,446,091.20  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 4 - 6 เดือน    2,803,480.00  2,779.35  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 7 - 12 เดือน    5,963,479.00  -  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 12 เดือนขึ้นไป    -  -  -  - 
        รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการอื่น  
สุทธิธิ 

 399,357,325.37  417,414,629.02   12,158,715.95 10,168,548
.84 1010,168,548.84 
 

 

  10,168,548.84 

 

7. สินค้าคงเหลือ  สุทธ ิ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562    31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562   
สินคา้ส าเร็จรูป  1,306,012,388.57  1,349,721,365.11  1,206,103.08 

51,168,661.82 
 - 

สินคา้ระหว่างผลิต  74,710,504.09  147,318,696.03 ¤  51,168,661.82  94,444,579.18 
วตัถุดิบ   33,286,338.78  46,495,269.95  16,345,477.47  18,239,529.97 
วสัดุส้ินเปลือง  4,281,064.78  6,496,038.69  2,007,199.02  2,009,738.10 
สินคา้ระหว่างทาง  1,660,335.83  29,756,498.65  -  - 
        รวม  1,419,950,632.05  1,579,787,868.43  70,727,441.39  114,693,847.25 
หกั  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั  (16,000,000.00)  (16,000,000.00)  -  - 
สินคา้คงเหลือ  สุทธิ  1,403,950,632.05  1,563,787,868.43  70,727,441.39  114,693,847.25 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563และ  2562  สินคา้คงเหลือในบญัชีของบริษทัยอ่ย ท่ีซ้ือจากบริษทัฯ มีก าไรในสินคา้คงเหลือ (ในงบ
การเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจ านวน 190,739,023.00 และ 185,864,753.00  ตามล าดบั 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี  

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือตน้ปี  16,000,000.00  - 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี  16,000,000.00  - 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิของ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 5,000 หน่วย 
มูลค่าหุ้นกู้หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท ก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษทั หรือเม่ือผูอ้อกหุ้นกู้ใช้สิทธิ       
ไถ่ถอนก่อนก าหนดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิเล่ือนช าระ
ดอกเบ้ียโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ก าหนดอตัราดอกเบ้ียเป็นประเภทลอยตวั โดยปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 
ต่อปี และหลงัจากนั้นเท่ากบัผลรวมของ (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 
อตัราท่ีก าหนดไวต้ามช่วงเวลา 
 

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี           ณ วนัท่ี  
  31 ธนัวาคม 2562   

 
 เพ่ิมขึ้น  ตดัจ าหน่าย  โอนเขา้  โอนออก    31 ธนัวาคม 2563 

            
ท่ีดิน 119,012,674.50  -  -  -  -  119,012,674.50 
อาคารและส่วนปรับปรุง 335,076,566.05  37,295.33  -  50,972.90  -  335,164,834.28 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 302,559,842.79  12,900.00  -  318,716.30  -  302,891,459.09 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 16,464,943.91  257,743.30  (31,101.87)  73,439.70    16,765,025.04 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 167,921,422.54  452,501.86  (25,971.04)  13,056,875.96  -  181,404,829.32 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 58,918,406.96  1,285,538.94  (1,955,649.82)  9,130,000.50  -  67,378,296.58 
ยานพาหนะ 26,132,948.02  -  (4,445,598.13)  -  -  21,687,349.89 
สินทรัพยอ่ื์น            961,423.58     2,604.67  -  -  -            964,028.25 
งานระหว่างก่อสร้าง          -  50,972.90  -  -  (50,972.90)  - 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 54,946,834.62  5,307,978.87  (2,511,111.22)  -  -  57,743,702.27 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 3,236,875.35  21,692,427.20  -  -  (22,579,032.46)  2,350,270.09 

     รวมราคาทุน 1,085,231,938.32  29,099,963.07  (8,969,432.08)  22,630,005.36  (22,630,005.36)  1,105,362,469.31 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม
สะสม:- 

           
อาคารและส่วนปรับปรุง (263,018,574.98)  (11,505,318.62)  -  -  -  (274,523,893.60) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (262,967,102.85)  (8,023,070.58)  -  -  -  (270,990,173.43) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (13,502,821.29)  (990,227.32)  31,092.87  -  -  (14,461,955.74) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (139,774,520.66)  (12,116,379.38)  25,966.04  -  -  (151,864,934.00) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน (52,094,423.72)  (4,613,342.24)  1,955,522.82  -  -  (54,752,243.14) 
ยานพาหนะ (25,312,315.45)  (339,999.60)  4,445,590.13  -  -  (21,206,724.92) 
สินทรัพยอ่ื์น (927,566.89)  (21,367.97)  -  -  -  (948,934.86) 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (45,547,067.07)  (6,071,999.20)  2,510,837.22  -  -  (49,108,229.05) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 
สะสมสะสม 

(803,144,392.91)  (43,681,704.91)  8,969,009.08  -  -  (837,857,088.74) 

ที่ดิน อาคาร และ 
 

           
อุปกรณ์- สุทธิ 282,087,545.41          267,505,380.57 
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ค่าเส่ือมราคา ส าหรับปีสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  แสดงไวใ้น ตน้ทุนขาย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร ดงัน้ี 

  บาท 
  2563     2562 
ตน้ทุนขาย     23,466,809.68  22,542,014.33 
ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร  20,214,895.23  20,211,932.77 
รวม     43,681,704.91  42,753,947.15 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 ณ  วนัท่ี           ณ  วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2562  เพ่ิมขึ้น  ตดัจ าหน่าย  โอนเขา้  โอนออก   31 ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน:-            
ท่ีดิน 17,424,744.50  -  -   -  -  17,424,744.50 
อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 

145,703,686.80  37,295.33  -  50,972.90  -  145,791,955.03 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 174,645,773.74      -  -            -  -  174,645,773.74 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 6,250,081.60  127,721.13  (16,901.87)  16,482.60  -  6,377,383.46 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 10,887,290.05  97,891.21  (13,082.25)  -  -  10,972,099.01 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 8,319,314.48  234,820.75  (272,794.39)  -  -  8,281,340.84 
ยานพาหนะ 7,993,018.69  -  (1,991,158.88)  -  -  6,001,859.81 
สินทรัพยอ่ื์น 961,423.58  2,604.67  -  -  -  964,028.25 
งานระหว่างก่อสร้าง -  50,972.90  -  -  (50,972.90)  - 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง -  16,482.60  -  -  (16,482.60)  - 
รวมราคาทุน 372,185,333.44  567,788.59  (2,293,937.39)  67,455.50  (67,455.50)  370,459,184.64 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม:-            
อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 
      ส่วนปรับปรุงอาคาร 

(117,667,802.45)  (6,337,460.88)  -  -  -  (124,005,263.33) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (152,042,863.34)  (4,463,928.98)  -  -  -  (156,506,792.32) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (4,708,390.70)  (489,668.41)  16,896.87  -  -  (5,181,162.24) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (9,864,540.89)  (348,665.08)  13,078.25  -  -  (10,200,127.72) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน (7,470,872.51)  (444,245.64)  272,789.39  -  -  (7,642,328.76) 
ยานพาหนะ (7,993,012.69)  -  1,991,156.88  -  - 

 
 (6,001,855.81) 

สินทรัพยอ่ื์น (927,566.89)  (21,367.97)  -  -  -  (948,934.86) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (300,675,049.47)  (12,105,336.96)  2,293,921.39  -  -  (310,486,465.04) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 71,510,283.97          59,972,719.60 

 
ค่าเส่ือมราคา ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 และ  2562  แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารดงัน้ี  

  บาท 
  2563  2562 
ตน้ทุนขาย  11,291,085.36  11,313,927.19 
ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร       814,251.60  724,520.60 
รวม  12,105,336.96  12,038,447.79 
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บริษัทฯ จดจ านองท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร บางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับธนาคารหลายแห่ง                       
เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

 
 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
  บาท 
  งบการเงินรวม 
   ณ  วนัที่           ณ  วนัที่  
  31 ธนัวาคม 2562 

25602558  
 เพ่ิมขึ้น  ตดัจ าหน่าย  โอน      31 ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน ;-            
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์  33,411,394.09    411,000.00  -  1,312,415.76   35,134,809.85 
     โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  2,090,000.00  5,542,503.76  -  (1,312,415.76)   6,320,088.00 

รวมราคาทุน  35,501,394.09  5,953,503.76  -  -   41,454,897.85 
หกั  รายจ่ายตดัจ าหน่ายสะสม            
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (26,811,882.67)  (1,108,695.47)  -  -   (27,920,578.14) 

รวม  (26,811,882.67)  (1,108,695.47)  -  -   (27,920,578.14) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ       8,689,511.42         13,534,319.71 

รายจ่ายตดับญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 และ 2562  แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารดงัน้ี 

  บาท 
  2563  2562 
ตน้ทุนขาย  127,068.88  112,929.15 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  981,626.59  1,035,316.35 
รวม  1,108,695.47  1,148,245.50 

 
 
 

  บาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  ณ  วนัที่         ณ  วนัที่  

  31 ธนัวาคม 2562  เพ่ิมขึ้น  ตดัจ าหน่าย  โอน  31 ธนัวาคม 2563              
ธนัวาคม 2558   ราคาทุน ;-           

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 
    โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  1,040,000.00  1,284,170.00  -  -  2,324,170.00 

รวมราคาทุน  3,509,288.38  1,284,170.00  -  -  4,793,458.38 
หกัรายจ่ายตดัจ าหน่าย
สะสม 

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

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

สุทธิ 
 1,040,049.00        2,324,219.00 
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รายจ่ายตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายใน   การบริหารดงัน้ี 
  บาท 
  2563  2562 
ตน้ทุนขาย  -  - 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  -  - 
รวม  -  - 
     

 
11. สิทธิการเช่า – สุทธิ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

สิทธิการเช่า (ราคาทุน) 73,968,316.67            - 
หกั  รายจ่ายตดัจ าหน่ายสะสม ( 65,295,785.54)           - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตรวจสอบแลว้) 8,672,531.13            - 
บวก ซ้ือระหว่างงวด - ราคาทุน -             - 
หกั   จดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน-    

 - การรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติั -             - 
โอนระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี           (8,672,531.13)             - 
    

         มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - -         - 

 
 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
    มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (ตรวจสอบแลว้) -  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน -    

-ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั :    
- จดัประเภทมาจาก-สิทธิการเช่า-สุทธิ  8,672,531.13   - 
- รับรู้จากสัญญาเช่าด าเนินงาน 80,247,234.90  3,406,686.33 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 88,919,766.03  3,406,686.33 
บวก เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน  24,249,272.54  6,754,038.10 
หกั ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (49,221,936.19)  (4,257,194.13) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 63,947,102.38  5,903,530.30 
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การตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2563 และ 2562   แสดงไวใ้นตน้ทุนขาย และค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหาร มีดงัน้ี: 
 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

      ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 49,221,936.19  3,351,611.43  4,257,194.13  - 

รวม 49,221,936.19  3,351,611.43  4,257,194.13  - 

 

13. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เงินกูยื้มระยะส้ัน   370,000,000.00  426,000,000.00  -  - 
เงินกู ้- ทรัสตรี์ซีทต ์  188,821,115.37    139,067,721.84  -  - 

               รวม  558,821,115.37  565,067,721.84  -  - 

 
บริษทัย่อยไดท้  าสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง อตัราดอกเบ้ีย
ระหว่างร้อยละ 1.10 ถึง ร้อยละ 7.675 ต่อปี วงเงินกูด้งักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและ
เคร่ืองจกัรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้งมีผูถื้อหุ้นและกรรมการของบริษทั เป็นผูค้  ้าประกนั 
 

14. เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 และ  2562   เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 9,293,548.78  7,966,468.78  8,789,115.40  7,402,360.74 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 94,558,921.77  187,721,650.56  21,932,465.47  61,991,977.01 
เงินปันผลคา้งจ่าย 720,068.45  700,051.17  720,068.45  700,051.17 

รวม   104,572,539.00  196,388,170.51  30,441,649.32  70,094,388.92  
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15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
    หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  - 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

   
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั :     
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้    
          ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2562 106,328,413.25  10,390,561.74 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,150,420.57)  (229,837.31) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 104,177,992.68  10,160,724.43 
บวก ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีท่ีทยอยรับรู้ 1,068,295.24  109,133.38 
บวก ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกูร้อตดับญัชีตดัจ่าย -  - 
หกั ก าไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลบัคืนท่ีทยอยรับรู้ -  - 
หกั เงินจ่ายช าระ (45,515,993.22)  (4,323,252.10) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563  59,730,294.70  5,946,605.71 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (36,152,131.83)  (3,209,852.73) 

     หน้ีสินตามสัญญาเช่า     
- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
 
 
 

23,578,162.87  2,736,752.98 
  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงิน ดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
 

  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
              

ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี  36,847,334.33  (695,202.50)  36,152,131.83 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-       

-หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  23,965,085.70     (386,922.83)  23,578,162.87 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินห้าปี  -  -  - 

รวม  60,812,420.03  (1,082,125.33)  59,730,294.70 
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  บาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
                  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 

 
 

  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
       

 
 
 

   
 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี  3,285,034.47  (75,181.74)  3,209,852.73 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-       

-หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  2,782,275.17  (45,522.19)  2,736,752.98 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินห้าปี  -  -  - 

รวม  6,067,309.64  (120,703.93)  5,946,605.71 

 
 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
    
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 37,424,998.87  4,257,194.13 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีตามสัญญาเช่า 871,351.21  109,133.38 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน -  - 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า -  - 

รวม 38,296,350.08  4,366,327.51 

 
 

16. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ   2562  มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี      ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้ปี 115,653,128.67  95,623,146.00  65,561,276.33  61,521,400.00 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้  (11,257,405.00)  (14,614,539.33)  (5,269,480.00)  (10,197,340.67) 
ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. แรงงาน       -         14,011,496.00              -          3,669,350.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 21,458,128.00  20,633,026.00  10,622,674.00  10,567,867.00 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินปี 125,853,851.67  115,653,128.67  70,914,470.33  65,561,276.33 
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ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 และ 2562  มี ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 18,705,068.00  18,055,146.00  9,101,878.00  9,057,035.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,753,060.00   2,577,880.00  1,520,796.00     1,510,832.00 
รวม 21,458,128.00  20,633,026.00  10,622,674.00  10,567,867.00 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี : 

  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

อตัราคิดลด  2.33 %  2.33% 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 
สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ   0-67 %*     0-52 %* 
อตัรามรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

*   ขึ้นอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายขุองพนกังาน 
**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัรา
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมติอื่นไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ส าหรับปี 2563 มี
ดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง  6.38  ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้น 7.20 
ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมขึ้น 8.93 ลา้นบาท 
(ลดลง 8.00 ลา้นบาท) 

- ถา้สัดส่วนของพนักงานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายุเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะ
ลดลง 6.87 ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้น 3.99 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้  านวณโดยการ
ใชวิ้ธีเดียวกนักบัที่ค  านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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17. ทุนจดทะเบียน 

17.1 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์              
แห่งประเทศไทย และไดเ้ร่ิมซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าว เป็นตน้ไป 

17.2 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงจ านวนและมูลค่าหุ้น
สามญัของบริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 69,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 5 บาท เปล่ียนแปลงใหม่ เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

 

18. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง           
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี  จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน            
จดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 

19. การจ่ายเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี2561จ่ายจาก
ก าไรสะสม โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.54 บาท  จ านวน 347.50 ลา้นหุ้น  รวมเป็นเงิน 187.65 ลา้นบาท ซ่ึงจ่าย
แลว้ในเดือน  พฤษภาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล        
ซ่ึงจ่ายจากผลก าไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท จ านวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 198.08 ลา้น
บาท ซ่ึงจ่ายแลว้ในเดือน กนัยายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 21  กุมภาพนัธ ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี ซ่ึงจ่าย
จากผลก าไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.62 บาท จ านวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 215.45 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 ไดมี้มติเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี2563
และอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี2562 ตามงบการเงินล่าสุด ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงจ่ายจากผลก าไร
สะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.62 บาท จ านวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 215.45 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล        
ซ่ึงจ่ายจากผลก าไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท จ านวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 121.63 ลา้น
บาท ซ่ึงจ่ายในเดือน กนัยายน 2563 

เม่ือวนัท่ี 19  กุมภาพนัธ์  2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี ซ่ึงจ่าย
จากผลก าไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ0.45  บาท จ านวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 156.375   ลา้นบาท 
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20. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดค้  านวณก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการน ารายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ
ส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

อตัราท่ีใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2563 และ 2562 ในอตัราร้อยละ 20 

20.1 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563  และ 2562  ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 

        
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั   51,050,242.30  154,368,014.62  18,034,560.87  24,351,192.68 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงินไดร้อการตดั-        
บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        
- รายการท่ีกระทบงบก าไรขาดทุน 17,923,494.42  (51,571,736.77)  (1,070,638.82)    (807,975.25) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได-้        
ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน  68,973,736.72  102,796,277.85  16,963,922.05  23,543,217.43 

 
 
 

20.2 ภาษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับ ปีสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2563 และ 2562 
ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินได ้-        

 - รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั- (6,641,500.00)  
 

 (2,159,841.80)  (6,641,500.00)  (2,159,841.80) 

   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด        

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 1,328,300.00 

 

 431,968.36  1,328,300.00  431,968.36 

 - ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (5,313,200.00)  (1,727,873.44)  (5,313,200.00)  (1,727,873.44) 
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20.3 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดก้บัผลคณูของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการ  ดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2563  2562  2563  2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 345,784,854.43  516,046,928.14  334,734,259.84  347,521,139.77 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
 

 20% 
 

 20% 
 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         

-คูณอตัราภาษี 69,516,970.89  103,209,385.63  66,946,851.97  69,504,227.95 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  17,923,494.42  (51,571,736.77)  (1,070,638.82)    (807,975.25) 

 ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี    974,854.00  1,451,250.60  -  - 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกัใน -        

-การค านวณก าไรเพ่ือเสียภาษี:            

-รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (23,032,639.15)  45,056,241.97  (50,873,434.81)  (45,986,539.48) 

-ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม   3,591,056.56  4,651,136.42  1,961,143.71  833,504.21 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้-        

     ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 68,973,736.72  102,796,277.85  16,963,922.05  23,543,217.43

4 
        

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ  วนัที่   ณ  วนัที่   ณ  วนัที่   ณ  วนัที่  
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 14,128,258.91  12,799,958.91  14,128,258.91  12,799,958.91 

ลูกหน้ีฝากขาย 268,186,700.84  300,297,673.76  -  - 

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,170,770.34  23,130,625.72  14,182,894.07  13,112,255.25 

รวม 310,685,730.09  339,428,258.39  28,311,152.98  25,912,214.16 

 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินคา้ฝากขาย (69,586,585.58)  (81,733,919.46)  -  - 

รวม (69,586,585.58)  (81,733,919.46)  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  สุทธิ 241,099,144.51  257,694,338.93  28,311,152.98  25,912,214.16 
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21. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ในระหว่างปี พ.ศ.2548 บริษทัและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานขึ้นภายใต้การอนุมัติจาก
กระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนน้ีประกอบดว้ยเงินส่วนท่ีพนกังานจ่ายสมทบ
ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนัพนกังานจะไดรั้บเงินจากกองทุน
ในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดงักล่าว กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็ม 
เอฟ ซี จ ากดั (มหาชน) 

 

22. ภาระผูกพนั 

22.1  สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการระยะยาว 

22.1.1 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดล้งนามต่อสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบั บริษทั ซาบีน่า ฟาอีสท ์จ ากดั เพื่อใช้
เป็นส านกังานและโกดงัของบริษทั มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษทัฯ มีสิทธิต่ออายุการเช่าออกไปได้ 3 คราว ๆ 
ละ 3 ปี โดยต้องแจ้งให้ผูใ้ห้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วนั อัตราค่าเช่าเดือนละ 
142,500.00   บาท โดยผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย ์และผูใ้ห้เช่า
สัญญาว่าจะไม่จ าหน่ายจ่ายโอน ขายทรัพยท่ี์เช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

22.1.2  เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2552 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นศูนยค์า้ปลีกของ
บริษทัยอ่ย มีระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงจะครบก าหนดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2563 โดยบริษทัยอ่ยไดช้ าระเงินค่าสิทธ์ิ
ในการเช่าพ้ืนท่ีส าหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 13.71 ลา้นบาท 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขั้นต ่าในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563                   
มีดงัต่อไปน้ี :- 

บริษัท   
ระยะเวลา จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
ไม่เกิน 1 ปี 0.71 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.71 
มากกว่า 5 ปี - 
รวม 2.42 

          
บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
ไม่เกิน 1 ปี 74.56 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 44.07 
มากกว่า 5 ปี 0.56 
รวม 119.19 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกภาระผูกพนัของสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าตามท่ีกล่าวไว้

ขา้งตน้  เน่ืองจากการน ามาตรฐานการายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยรับรู้หน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่

คิดลดดว้ยดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 15 

22.2  หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563 และ 2562   บริษทัฯ มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ ดงัน้ี:- 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
1. ค ้าประกนัตอ่กรมศุลกากร  1.10  3.25  -  - 
2. อื่น ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 

รวม  4.35  6.50  1.34  1.34 

 
 
23. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1  นโยบายการบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและ

เจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
ความเส่ียงดา้นเครดิต 
(ก) ลูกหน้ีการคา้ 
     บริษทัฯ มีความเส่ียงด ้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีการค ้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ

ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมดังนั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ  จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 

บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากเงินฝากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
ซ่ึงบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัฯ ก ากบัดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนในกระแสเงิน
สด 

ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงานมีรายละเอียดดงัน้ี 
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  ลา้นบาท 
    กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินรวม) 
  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  มากกว่า 2 ปี     
  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกว่า  แต่ไมเ่กิน 2 ปี  แต่ไมเ่กิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563             
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน  771.56  771.56  -  -  -   771.56 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า       59.73    36.15  0.78  22.80  -     59.73 
- เจา้หน้ีกรมสรรพากร  33.96    33.96  -  -  -     33.96 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย  11.10    11.10  -  -  -     11.10 

  876.35  852.77  0.78  22.80  -   876.35 

                          
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 

              

  ลา้นบาท 
    กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 
  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  มากกว่า 2 ปี     
  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกว่า  แต่ไมเ่กิน 2 ปี  แต่ไมเ่กิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563             
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน  90.12  90.12  -  -  -  90.12 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า       5.95   3.21  2.74  -  -  5.95 

- เจา้หน้ีกรมสรรพากร       4.70  4.70  -  -  -  4.70 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย    9.02  9.02  -  -  -  9.02 
  109.79  107.05  2.74  -  -  109.79 

                          
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 
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 ความเส่ียงดา้นตลาด 
       ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายการค้ากับลูกหน้ีและ เจ้าหน้ี
ต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการช าระเจา้หน้ี และการรับช าระจากลูกหน้ี มีระยะเวลาส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ  2562   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 
 

   จ านวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกุลเงิน 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพย ์          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา      607,960.85         1,083,288.26       428,373.09  354,197.16 
 เหรียญฮ่องกง  -   -  -  - 
 ยโูร      -         -             -              - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง        644,094.34   805,469.11            -               - 

หน้ีสิน          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา    480,038.21  914,863.24      316,033.48  301,909.54 

 เหรียญฮ่องกง          400.00 ¤    52,951.15      - 

 ยโูร                   937.65    20,279.34                   -  - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง      9,871.88    11,506.70                  -  - 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดของบริษทั แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวในสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงินปัจจุบัน เน่ืองจาก
บริษทัมีรายไดแ้ละกระแสเงินสดรับท่ีจะเขา้มาในแต่ละช่วงเวลา เพียงพอต่อการช าระดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกหน้ีการค้าไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการให้สินเช่ือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
เสียหายทางการเงิน แก่บริษทั อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการช าระหน้ี
ไดดี้ บริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และความเส่ียงเก่ียวกบัการ
กระจุกตวัของลูกหน้ีการคา้มีไม่มาก เน่ืองจากลูกหน้ีของบริษทักระจายอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นมูลค่าท่ีค  านึงถึงความเส่ียง
สูงสุดท่ีอาจเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการให้สินเช่ือดงักล่าวแลว้ 
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มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย   (ยกเวน้หน่วยลงทุนและหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม)  และเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ันมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และ
เต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการก าหนดมูลค่า
ยติุธรรมขึ้นอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือก าหนดขึ้นโดยใชเ้กณฑก์าร
วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

 

 
24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ก าไรขาดทุน จ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31   ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 236.38  2,625.82  2,862.20       373.27  2,906.22  3,279.49 
 รายไดจ้ากการบริการ -      35.79  35.79  -             0.24  0.24 
  รวมรายได ้ 236.38  2,661.61  2,897.99  373.27  2,936.46  3,279.73 

ตน้ทุนขาย     (1,524.80)      (1,494.13)  
ก าไรขั้นตน้     1,373.19        1,785.60  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร     (1,034.14)      (1,276.44)  

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน     339.05           509.16  

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอื่น             
 รายไดอ้ื่น     15.83               15.21 
 ตน้ทุนทางการเงิน     (9.10)               (8.33) 
  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอื่น     6.73              6.88 

ก าไรก่อนภาษ ี     345.78              516.04  
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (68.97)            (102.79)  
ก าไรสุทธิ     276.81               413.25  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัส าหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
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งบก าไรขาดทุน จ าแนกตามส่วนงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 และ 2562  มีดงัน้ี 

   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 
   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 
ร
า
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 

 

          
 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 30.12  583.26  613.38  43.03  778.67  821.70 

 รายไดจ้ากการบริการ -  92.70  92.70          -  103.76  103.76 

  รวมรายได ้ 30.12  675.96  706.08  43.03  882.43  925.46 

ตน้ทุนขาย       (568.42)      (713.04) 
ก าไรขั้นตน้     137.66      212.42 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร       (56.94)      (98.56) 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน     80.72      113.86 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอื่น            
 รายไดอ้ื่น     254.11      233.66 
  ตน้ทุนทางการเงิน     (0.10)      - 
  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอื่นอื่น         254.01      233.66 
ก าไรก่อนภาษ ี        334.73        347.52 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (16.96)            (23.54) 
ก าไรสุทธิ     317.77        323.98 

            ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัส าหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 

  

ข้อมูลเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

ในปี 2563  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญจ่ านวน 3 ราย จ านวนเงินรวมประมาณ 779  ลา้นบาท  
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  

ค่าใชจ้่ายส าคญั ๆ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2563  2562  2563  2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        

             และงานระหว่างท า 116,317,169.48 , (470,566,754.63)  42,069,814.28    7,154,772.87 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 438,042,424.69  502,837,461.19  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 408,995,285.16  706,390,890.87  239,871,348.70  321,100,994.84 

ค่าใชจ้่ายพนกังาน -  533,775,822.63
8888888888888
8888888888888
8888888888888

888888888 

 689,729,234.49  96,935,358.19  132,857,176.82 

(ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร)        

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี 86,870,683.10  48,371,007.89  16,408,053.28  12,038,447.79 

ค่าขนส่ง 20,034,554.90  16,663,024.80  16,519.46  30,582.46 

ค่าสารเคมี และค่าวิเคราะห ์ 5,074,246.91  7,910,684.21  165,130.00  245,490.00 

ค่าโฆษณา 88,746,533.95  135,387,560.94  349,099.66  158,727.37 

        

 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  19   กุมภาพนัธ์  2564 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

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