
 
บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วันที่ 31  มีนาคม  2564 

และ 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน)  

(1) ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวม  งบก าไรขาดทุนรวม  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  และงบกระแสเงินสดรวม  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของ  บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และได้
สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะของ บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34          
เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

(2) ขอบเขตการสอบทาน 

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

(3) ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี   
ฉบบัที่ 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

(นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 
ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564 



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) ( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/ แต่สอบทานแล้ว) / แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 48,908,843.14 62,881,680.45 13,603,997.42 22,054,880.32

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน

ลูกหนีการคา้ สุทธิ

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.1 -                             -                           316,955,812.19         332,744,713.86

     - กิจการอืน  6 376,608,641.53 399,357,325.37 14,197,253.72           12,158,715.95         

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

      - กิจการอืน 46,469,869.51 36,953,284.76         3,885,272.52 984,600.71

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้ง 3.2 -                             -                           120,000,000.00         125,000,000.00       

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 1,330,577,979.64 1,403,950,632.05 63,832,600.99 70,727,441.39

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 5 224,921,129.08 161,958,648.06       224,921,129.08 161,958,648.06

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

ภาษีขายจา่ยล่วงหนา้ 71,159,945.81 93,865,345.29 -                            -                          

อืน ๆ 8,124,153.20 3,698,813.78 516,070.00 375,000.00

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,106,770,561.91 2,162,665,729.76 757,912,135.92 726,004,000.29

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

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

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน  8 5,000,000.00             5,000,000.00           5,000,000.00             5,000,000.00           

ทีดิน  อาคาร และอุปกรณ ์สุทธิ 9 261,331,100.91 267,505,380.57 58,342,014.71 59,972,719.60

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 13,259,765.11 13,534,319.71 2,339,969.00 2,324,219.00

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 , 12 59,482,886.00 63,947,102.38 5,008,090.91 5,903,530.30           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20.4 221,678,683.73 241,099,144.51 25,816,308.38 28,311,152.98

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

เงินมดัจาํ 48,510,303.68 50,189,783.80 78,670.00 171,840.00              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 609,262,739.43 641,275,730.97 241,434,553.00 246,532,961.88

รวมสินทรัพย์ 2,716,033,301.34 2,803,941,460.73 999,346,688.92 972,536,962.17

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

งบการเงินรวม

บาท

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

สินทรัพย์
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หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) ( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/ แต่สอบทานแล้ว) / แต่สอบทานแล้ว)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 13 456,269,490.92 558,821,115.37 -                            -                          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 

เจา้หนีการคา้  

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.3 -                             -                           4,253,797.39             4,342,499.64

     - กิจการอืน  104,293,024.42 108,169,465.81 50,287,327.11 55,331,442.10

เจา้หนีหมุนเวียนอืน  14 56,196,080.28 104,572,539.00 22,287,745.91 30,441,649.32

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน

-ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 32,500,554.85           36,152,131.83         3,009,013.73             3,209,852.73           

หนีสินหมุนเวียนอืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 15,253,644.28 11,104,448.94 15,253,644.28 9,018,062.68

อืน ๆ 4,395,805.33 33,964,085.22 1,959,283.48 4,704,975.58

          รวมหนีสินหมุนเวียน 668,908,600.08 852,783,786.17 97,050,811.90 107,048,482.05

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 23,233,373.61 23,578,162.87         2,034,040.67             2,736,752.98           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 131,631,058.67 125,853,851.67 73,719,247.33           70,914,470.33         

เงินประกนัพนกังาน 6,540,000.00 6,617,000.00 54,000.00                  54,000.00                

          รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 161,404,432.28 156,049,014.54 75,807,288.00 73,705,223.31         

                    รวมหนีสิน 830,313,032.36 1,008,832,800.71 172,858,099.90 180,753,705.36

…/2

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

งบการเงินรวม

บริษทั  ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564
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หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) ( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/ แต่สอบทานแล้ว) / แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 17

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

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

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 49,250,000.00 49,250,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,266,443,104.61 1,188,054,695.65 221,711,424.65 199,229,292.44       

รวมองคป์ระกอบอืนส่วนของผูถื้อหุน้ (52,636,835.63) (64,860,035.63) (52,636,835.63) (64,860,035.63)

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,885,720,268.98 1,795,108,660.02 826,488,589.02 791,783,256.81

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                            -                          

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,885,720,268.98 1,795,108,660.02 826,488,589.02 791,783,256.81

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,716,033,301.34 2,803,941,460.73 999,346,688.92 972,536,962.17

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

ณ วนัที 31 มีนาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
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                ( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้)

มูลค่าตามบญัชี รวม ส่วนไดเ้สีย

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

และ มูลค่า สาํรองเป็น กวา่ราคาเงินลงทุน จากการวดัค่า จากประมาณการ ของ ผูถื้อหุ้น อาํนาจ       รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (หมายเหตุ 1.5) เงินลงทุนเผอืขาย ตามหลกัคณิตฯ ส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  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   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                            70,444,485.05             -                           (24,023,200.00)       -                      (24,023,200.00)     46,421,285.05       -              46,421,285.05        

ปันผลจ่าย -                      -                      -                            (72,240.00)                  -                          -                      -                        (72,240.00)             -              (72,240.00)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31  มีนาคม 2563 347,500,000.00  275,164,000.00  49,250,000.00          1,318,945,167.99        -                           (83,570,035.63)       -                      (83,570,035.63)     1,907,289,132.36  -              1,907,289,132.36   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2564 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   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                            78,388,408.96             -                           12,223,200.00        -                      12,223,200.00       90,611,608.96       -              90,611,608.96        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 347,500,000.00  275,164,000.00  49,250,000.00          1,266,443,104.61        -                           (52,636,835.63)       -                      (52,636,835.63)     1,885,720,268.98  -              1,885,720,268.98   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

-                         

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31   มีนาคม 2564

บาท

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น
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รวม

ทุนทีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ กาํไร(ขาดทุน) กาํไร(ขาดทุน) องคป์ระกอบอืน

และ มูลค่า สาํรองเป็น จากการวดัค่า จากการประมาณการ ของ       รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือขาย ตามหลกัคณิตศาสตร์ ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  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         

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด -                            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                            -                               88,562,661.05         (24,023,200.00)            -                               (24,023,200.00)          64,539,461.05           

ปันผลจ่าย -                           -                            -                               -                           -                               -                               -                             -                            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00              307,096,615.70       (83,570,035.63)            -                               (83,570,035.63)          880,940,580.07         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  1 มกราคม 2564 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         

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด -                            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                            -                               22,482,132.21         12,223,200.00             -                               12,223,200.00            34,705,332.21           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00              221,711,424.65       (52,636,835.63)            -                               (52,636,835.63)          826,488,589.02         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

       ( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน

กาํไรสะสม

บาท

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินเฉพาะบริษทั

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31  มีนาคม  2564

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 659,716,453.09 672,440,533.37 156,381,613.82 151,353,967.78

รายไดจ้ากการบริการ 5,439,355.80           -                           10,174,528.80 29,208,879.00

รายไดเ้งินปันผล

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                           -                        69,527,760.00             

รายไดอื้น 7,176,565.14 9,145,644.28 3,154,869.10 2,477,931.45

         รวมรายได้ 3.4 672,332,374.03 681,586,177.65 169,711,011.72 252,568,538.23

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 348,233,296.31 316,492,518.67        128,352,918.91 140,527,787.29

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 184,032,094.80 225,588,567.64        243,013.47 255,632.75

ค่าใชจ่้ายในบริหาร 39,793,364.56 48,197,934.91          12,934,349.24 18,426,858.31

          รวมค่าใชจ่้าย          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 572,058,755.67 590,279,021.22 141,530,281.62 159,210,278.35

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 100,273,618.36 91,307,156.43 28,180,730.10 93,358,259.88

ตน้ทุนทางการเงิน (1,385,368.86) (2,831,532.65) (23,971.69) (15,897.95)

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 98,888,249.50 88,475,623.78 28,156,758.41 93,342,361.93

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20.1 , 20.3 (20,499,840.54) (18,031,138.73) (5,674,626.20) (4,779,700.88)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 78,388,408.96 70,444,485.05 22,482,132.21 88,562,661.05

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 78,388,408.96 70,444,485.05          22,482,132.21 88,562,661.05             

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           -                        -                              

78,388,408.96 70,444,485.05 22,482,132.21 88,562,661.05

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.23 0.20 0.06 0.25

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

ลงชือ .....................................................……..  กรรมการ               ลงชือ ................................................................  กรรมการ
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( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

บาท



 

2564 2563 2564 2563

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด 78,388,408.96          70,444,485.05          22,482,132.21        88,562,661.05           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่ายติุธรรมค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

-ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 15,279,000.00          (30,029,000.00)        15,279,000.00        (30,029,000.00)         

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (3,055,800.00)          6,005,800.00            (3,055,800.00)         6,005,800.00            

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 12,223,200.00          (24,023,200.00)        12,223,200.00        (24,023,200.00)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 90,611,608.96          46,421,285.05          34,705,332.21        64,539,461.05           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 90,611,608.96          46,421,285.05          34,705,332.21        64,539,461.05           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           -                          -                            

90,611,608.96          46,421,285.05          34,705,332.21        64,539,461.05           

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

ลงชือ ..........................................................……......  กรรมการ ลงชือ ..........................................................……......  กรรมการ
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สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 

( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้)

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



##

 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 78,388,408.96         70,444,485.05            22,482,132.21            88,562,661.05          

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเสือมราคา 9 10,186,764.90         18,405,965.99            2,840,705.42              3,009,500.81            

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 10 , 11 306,054.60              1,383,079.08              -                              -                            

ผลประโยชน์พนกังาน 16 5,777,207.00           5,364,556.00              2,804,777.00              2,655,684.00            

ขาดทุน(กาํไร) จากขายทรัพยสิ์น (10,494.47)               (987,035.08) (106.48)                       (657,050.09)              

ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปลียน (2,419,444.36)          (3,797,444.60)            (114,384.46)                (42,139.28)                

รายจ่ายดอกเบีย 1,385,368.86           2,831,532.65              23,971.69                   -                            

รายจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20.1 (19,319,271.16)        17,817,684.74            6,235,581.60              5,310,837.70            

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 20.1 39,819,111.70 213,453.99                 (560,955.40)                (531,136.82)              

ลูกหนีการคา้ - กิจการทเีกียวขอ้งกนั ลดลง(เพมิขึน) -                           -                             15,788,901.67            67,824,460.22          

ลูกหนีการคา้ - กิจการอนื ลดลง(เพมิขึน) 22,748,683.84         84,291,784.85            (2,038,537.77)             7,894,705.87            

ลูกหนีอนื ลดลง(เพมิขึน)

- กิจการอนื (9,022,715.41)          11,996,389.89            (2,715,577.35)             (428,502.12)              

สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพมิขึน) 73,372,652.41         (80,276,420.25)          6,894,840.40              9,913,804.40            

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื  ลดลง(เพมิขึน) 18,280,060.06         789,544.68                 (141,070.00)                (59,084.13)                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื - -                            

 - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ลดลง(เพมิขึน) 4,464,216.38           (77,556,488.09)          895,439.39                 (2,891,068.27)           

 - อนืๆ  ลดลง(เพมิขึน) 1,679,480.12           (329,519.68)               93,170.00                   -                            

เจา้หนีการคา้ - กิจการทเีกียวขอ้งกนั เพมิขึน(ลดลง) -                           -                             (88,702.25)                  438,099.62               

เจา้หนีการคา้ - กิจการอนื  เพมิขึน(ลดลง) (1,456,997.03)          (40,312,605.72)          (4,929,730.52)             (15,067,346.47)

เจา้หนีอนื เพมิขึน(ลดลง) (48,394,445.65)        (155,371,542.80)        (8,153,903.41)             (58,819,816.05)

หนีสินหมุนเวียนอนื - อนืๆ เพมิขึน(ลดลง) (29,554,264.31)        (13,272,052.07) (2,745,692.10)             (3,184,319.89)           

หนีสินไม่หมุนเวียนอนื - 

 - หนีสินตามสัญญาเช่า-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (344,789.26)             31,346,060.73            (702,712.31)                1,711,360.90            

 - ผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายแลว้ 16 -                           -                             -                              -                            

 - เงินประกนัพนกังาน เพิมขึน(ลดลง) (77,000.00)               92,000.00                   -                              -                            

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 145,808,587.18       (126,926,570.64)        35,868,147.33            105,640,651.45        

จ่ายดอกเบีย (1,367,381.93)          (2,769,693.30)            (23,971.69)                  -                            

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (493,869.34)             (1,015,686.70)            (185,094.46)                (878,607.24)              

     เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 143,947,335.91       (130,711,950.64)        35,659,081.18            104,762,044.21        

                         /2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 

(ยงัไม่ไดต้รวสอบ /แต่สอบทานแลว้)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

บ า ท



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซือเงินลงทุนชวัคราว) 5.1 (47,683,481.02)        7,783,815.69              (47,683,481.02)           7,783,815.69            

เงินสดรับ(จ่าย)เพอืใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.2 -                           -                             5,000,000.00              (112,000,000.00)       

เงินจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 (4,012,541.24) (12,649,469.40) (1,210,001.53) (354,657.29)

เงินสดรับจากการจาํหน่าย ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 10,550.47                987,076.07                 107.47                        657,056.08               

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (31,500.00) (2,205,420.00) (15,750.00) (893,710.00)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (51,716,971.79)        (6,083,997.64)            (43,909,125.08)           (104,807,495.52)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผล 19 -                           (72,240.00)                 -                              -                            

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั - 17

 - จากสถาบนัการเงิน เพิมขึน (ลดลง) (102,551,624.45)      80,998,115.01            -                              -                            

จ่ายชาํระเจา้หนีสัญญาเช่าการเงิน (3,651,576.98)          39,380,914.89            (200,839.00)                1,190,121.33            

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (106,203,201.43)      120,306,789.90          (200,839.00)                1,190,121.33            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (13,972,837.31)        (16,489,158.38)          (8,450,882.90)             1,144,670.02            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 4 62,881,680.45         65,146,522.43            22,054,880.32            20,028,265.15          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 4 48,908,843.14         48,657,364.05            13,603,997.42            21,172,935.17          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

(ยงัไม่ได้ตรวสอบ /แต่สอบทานแล้ว)

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

บ า ท

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ /แต่สอบทานแลว้) 
 

10 
 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 
 
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 านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี  

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 จงัหวดับุรีรัมย ์  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 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่าย
บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ  เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

และตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564  กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกการใช้แนว ปฏิบัติทางการบัญชี  เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว 
ส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด  เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19)  ส าหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัได้ เคยถือปฏิบติัในปี 2563   เน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลาการใชม้าตรการผ่อนปรนซ่ึง
การยกเลิกการถือปฏิบติัตาม แนวปฏิบติัทางการบญัชี ดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ เลือกน าเสนอ
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 
ซ่ึงงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเป็น
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นผูใ้ชง้บการเงิน
ควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

งบการเงินระหว่างกาลรวมน้ีได้จัดท าขึ้ นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของ บริษัท  ซาบีน่า จ ากัด  (มหาชน ) และ                 
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากดั ซ่ึงถือเป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัถือหุ้น 99.90% (ในการจดัท างบการเงินรวมถือเป็น 100%) 
และอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญัออกแลว้ 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัท าขึ้นจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน  การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทัฯ 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  สัญญาเช่า ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  
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3. กิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันทีเ่กี่ยวข้องกนั 

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% 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการ
ดงักล่าวถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนัส าหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบัญชีและรายการค้า ท่ีมีกับบริษัทย่อย บริษทัท่ีเก่ียวข้องกันและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2564 

 
 31 ธนัวาคม 2563   31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
  

สินทรัพย์         
3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  -  -   316,955,812.19  332,744,713.86 
หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -    316,955,812.19  332,744,713.86 

ยอดคา้งช าระของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไม่เกินก าหนดช าระ 

3.2  เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้อง       
ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  บาท   

  งบการเงินเฉพาะบริษทั   
  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการ

คิด   ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูย้ืม 
  31 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  31 มีนาคม 2564  ระหว่างกนั 

บริษทัยอ่ย           
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  125,000,000.00  40,000,000.00  (45,000,000.00)  120,000,000.00  3%ต่อปี 

  125,000,000.00  40,000,000.00  (45,000,000.00)  120,000,000.00   
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 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

3.3  เจ้าหนีก้ารค้า         
บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  -  -    4,253,797.39  4,342,499.64 

  -  -   4,253,797.39  4,342,499.64 

         
 

3.4  รายการค้าท่ีส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2564 และ 2563  มีดงัน้ี 

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การคิดตน้ทุน 

  31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2563  ระหว่างกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินคา้ส าเร็จรูป  -  -  150,240,217.31  146,576,813.00  ราคาตามสัญญา 

รับจา้งตดัเยบ็  -  -  7,901,791.00  29,208,879.00  " 

ซ้ือวตัถุดิบ  -  -  5,312,769.01    4,775,259.38  " 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน           

   และคลงัสินคา้
คลงัสินคา้ 

 -  -  369,000.00 
00 

 369,000.00  " 

ค่าจา้งตดั  -  -  4,445,227.16  3,263,309.71  " 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  -  1,005,205.47  “ 

เงินปันผลรับ  -  -  -  -  " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 3.5  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
ดงัน้ี : 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 8,038,271.34  4,299,685.53  3,363,509.34  4,299,685.53 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 106,744.00  151,044.00  106,744.00  151,044.00 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น -  -  -  - 
รวม 8,145,015.34  4,450,729.53  3,470,253.34  4,450,729.53 
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4.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี   
31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินสด  2,868,124.24  5,397,944.15  496,297.25  431,215.54 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  46,040,718.90  57,483,736.30  13,107,700.17  21,623,664.78 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  48,908,843.14  62,881,680.45  13,603,997.42  22,054,880.32 

 

5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่    ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
  5.1 หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 
- 

 137,526,629.08  89,843,148.06  137,526,629.08  89,843,148.06 
  5.2   ตราสารในความตอ้งการของตลาด  87,394,500.00  72,115,500.00  87,394,500.00  72,115,500.00 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  224,921,129.08  161,958,648.06  224,921,129.08  161,958,648.06 
 

5.1 หน่วยลงทนุในกองทุนจดทะเบียน 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี -         
          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  137,526,629.08  89,843,148.06  137,526,629.08  89,843,148.06 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว  137,526,629.08  89,843,148.06  137,526,629.08  89,843,148.06 
 

5.2 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563  กลุ่มบริษทั มีตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ย
ราคายติุธรรม ผา่นก าไรเบด็เสร็จ  ดงัน้ี:- 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 2564 

 

 31 ธนัวาคม 2563  

 
 

ราคาทุน 
 ก าไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดขึ้น  
มูลค่า 
ยติุธรรม  

 
ราคาทุน 

 ก าไร(ขาดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดขึ้น  

มูลค่า 
ยติุธรรม 

หลกัทรัพยใ์น -             

ความตอ้งการของตลาด 142,756,794.54  (55,362,294.54)  87,394,500.00  142,756,794.54  (70,641,294.54)  72,115,500.00 
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รายการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม  2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 72,115,500.00  72,115,500.00 
ยอดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในระหว่างงวด -  - 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระหว่างงวด 15,279,000.00  15,279,000.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 87,394,500.00  87,394,500.00 

6. ลูกหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน  สุทธ ิ

      ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอื่น ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอื่น  376,608,641.53  399,357,325.37  14,197,253.72  12,158,715.95 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอื่น  สุทธิ  376,608,641.53  399,357,325.37  14,197,253.72  12,158,715.95 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอื่น         
      - ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  347,374,456.71  367,404,309.16  14,197,253.72  12,158,715.95 
      - เกินก าหนดช าระ 0 - 3 เดือน      12,308,677.32   23,186,057.21  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 4 - 6 เดือน      11,061,995.00  2,803,480.00  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 7 - 12 เดือน    5,863,512.50  5,963,479.00  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 12 เดือนขึ้นไป    -  -  -  - 
        รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการอื่น  
สุทธิธิ 

  376,608,641.53   399,357,325.37  14,197,253.72  12,158,715.95 10,168,548
.84 1010,168,548.84 
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7. สินค้าคงเหลือ  สุทธ ิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
สินคา้ส าเร็จรูป  1,242,479,900.21  1,306,012,388.57  -  1,206,103.08 

51,168,661.82 สินคา้ระหว่างผลิต  57,041,119.18  74,710,504.09 ¤  37,316,179.05  51,168,661.82 
วตัถุดิบ   39,853,671.47  33,286,338.78  22,393,543.86  16,345,477.47 
วสัดุส้ินเปลือง  5,868,785.45  4,281,064.78  4,122,878.08  2,007,199.02 
สินคา้ระหว่างทาง  1,334,503.33  1,660,335.83  -  - 
        รวม  1,346,577,979.64  1,419,950,632.05  63,832,600.99  70,727,441.39 
หกั  ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั  (16,000,000.00)  (16,000,000.00)  -  - 
สินคา้คงเหลือ  สุทธิ   1,330,577,979.64   1,403,950,632.05    63,832,600.99  70,727,441.39 

ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  สินคา้คงเหลือในบัญชีของบริษทัย่อย ท่ีซ้ือจากบริษทัฯ มีก าไรใน
สินคา้คงเหลือ (ในงบการเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจ านวน 190,739,023.00  และ 193,174,023.00  ตามล าดบั 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี  

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือตน้งวด  16,000,000.00  - 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างงวด  -  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด  16,000,000.00  - 

 
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 
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี           ณ วนัท่ี  
  31 ธนัวาคม 2563   

 
 เพ่ิมขึ้น  ตดัจ าหน่าย  โอนเขา้  โอนออก    31 มีนาคม 2564 

            
ท่ีดิน 119,012,674.50  -  -  -  -  119,012,674.50 
อาคารและส่วนปรับปรุง 335,164,834.28  -  -  -  -  335,164,834.28 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 302,891,459.09      -  -  -  -  302,891,459.09 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 16,765,025.04  45,330.00             -  -  -  16,810,355.04 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 181,404,829.32  253,295.79  -  1,261,682.24  -  182,919,807.35 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 67,378,296.58  383,796.85  (190,275.72)  -  -  67,571,817.71 
ยานพาหนะ 21,687,349.89     1,123,500.00  -  -  -  22,810,849.89 
สินทรัพยอ่ื์น           964,028.25     -  -  -  -            964,028.25 
งานระหว่างก่อสร้าง -  -  -  -  -  - 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 57,743,702.27  789,536.36  (532,679.00)  -  -  58,000,559.63 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 2,350,270.09  1,417,082.24  -  -  (1,261,682.24)  2,505,670.09 

     รวมราคาทุน 1,105,362,469.31  4,012,541.24  (722,954.72)  1,261,682.24  (1,261,682.24)  1,108,652,055.83 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม
สะสม:- 

           
อาคารและส่วนปรับปรุง (274,523,893.60)  (2,833,252.14)  -  -  -  (277,357,145.74) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (270,990,173.43)  (1,641,846.91)  -  -  -  (272,632,020.34) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (14,461,955.74)  (234,433.99)  -  -  -  (14,696,389.73) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (151,864,934.00)  (2,782,458.00)  -  -  -  (154,647,392.00) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน (54,752,243.14)  (993,035.66)  190,271.72  -  -  (55,555,007.08) 
ยานพาหนะ (21,206,724.92)  (122,619.28)  -  -  -  (21,329,344.20) 
สินทรัพยอ่ื์น (948,934.86)  (2,794.88)  -  -  -  (951,729.74) 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (49,108,229.05)  (1,576,324.04)  532,627.00  -  -  (50,151,926.09) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 
สะสมสะสม 

(837,857,088.74)
) 

 (10,186,764.90)  722,898.72  -  -  (847,320,954.92) 

ที่ดิน อาคาร และ 
 

           
อุปกรณ์- สุทธิ 267,505,380.57          261,331,100.91 

 

ค่าเส่ือมราคา ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563  แสดงไวใ้น ตน้ทุนขาย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร ดงัน้ี 

  บาท 
  2564     2563 
ตน้ทุนขาย     5,304,707.39  5,632,422.09 
ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร  4,882,057.51  5,218,216.46 
รวม  10,186,764.90  10,850,638.55 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  
 ณ  วนัท่ี           ณ  วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ตดัจ าหน่าย  โอนเขา้  โอนออก   31 มีนาคม 2564 
ราคาทุน:-            
ท่ีดิน 17,424,744.50  -  -  -  -  17,424,744.50 
อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 

145,791,955.03  -  -           -  -  145,791,955.03 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 174,645,773.74      -  -           -  -  174,645,773.74 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 6,377,383.46      -  -  -  -  6,377,383.46 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 10,972,099.01      -  -           -  -  10,972,099.01 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 8,281,340.84  86,501.53  (58,500.00)  -  -  8,309,342.37 
ยานพาหนะ 6,001,859.81  1,123,500.00  -  -  -  7,125,359.81 
สินทรัพยอ่ื์น 964,028.25  -  -  -  -  964,028.25 
งานระหว่างก่อสร้าง -  -  -  -  -  - 
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง -    -  -   -  -  - 
รวมราคาทุน 370,459,184.64  1,210,001.53  (58,500.00)  -  -  371,610,686.17 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม:-            
อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 
      ส่วนปรับปรุงอาคาร 

(124,005,263.33)  (1,563,383.44)  -  -  -  (125,568,646.77) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (156,506,792.32)  (929,573.88)  -  -  -  (157,436,366.20) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ (5,181,162.24)  (113,941.44)  -  -  -  (5,295,103.68) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (10,200,127.72)  (80,095.63)  -  -  -  (10,280,223.35) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน (7,642,328.76)  (112,132.39)  58,499.00  -  -  (7,695,962.15) 
ยานพาหนะ (6,001,855.81)        (38,783.76)  -  -  - 

 
 (6,040,639.57) 

สินทรัพยอ่ื์น (948,934.86)          (2,794.88)  -  -  -  (951,729.74) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (310,486,465.04)  (2,840,705.42)  58,499.00  -  -  (313,268,671.46) 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 59,972,719.60          58,342,014.71 

 
ค่าเส่ือมราคา ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2564 และ  2563  แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารดงัน้ี  

  บาท 
  2564  2563 
ตน้ทุนขาย  2,606,977.61  2,811,879.61 
ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร    233,727.81  197,621.20 
รวม  2,840,705.42  3,009,500.81 

บริษัทฯ จดจ านองท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร บางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับธนาคารหลายแห่ง                       
เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษทัฯ 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
  บาท 
  งบการเงินรวม 
   ณ  วนัที่           ณ  วนัที่  
  31 ธนัวาคม 2563 

25602558  
 เพ่ิมขึ้น  ตดัจ าหน่าย  โอน      31 มีนาคม 2564 

ราคาทุน ;-            
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์  35,134,809.85  -  -  1,661,748.00   36,796,557.85 
     โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  6,320,088.00  31,500.00  -  (1,661,748.00)   4,689,840.00 

รวมราคาทุน  41,454,897.85  31,500.00  -  -   41,486,397.85 
หกั  รายจ่ายตดัจ าหน่ายสะสม            
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (27,920,578.14)  (306,054.60)  -  -   (28,226,632.74) 

รวม  (27,920,578.14)  (306,054.60)  -  -   (28,226,632.74) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ  13,534,319.71         13,259,765.11 

รายจ่ายตดับญัชี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563  แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายในการบริหารดงัน้ี 

  บาท 
  2564  2563 
ตน้ทุนขาย  78,417.39   28,391.41 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  227,637.21  237,483.98 
รวม  306,054.60  265,857.39 

 
  บาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  ณ  วนัที่         ณ  วนัที่  

  31 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ตดัจ าหน่าย  โอน  31 มีนาคม 2564              
ธนัวาคม 2558   ราคาทุน ;-           

     โปรแกรมคอมพิวเตอร์  2,469,288.38  -  -  -  2,469,288.38 
    โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  2,324,170.00  15,750.00  -  -  2,339,920.00 

รวมราคาทุน  4,793,458.38  15,750.00  -  -  4,809,208.38 
หกัรายจ่ายตดัจ าหน่าย
สะสม 

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

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

สุทธิ 
 2,324,219.00        2,339,969.00 
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รายจ่ายตดับญัชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายใน   การ
บริหารดงัน้ี 

  บาท 
  2564  2563 
ตน้ทุนขาย  -  - 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร  -  - 
รวม 
 

    
     

11. สิทธิการเช่า – สุทธิ 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

สิทธิการเช่า (ราคาทุน) ณ 31 ธนัวาคม 2563 74,284,349.99         
หกั  รายจ่ายตดัจ าหน่ายสะสม  (69,143,329.37)   

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (ตรวจสอบแลว้) 5,141,020.62            - 
บวก ซ้ือระหว่างงวด - ราคาทุน             -             - 
หกั   จดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน-    

 - การรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติั       -             - 
โอนระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (5,141,020.62)             - 

    
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 - -         - 

 
 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
    มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ตรวจสอบแลว้) 58,806,081.76  5,903,530.30 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน -    

-ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั :    
- จดัประเภทมาจาก-สิทธิการเช่า-สุทธิ      5,141,020.62  - 
- รับรู้จากสัญญาเช่าด าเนินงาน -  - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 63,947,102.38  5,903,530.30 
บวก เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน     5,698,286.33  - 
หกั ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (10,162,502.71)  (895,439.39) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2564 59,482,886.00  5,008,090.91 
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การตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2564 และ 2563   แสดงไวใ้นตน้ทุนขาย และ
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร มีดงัน้ี: 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

      ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 10,162,502.71  11,363,277.94,  895,439.39  515,618.06 

รวม 10,162,502.71  11,363,277.94,  895,439.39    515,618.06 

 

13. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะส้ัน   343,000,000.00  370,000,000.00  -  - 
เงินกู ้- ทรัสตรี์ซีทต ์  113,269,490.92  188,821,115.37  -  - 

               รวม  456,269,490.92  558,821,115.37  -  - 

 
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 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 11,274,742.56  9,293,548.78  10,748,755.74  8,789,115.40 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 44,202,781.27  94,558,921.77  10,820,433.72  21,932,465.47 
เงินปันผลคา้งจ่าย 718,556.45  720,068.45  718,556.45  720,068.45 

รวม   56,196,080.28  104,572,539.00  22,287,745.91  30,441,649.32  
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15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  59,730,294.70  5,946,605.71 
บวก เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด     5,758,800.00  - 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (220,513.67)  - 
บวก ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีท่ีทยอยรับรู้ 218,621.08  23,971.69 
หกั เงินจ่ายช าระ (9,753,273.65)  (927,523.00) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2564 55,733,928.46  5,043,054.40 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (32,500,554.85)  (3,009,013.73) 
    หน้ีสินตามสัญญาเช่า     

- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
 
 
 
 

23,233,373.61  2,034,040.67 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงิน ดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
       ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี  33,155,371.55  (654,816.70)  32,500,554.85 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-       
-หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  23,662,574.82      (429,201.21)  23,233,373.61 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินห้าปี  -  -  - 

รวม  56,817,946.37   (1,084,017.91)  55,733,928.46 

  บาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
                  ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2564 
  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
       ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี  3,071,161.48  (62,147.75)  3,009,013.73 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-       
-หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  2,068,625.15  (34,584.48)  2,034,040.67 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินห้าปี  -  -  - 

รวม  5,139,786.63  (96,732.23)  5,043,054.40 
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16. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ   วนัท่ี 31  
ธนัวาคม 2563  มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับปี  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี      ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564   31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้งวด 125,853,851.67  115,653,128.67  70,914,470.33  65,561,276.33 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้  -  (11,257,405.00)  -  (5,269,480.00) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,777,207.00  21,458,128.00  2.804,777.00  10,622,674.00 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินงวด 131,631,058.67  125,853,851.67  73,719,247.33  70,914,470.33 

 

ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2564 และ 2563  มี ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 5,029,577.00  4,676,291.00  2,393,388.00  2,275,485.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 747,630.00  688,265.00  411,389.00  380,199.00 
รวม 5,777,207.00  5,364,556.00  2,804,777.00  2,655,684.00 

 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 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) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัรา
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมติอื่นไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ส าหรับปี 2564 มี
ดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง  4.85  ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้น5.45 
ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมขึ้น 7.59 ลา้นบาท 
(ลดลง 6.77 ลา้นบาท) 

- ถา้สัดส่วนของพนักงานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายุเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะ
ลดลง 5.22 ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้น 2.93 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้  านวณโดยการ
ใชวิ้ธีเดียวกนักบัที่ค  านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

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 21  กุมภาพนัธ์  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 
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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 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ซ่ึงจ่ายจากผล
ก าไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท จ านวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 156.375 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่าย
ในเดือน พฤษภาคม 2564 

 

20. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดค้  านวณก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการน ารายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ
ส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

อตัราท่ีใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอตัราร้อยละ 20 

20.1 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2564  และ 2563  ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั (19,319,271.16)  17,817,684.74  6,235,581.60  5,310,837.70 
ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงินไดร้อการตดั-        
บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        
- รายการท่ีกระทบงบก าไรขาดทุน 39,819,111.70      213,453.99              (560,955.40)  (531,136.82) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได-้        
ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน   20,499,840.54  18,031,138.73  5,674,626.20  4,779,700.88 
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20.2 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม  2564 และ
2563 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินได ้-        

 - รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั- 15,279,000.00  (30,029,000.00)  15,279,000.00  (30,029,000.00) 

   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด (3,055,800.00)  6,005,800.00  (3,055,800.00)  6,005,800.00 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
- 

       

 - ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 12,223,200.00  (24,023,200.00) 

 

๗๗๗๗๗๗ 

 12,223,200.00  (24,023,200.00) 

 
 

20.3 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดก้บัผลคณูของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 100,287,633.94  91,309,156.43  28,180,730.10  93,358,259.88 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
 

 20% 
 

 20% 
 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         

-คูณอตัราภาษี   20,057,526.79  18,261,831.28  5,636,146.02  18,671,659.97 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    39,819,111.70  213,453.99     (560,955.40)     (531,136.82) 

 ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี        487,000.00  104,700.00  -  - 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกัใน -        

-การค านวณก าไรเพ่ือเสียภาษี:            

-รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (41,437,131.48)  (1,753,072.23)     (190,298.94)  (13,908,739.58) 

-ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม     1,573,333.53  1,204,225.19  789,734.52  547,917.31 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้-        

     ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 20,499,840.54  18,031,138.73  5,674,626.20  4,779,700.88 
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20.4 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการ  ดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ  วนัที่   ณ  วนัที่   ณ  วนัที่   ณ  วนัที่  
 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 11,072,458.91  14,128,258.91  11,072,458.91  14,128,258.91 

ลูกหน้ีฝากขาย 226,768,581.82  268,186,700.84  -  - 

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,326,211.74  25,170,770.34  14,743,849.47  14,182,894.07 

รวม 267,367,252.47  310,685,730.09  25,816,308.38  28,311,152.98 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินคา้ฝากขาย (45,688,568.74)  (69,586,585.58)  -  - 

รวม (45,688,568.74)  (69,586,585.58)  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  สุทธิ 221,678,683.73  241,099,144.51  25,816,308.38  28,311,152.98 
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ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขั้นต ่าในอนาคต  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564                   
มีดงัต่อไปน้ี :- 

บริษัท   
ระยะเวลา จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
ไม่เกิน 1 ปี 1.28 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.72 
มากกว่า 5 ปี - 
รวม 2.00 

          
บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
ไม่เกิน 1 ปี 60.86 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 40.14 
มากกว่า 5 ปี - 
รวม 101.00 

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 มีนาคม  2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   บริษทัฯ มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ ดงัน้ี:- 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
1. ค ้าประกนัตอ่กรมศุลกากร  0.90  1.10  -  - 
2. อื่น ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 

รวม  4.15  4.35  1.34  1.34 
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การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1  นโยบายการบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและ

เจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
ความเส่ียงดา้นเครดิต 
(ก) ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงด ้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีการค ้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ  จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 
บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากเงินฝากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
ซ่ึงบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัฯ ก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า
เพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนในกระแสเงินสด 
ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงานมีรายละเอียดดงัน้ี 

  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 มีนาคม 2564             
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน  616.76  616.76  -  -  -   616.76 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า       55.73    32.50  14.66  8.57  -     55.73 
- เจา้หน้ีกรมสรรพากร  4.40    4.40  -  -  -     4.40 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย  15.25  15.25  -  -  -   15.25 

  692.14  668.91  14.66  8.57  -   692.14 

                          
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 
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  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 มีนาคม 2564             
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน                       76.83  76.83  -  -  -  76.83 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า       5.04    3.00  2.04  -  -    5.04 

- เจา้หน้ีกรมสรรพากร       1.96    1.96  -  -  -  1.96 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย   15.25  15.25  -  -  -  15.25 
      99.08         97.04  2.04  -  -      99.08 

                          
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ ์  -  -  -  -  -  - 

              ความเส่ียงดา้นตลาด 
       ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายการค้ากับลูกหน้ีและ เจ้าหน้ี
ต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการช าระเจา้หน้ี และการรับช าระจากลูกหน้ี มีระยะเวลาส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 
 

   จ านวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกุลเงิน 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย ์          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  653,995.49             607,960.85     528,736.36    428,373.09 
 เหรียญฮ่องกง  -   -  -  - 
 ยโูร      -         -             -              - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง  741,643.38        644,094.34            -            - 

หน้ีสิน          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา       478,923.83    480,038.21  363,884.80          316,033.48 

 เหรียญฮ่องกง        532.00 ¤         400.00  -  - 

 ยโูร            43,799.05             937.65              -             - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง  22,458.38      9,871.88             -             - 
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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 

 

มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย   (ยกเวน้หน่วยลงทุนและหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม)  และเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ันมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรม
ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือก าหนดขึ้นโดยใชเ้กณฑ์การวดัมูล
ค่าท่ีเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ /แต่สอบทานแลว้) 
 

32 
 

 

 
24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ก าไรขาดทุน จ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี   31   มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
   31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2563 
   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 70.44  589.28  659.72       86.68  585.76  672.44 
 รายไดจ้ากการบริการ          5.44  5.44  -   -            - 
  รวมรายได ้ 70.44  594.72  665.16  86.68  585.76  672.44 

ตน้ทุนขาย     (348.23)      (316.49)  
ก าไรขั้นตน้     316.93        355.95  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร     (223.82)      (273.79)  

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน     93.11           82.16  

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอื่น             
 รายไดอ้ื่น     7.17               9.14 
 ตน้ทุนทางการเงิน     (1.39)               (2.83) 
  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอื่น     5.78              6.31 

ก าไรก่อนภาษ ี     98.89                 88.47  
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (20.50)            (18.03)  
ก าไรสุทธิ     78.39                 70.44  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัส าหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
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งบก าไรขาดทุน จ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2564 และ 2563  มีดงัน้ี 

   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 
   31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2563 
   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 5.21  151.17  156.38  4.78  146.57  151.35 

 รายไดจ้ากการบริการ -  10.17  10.17          -  29.21  29.21 

  รวมรายได ้ 5.21  161.34  166.55  4.78  175.78  180.56 

ตน้ทุนขาย     (128.35)      (140.53) 
ก าไรขั้นตน้     38.20      40.03 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร     (13.18)      (18.66) 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน     25.02      21.37 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอื่น            
 รายไดอ้ื่น     3.15      72.00 
  ตน้ทุนทางการเงิน     (0.02)      (0.02) 
  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอื่นอื่น      3.13      71.98 
ก าไรก่อนภาษี      28.15        93.33 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (5.67)            (4.77) 
ก าไรสุทธิ     22.48        88.56 

            ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัส าหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

ในไตรมาส 1 ปี 2564  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย จ านวนเงินรวมประมาณ 165  ลา้นบาท  
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  

ค่าใชจ้่ายส าคญั ๆ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        

             และงานระหว่างท า 76,331,873.27 , (109,214,169.08)  15,058,585.85  17,560,155.74 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 53,021,502.31  164,155,124.38  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 92,437,344.38  114,431,140.21  49,728,018.25  48,371,443.46 

ค่าใชจ้่ายพนกังาน -         

(ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) 120,241,565.40  135,380,976.79  22,583,524.53  24,495,321.51 

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี 18,988,676.40    19,789,045.07  3,736,144.81   3,009,500.81 

ค่าขนส่ง 4,418,588.04  4,234,945.72  9,366.00         1,617.00 

ค่าสารเคมี และค่าวิเคราะห ์ 1,081,643.28  1,611,275.93  41,600.00       54,070.00 

ค่าโฆษณา 10,706,026.41  13,931,480.87  54,050.00     135,082.00 

        

 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  13  พฤษภาคม  2564 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

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