
 

บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุด วันที่ 30 กนัยายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  

(1) ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564  งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม  สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุประกอบ        งบ

การเงินแบบย่อของ  บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และได้สอบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะของ 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล  ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

(2) ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง         

ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี

มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ี

มีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลท่ีสอบทาน 

(3) ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี   

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขท่ี  4563 

 

สาํนกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  

กรุงเทพมหานคร  

วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30  กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) ( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/ แต่สอบทานแล้ว) / แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 4 70,379,517.76 62,881,680.45 21,158,914.82 22,054,880.32

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื

ลูกหนีการคา้ สุทธิ

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.1 -                             -                           237,737,632.53        332,744,713.86

     - กิจการอืน  6 302,951,413.96 399,357,325.37 10,944,910.85          12,158,715.95         

ลูกหนีหมุนเวียนอนื

      - กิจการอืน 69,024,758.76 36,953,284.76         10,011,168.53 984,600.71

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้ง 3.2 -                             -                           138,000,000.00        125,000,000.00       

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 1,366,822,538.77 1,403,950,632.05 59,335,721.25 70,727,441.39

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 5 140,652,208.48 161,958,648.06       140,652,208.48 161,958,648.06

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 69,352,901.57 93,865,345.29 -                            -                          

อนื ๆ 6,970,134.45 3,698,813.78 204,000.00 375,000.00

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,026,153,473.75 2,162,665,729.76 618,044,556.46 726,004,000.29

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           

ทดิีน  อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 9 245,928,263.04 267,505,380.57 52,981,741.42 59,972,719.60

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 10 14,968,636.75 13,534,319.71 2,339,969.00 2,324,219.00

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สุทธิ 11 56,875,215.65 63,947,102.38 5,938,711.52 5,903,530.30           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สุทธิ 21.4 202,642,331.67 241,099,144.51 23,799,035.18 28,311,152.98

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - เงินมดัจาํ 48,684,701.94 50,189,783.80 247,440.00 171,840.00              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 574,099,149.05 641,275,730.97 235,156,397.12 246,532,961.88

รวมสินทรัพย์ 2,600,252,622.80 2,803,941,460.73 853,200,953.58 972,536,962.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

บาท

ณ วนัที 30  กนัยายน 2564

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30  กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) ( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/ แต่สอบทานแล้ว) / แต่สอบทานแล้ว)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 12 479,810,953.55 558,821,115.37 -                            -                          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอนื 

เจา้หนีการคา้  

     - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.3 -                             -                           3,975,872.94            4,342,499.64

     - กิจการอืน  108,486,360.01 108,169,465.81 36,746,668.63 55,331,442.10

เจา้หนีหมุนเวียนอนื  13 48,471,679.69 104,572,539.00 16,444,305.63 30,441,649.32

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน

-ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 27,593,171.87           36,152,131.83         2,796,377.17            3,209,852.73           

หนีสินหมุนเวียนอืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 18,231,730.50 11,104,448.94 18,231,730.50 9,018,062.68

อนื ๆ 23,838,663.16 33,964,085.22 14,884,081.75 4,704,975.58

          รวมหนีสินหมุนเวียน 706,432,558.78 852,783,786.17 93,079,036.62 107,048,482.05

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 27,215,743.04 23,578,162.87         3,188,857.84            2,736,752.98           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 143,185,591.67 125,853,851.67 79,328,881.33          70,914,470.33         

เงินประกนัพนกังาน 6,249,000.00 6,617,000.00 54,000.00                 54,000.00                

          รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 176,650,334.71 156,049,014.54 82,571,739.17 73,705,223.31         

                    รวมหนีสิน 883,082,893.49 1,008,832,800.71 175,650,775.79 180,753,705.36

…/2

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

งบการเงินรวม

บริษทั  ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30  กนัยายน 2564

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

2



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30  กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว) ( ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ( ตรวจสอบแล้ว)

/ แต่สอบทานแล้ว) / แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทนุเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 16

ทนุจดทะเบียน

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

ทนุทอีอกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

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 17 49,250,000.00 49,250,000.00 34,750,000.00 34,750,000.00

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,085,335,764.94 1,188,054,695.65 60,216,213.42 199,229,292.44       

รวมองคป์ระกอบอืนส่วนของผูถื้อหุน้ (40,080,035.63) (64,860,035.63) (40,080,035.63) (64,860,035.63)

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,717,169,729.31 1,795,108,660.02 677,550,177.79 791,783,256.81

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                           -                            -                          

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,717,169,729.31 1,795,108,660.02 677,550,177.79 791,783,256.81

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,600,252,622.80 2,803,941,460.73 853,200,953.58 972,536,962.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

ณ วนัที 30  กนัยายน 2564

งบแสดงฐานะการเงิน

3



                ( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้)

มูลค่าตามบญัชี รวม ส่วนไดเ้สีย

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

และ มูลค่า สาํรองเป็น กวา่ราคาเงินลงทุน จากการวดัมูลค่า จากประมาณการ ของ ผูถื้อหุน้ อาํนาจ       รวมส่วนของ

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

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   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                           206,656,836.42        -                          (6,939,000.00)         -                     (6,939,000.00)       199,717,836.42     -              199,717,836.42      

เงินปันผลจา่ย 18 -                      -                      -                           (337,266,135.00)      -                          -                         -                     -                        (337,266,135.00)    -              (337,266,135.00)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30  กนัยายน 2563 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          1,117,963,624.36     -                          (66,485,835.63)       -                     (66,485,835.63)     1,723,391,788.73  -              1,723,391,788.73   

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   

การเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                           196,224,379.29        -                          24,780,000.00        -                     24,780,000.00      221,004,379.29     -              221,004,379.29      

เงินปันผลจา่ย 18 -                      -                      -                           (298,943,310.00)      -                          -                         -                     -                        (298,943,310.00)    -              (298,943,310.00)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30  กนัยายน 2564 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00          1,085,335,764.94     -                          (40,080,035.63)       -                     (40,080,035.63)     1,717,169,729.31  -              1,717,169,729.31   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

กาํไรสะสม

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือน  สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

บาท

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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รวม

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

และ มูลค่า สาํรองเป็น จากการวดัมูลค่า จากการประมาณการ ของ       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ตามหลกัคณิตศาสตร์ ส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

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         

การเปลยีนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด -                              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                             -                                229,475,068.28       (6,936,000.00)              -                                 (6,936,000.00)            222,539,068.28         

เงินปันผลจ่าย 18 -                            -                             -                                (337,075,000.00)      -                                -                                 -                              (337,075,000.00)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที กนัยายน  2563 347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00              110,934,022.93       (66,482,835.63)            -                                 (66,482,835.63)          701,865,187.30         

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         

การเปลยีนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับงวด -                              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                             -                                159,836,920.98       24,780,000.00             -                                 24,780,000.00            184,616,920.98         

เงินปันผลจ่าย 18 -                            -                             -                                (298,850,000.00)      -                                -                                 -                              (298,850,000.00)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00              60,216,213.42         (40,080,035.63)            -                                 (40,080,035.63)          677,550,177.79         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

       ( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนื

กาํไรสะสม

บาท

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษทั

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30  กนัยายน 2564

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 1,817,288,253.23 2,107,170,851.13 435,382,419.22 391,521,913.80

รายไดจ้ากการบริการ 14,592,139.10         32,796,069.50         37,384,146.10 87,217,884.00

รายไดเ้งินปันผล

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                           89,806,690.00         183,958,865.00       

- กิจการอืน 3,177,000.00           2,154,000.00           3,177,000.00           2,154,000.00           

รายไดอื้น 17,532,205.80 12,599,880.57 8,043,044.78 6,078,983.38

         รวมรายได้ 3.4 1,852,589,598.13 2,154,720,801.20 573,793,300.10 670,931,646.18

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 933,536,042.40 1,147,835,169.31    357,691,090.01 384,917,362.46

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 550,970,807.43 611,426,126.35       1,475,093.08 575,167.87

ค่าใชจ่้ายในบริหาร 117,631,275.10 129,073,913.87       38,165,625.00 45,015,164.11

          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 1,602,138,124.93 1,888,335,209.53 397,331,808.09 430,507,694.44

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 250,451,473.20 266,385,591.67 176,461,492.01 240,423,951.74

ตน้ทุนทางการเงิน (3,733,550.57) (7,140,071.45) (75,722.73) (83,607.90)

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 246,717,922.63 259,245,520.22 176,385,769.28 240,340,343.84

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19.1, 19.3 (50,493,543.34) (52,588,683.80) (16,548,848.30) (10,865,054.56)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 196,224,379.29 206,656,836.42 159,836,920.98 229,475,289.28

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 196,224,379.29 206,656,836.42       159,836,920.98 229,475,289.28       

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           -                           -                           

196,224,379.29 206,656,836.42 159,836,920.98 229,475,289.28

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.56 0.59 0.46 0.66

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

ลงชือ .....................................................……..  กรรมการ               ลงชือ ................................................................  กรรมการ
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สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้)

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดเกา้เดือน สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

บาท



 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 536,405,043.42 799,476,770.87 152,583,207.33 159,445,305.57

รายไดจ้ากการบริการ 4,620,037.00           9,384,568.10           15,498,283.00 23,064,560.00

รายไดเ้งินปันผล

- กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                           -                           -                           69,527,760.00         

- กิจการอืน -                           2,154,000.00           -                           2,154,000.00           

รายไดอื้น 6,135,434.36 4,089,343.31 2,842,703.82 1,969,260.34

         รวมรายได้ 3.4 547,160,514.78 815,104,682.28 170,924,194.15 256,160,885.91

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 268,132,533.02 428,274,073.79       115,971,988.27 155,671,808.41

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 171,375,387.80 234,882,738.74       1,084,006.75 143,551.52

ค่าใชจ่้ายในบริหาร 36,526,737.48 42,576,114.43         11,521,881.54 14,904,478.23

          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 476,034,658.30 705,732,926.96 128,577,876.56 170,719,838.16

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 71,125,856.48 109,371,755.32 42,346,317.59 85,441,047.75

ตน้ทุนทางการเงิน (1,206,269.38) (1,977,738.99) (27,809.50) (28,315.10)

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 69,919,587.10 107,394,016.33 42,318,508.09 85,412,732.65

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19.1 , 19.3 (14,751,749.21) (21,626,290.90) (8,295,561.45) (2,753,555.35)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 55,167,837.89 85,767,725.43 34,022,946.64 82,659,177.30

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 55,167,837.89 85,767,725.43         34,022,946.64 82,659,177.30         

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           -                           -                           

55,167,837.89 85,767,725.43 34,022,946.64 82,659,177.30

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.16 0.25 0.10 0.24

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

ลงชือ .....................................................……..  กรรมการ               ลงชือ ................................................................  กรรมการ
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สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30  กนัยายน

( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้)

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด 196,224,379.29       206,656,836.42      159,836,920.98      229,475,289.28      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่ายุติธรรมค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 5.2 30,975,000.00         (8,670,000.00)         30,975,000.00        (8,670,111.00)         

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 19.2 (6,195,000.00)          1,734,000.00          (6,195,000.00)         1,734,000.00          

  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 24,780,000.00         (6,936,000.00)         24,780,000.00        (6,936,111.00)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 221,004,379.29       199,720,836.42      184,616,920.98      222,539,178.28      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 221,004,379.29       199,720,836.42      184,616,920.98      222,539,289.28      

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                          -                          -                          

221,004,379.29       199,720,836.42      184,616,920.98      222,539,289.28      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน
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( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้)

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



 

2564 2563 2564 2563

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด 55,167,837.89         85,767,725.43         34,022,946.64         82,659,177.30         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่ายุติธรรมค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด (16,800,000.00)        10,253,000.00         (16,800,000.00)        10,253,000.00         

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 3,360,000.00           (2,050,600.00)          3,360,000.00           (2,050,600.00)          

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (13,440,000.00)        8,202,400.00           (13,440,000.00)        8,202,400.00           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 41,727,837.89         93,970,125.43         20,582,946.64         90,861,577.30         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 41,727,837.89         93,970,125.43         20,582,946.64         90,861,577.30         

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                           -                           -                           -                           

41,727,837.89         93,970,125.43         20,582,946.64         90,861,577.30         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน
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( ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / แต่สอบทานแลว้)

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30  กนัยายน  2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 196,224,379.29       206,656,836.42       159,836,920.98       229,475,289.28       

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเสือมราคา 9 29,623,232.58         32,976,346.88         8,294,289.85           9,071,588.45           

ค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 29,414,878.92         33,321,764.24         2,610,227.42           3,130,068.13           

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 10 921,194.06              9,492,485.75           -                           -                           

ผลประโยชนพ์นกังาน 15 17,331,740.00         16,093,572.00         8,414,411.00           7,966,990.00           

ขาดทุน(กาํไร) จากขายทรัพยสิ์น (22,837.02)               (1,026,567.69) (485.34)                    (658,818.60)             

ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปลียน (1,675,342.15)          617,999.85              60,859.27                (65,723.48)               

รายจ่ายดอกเบีย 3,733,550.57           7,140,071.45           75,722.73                83,607.90                

รายจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 19.1 18,231,730.50         9,016,862.80           18,231,730.50         12,407,252.58         

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 19.1 32,261,812.84 43,571,821.00         (1,682,882.20)          (1,542,198.02)          

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั ลดลง(เพิมขึน) -                           -                           95,007,081.33         135,534,233.15       

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน ลดลง(เพิมขึน) 96,405,911.41         29,518,405.32         1,213,805.10           2,522,972.76           

ลูกหนีอืน ลดลง(เพิมขึน)

- กิจการอืน (7,505,061.16)          24,543,345.39         22,639.22                (7,682,433.03)          

สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพิมขึน) 37,128,093.28         110,697,542.73       11,391,720.14         (6,331,527.86)          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน  ลดลง(เพิมขึน) 21,241,123.05         (12,216,006.96)        171,000.00              (53,167.97)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน ลดลง(เพิมขึน) 1,505,081.86           (1,179,495.52)          (75,600.00)               -                           

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั เพิมขึน(ลดลง) -                           -                           (366,626.70)             341,281.05              

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน  เพมิขึน(ลดลง) 1,992,236.35           (12,239,892.14)        (18,645,632.73)        (9,065,847.63)

เจา้หนีหมุนเวียนอืน เพิมขึน(ลดลง) (56,162,817.13)        (137,966,998.33)      (13,997,343.69)        (50,822,596.36)

หนีสินหมุนเวียนอืน - อืนๆ เพมิขึน(ลดลง) (10,125,422.06)        (5,127,466.53) 10,179,106.16         7,450,529.44           

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 

 - ผลประโยชนพ์นกังานทีจ่ายแลว้ 15 -                           (256,000.00)             -                           (256,000.00)             

 - เงินประกนัพนกังาน เพิมขึน(ลดลง) (368,000.00)             (80,000.00)               -                           -                           

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 410,155,485.19       353,554,626.66       280,740,943.04       331,505,499.79       

จ่ายดอกเบีย (3,671,592.75)          (7,140,071.45)          (75,722.73)               (83,607.90)               

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (35,670,861.78)        (84,189,412.08)        (18,067,269.72)        (9,347,381.98)          

     เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 370,813,030.66       262,225,143.13       262,597,950.59       322,074,509.91       

                         /2
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สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

บ า ท
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซือเงินลงทุนชวัคราว) 5.1 52,281,439.58         57,453,969.91         52,281,439.58         57,453,969.91         

เงินสดรับ(จ่าย)เพือใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.2 -                           -                           (13,000,000.00)        (33,000,000.00)        

เงินจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 (8,046,243.05) (21,317,275.64) (1,303,321.67) (511,308.21)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (160,000.00) -                           -                           -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่าย ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 22,965.02                1,026,747.68           495.34                     658,834.59              

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,355,511.10) (2,485,420.00) (15,750.00) (893,710.00)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน 41,742,650.45         34,678,021.95         37,962,863.25         23,707,786.29         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผล 18 (298,943,310.00) (337,266,135.00)      (298,850,000.00)      (337,075,000.00)      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั 16

 - จากสถาบนัการเงิน เพมิขึน (ลดลง) (79,010,161.82)        56,845,698.11         -                           -                           

จ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า 14 (27,104,371.98)        (29,733,916.75)        (2,606,779.34)          (3,111,819.20)          

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (405,057,843.80)      (310,154,353.64)      (301,456,779.34)      (340,186,819.20)      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 7,497,837.31           (13,251,188.56)        (895,965.50)             5,595,477.00           

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 4 70,379,517.76         51,895,333.87         21,158,914.82         25,623,742.15         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

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

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน

11

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2564

บ า ท

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ /แต่สอบทานแลว้) 

12 

 

บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สาํหรับงวดสามเดือน และเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป   

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเม่ือ วันท่ี  17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเม่ือวัน ท่ี  18 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ                   

ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู่

เลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ตําบลวงัไก่เถ่ือน อาํเภอหันคา จังหวดัชัยนาทและมีโรงงานสาขาตั้ งอยู่เลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ตาํบลดู่ทุ่ง       

อําเภอเมือง จังห วัดยโสธร และ เลข ท่ี  81 และ  106 ห มู่ ท่ี  6 ต ําบ ลห น อ งโบ สถ์  อําเภอน างรอง จังห วัด บุ รี รัม ย ์                    

บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้สําเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์หลกั

เป็นชุดชั้นในสตรี  

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแ พ่งและพาณิชยข์อง

ประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 11 มกราคม 2520 โดยมีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก

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

กรุงเทพฯ และโรงงานถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตาํบลไร่ขิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บริษทัย่อยประกอบกิจการใน

ประเทศไทย โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอ

ตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและ

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว

และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี

ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ  เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

และตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564  กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกการใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี  เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว               

สําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019               

(COVID 19)  สําหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในปี 2563   เน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลาการใช้มาตรการผ่อนปรน                           

ซ่ึงการยกเลิกการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบญัชีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่ม

บริษทั  

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ 

เลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร

ขาดทุน  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบ

การเงินประจาํปี ซ่ึงงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด  โดยเนน้การ
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ให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น

ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงิน  สาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมี

ผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล ขอ้ 2 อยา่งไรก็ตาม การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือ

ปฏิบติัดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํขึ้นจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน

สองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินภาษาไทยเป็นหลกั 

1.4 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั ซ่ึงถือ

เป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้น 99.90% (ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัสาํคญัออกแลว้ 

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัทาํขึ้นจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสอง

ภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

1.5 กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัโดยทางตรงหรือ

ทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 สัดส่วน

การถือหุ้น 

บริษทัยอ่ย :       

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  ผลิต และจาํหน่ายเส้ือผา้

สาํเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 

 ถือหุ้นและมีกรรมการ

ร่วมกนั 

 99.90% 

 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษทั ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั ซ่ึงถือ

เป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุ้น 99.90% (ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือเป็น 100%) และอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีมีนยัสาํคญัออกแลว้ 
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2. การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น

เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน

เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  การนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  สัญญาเช่า ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

 

3.     รายการบัญชีกบักิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ โดยรายการดงักล่าว

ถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนัสาํหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบญัชีและรายการคา้ ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2564 

 

 31 ธนัวาคม 2563   30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 

  
สินทรัพย์         

3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  237,737,632.53  332,744,713.86 

หกั : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -  237,737,632.53   332,744,713.86 

ยอดคา้งชาํระของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไม่เกินกาํหนดชาํระ 
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3.2  เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้อง       

ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  บาท   

  งบการเงินเฉพาะบริษทั   

  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการ

   ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูยื้ม 

  31 ธนัวาคม 2563  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  30 กนัยายน 2564  ระหว่างกนั 

บริษทัยอ่ย           

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  125,000,000.00  148,000,000.00  (135,000,000.00)    138,000,000.00 
 

 3%ต่อปี 

 

   125,000,000.00  148,000,000.00  (135,000,000.00)  138,000,000.00   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

3.3  เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทัยอ่ย         

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จาํกดั  -  -  3,975,872.94  4,342,499.64 

  -  -  3,975,872.94  4,342,499.64 

 

 

 

 

        

         

      3.4  รายการค้าท่ีสําคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั   สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2564 และ 2563  มีดงัน้ี 

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การคิดตน้ทุน 

  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  ระหว่างกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินคา้สาํเร็จรูป  -  -  398,662,853.31  364,358,180.39  ราคาตามสัญญา 

รับจา้งตดัเยบ็  -  -   27,865,559.00   54,441,355.00  " 

ซ้ือวตัถุดิบ  -  -   16,767,193.27     13,666,376.53  " 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน           

   และคลงัสินคา้

 

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

ค่าจา้งตดั  -  -  11,832,010.43  8,560,422.48  " 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  3,044,136.89  3,333,863.03  “ 

เงินปันผลรับ  -  -  89,806,690.00  183,958,865.00  " 
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3.5  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบ้ียประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30   กนัยายน 2564 และ 

2563 ดงัน้ี : 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 23,824,794.60  23,278,684.34  10,176,904.60  11,048,699.34 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 320,231.00  453,130.00  320,231.00  453,130.00 

 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน            -  -  -  - 

รวม 24,145,025.60  23,731,814.34    10,497,135.60  11,501,829.34 

 

4.     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี   

30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด  2,572,782.81  5,397,944.15  295,247.50  431,215.54 

เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  67,806,734.95  57,483,736.30  20,863,667.32  21,623,664.78 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  70,379,517.76  62,881,680.45  21,158,914.82  22,054,880.32 

 

5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน   

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

   5.1 หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน  37,561,708.48  89,843,148.06  37,561,708.48  89,843,148.06 

      

   5.2 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  

  

 103,090,500.00  72,115,500.00  103,090,500.00  72,115,500.00 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  140,652,208.48  161,958,648.06  140,652,208.48  161,958,648.06 
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5.1 หน่วยลงทนุในกองทนุจดทะเบียน    

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี -         

          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  37,561,708.48  89,843,148.06  37,561,708.48  89,843,148.06 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว  37,561,708.48  89,843,148.06  37,561,708.48  89,843,148.06 

 

 

5.2 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด   

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563  กลุ่มบริษทั มีตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ย

ราคายติุธรรม ผา่นกาํไรเบด็เสร็จ  ดงัน้ี:- 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  

 

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดขึ้น  

มูลค่า 

ยติุธรรม  

 

ราคาทุน 

 กาํไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดขึ้น  

มูลค่า 

ยติุธรรม 

หลกัทรัพยใ์น- 

 

  

  

 

142,756,794.54 

  

(39,666,294.54)  

 

103,090,500.00  

 

142,756,794.54 

    

 ความตอ้งการของตลาด  (70,641,294.54)  72,115,500.00 

 

รายการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564    72,115,500.00   72,115,500.00 

ยอดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในระหว่างงวด -  - 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระหว่างงวด  30,975,000.00 

 

  30,975,000.00 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 103,090,500.00  103,090,500.00 
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6. ลูกหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน  สุทธ ิ

      ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  302,951,413.96  399,357,325.37  10,944,910.85  12,158,715.95 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  302,951,413.96  399,357,325.37  10,944,910.85  12,158,715.95 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน         

      - ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  266,126,387.35

 

 367,404,309.16  10,944,910.85  12,158,715.95 

      - เกินกาํหนดชาํระ 0 - 3 เดือน    17,754,969.61   23,186,057.21  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 4 - 6 เดือน    9,706,377.50  2,803,480.00  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 7 - 12 เดือน    9,363,679.50  5,963,479.00  -  - 

      - เกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนขึ้นไป    -  -  -  - 

        รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  

 

 302,951,413.96   399,357,325.37  10,944,910.85   12,158,715.95 

  

 
 

 

7. สินค้าคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป  1,248,419,312.00  1,306,012,388.57  -  1,206,103.08 

 สินคา้ระหว่างผลิต  64,864,189.66  74,710,504.09   40,045,984.04  51,168,661.82 

วตัถุดิบ   37,005,649.04  33,286,338.78  16,263,712.97  16,345,477.47 

วสัดุส้ินเปลือง  5,780,764.88  4,281,064.78  3,026,024.24  2,007,199.02 

สินคา้ระหว่างทาง  26,752,623.19  1,660,335.83  -  - 

        รวม  1,382,822,538.77  1,419,950,632.05  59,335,721.25  70,727,441.39 

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

สินคา้คงเหลือ  สุทธิ  1,366,822,538.77   1,403,950,632.05  59,335,721.25  70,727,441.39 
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ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  สินคา้คงเหลือในบญัชีของบริษทัย่อย ท่ีซ้ือจากบริษทัฯ มีกาํไรใน

สินคา้คงเหลือ (ในงบการเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจาํนวน 198,229,500.00  และ 190,739,023.00  ตามลาํดบั 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 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 ์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 5,000 หน่วย 

มูลค่าหุ้นกูห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท กาํหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษทั หรือเม่ือผูอ้อกหุ้นกู้ใช้สิทธิ       

ไถ่ถอนก่อนกาํหนดตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ ชาํระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิเล่ือนชาํระ

ดอกเบ้ียโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ กาํหนดอตัราดอกเบ้ียเป็นประเภทลอยตวั โดยปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 

ต่อปี และหลงัจากนั้นเท่ากบัผลรวมของ  

(ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี  

(ข) Initial Credit Spread และ  

(ค) อตัราท่ีกาํหนดไวต้ามช่วงเวลา 
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9. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  สรุปไดด้งัน้ี 

บาท 

งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งและ

ติดตั้ง 

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

ยานพาหนะ 

 

 

สินทรัพยอ่ื์น 

 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์ 

 

สินทรัพยร์ะหว่าง

การติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน            

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 119,012,674.50 335,164,834.28 302,891,459.09 16,765,025.04 181,404,829.32 67,378,296.58 21,687,349.89 964,028.25 57,743,702.27 2,350,270.09 1,105,362,469.31 

  เพิ่มขึ้น - - - 106,137.99 411,700.93 710,620.68        1,123,500.00 - 2,472,466.36 3,221,817.09 8,046,243.05 

  ลดลง - - - (109,550.00) (217,466.91) (399,502.65) - - (1,139,919.00) - (1,866,438.56) 

  โอนเขา้ - - -            87,325.50 1,586,491.59 - - - - - 1,673,817.09 

  โอนออก - - - - - - - - - (1,673,817.09) (1,673,817.09) 

  ตดัจาํหน่าย - - - - - - - - - - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 119,012,674.50 335,164,834.28 302,891,459.09 16,848,938.53 183,185,554.93 67,689,414.61 22,810,849.89 964,028.25 59,076,249.63 3,898,270.09 1,111,542,273.80 

ค่าเส่ือมราคาสะสม            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - (274,523,893.60) (270,990,173.43) (14,461,955.74) (151,864,934.00) (54,752,243.14) (21,206,724.92) (948,934.86) (49,108,229.05) - (837,857,088.74) 

  เพิ่มขึ้น - (8,589,319.00) (4,533,225.56) (699,429.64) (7,995,409.14) (2,918,995.82) (405,742.45) (5,127.10) (4,475,983.87) - (29,623,232.58) 

  ลดลง - - - 109,545.00 217,458.91 399,484.65 -  1,139,822.00 - 1,866,310.56 

  ตดัจาํหน่าย - - - - - - -  - - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 - (283,113,212.60) (275,523,398.99) (15,051,840.38) (159,642,884.23) (57,271,754.31) (21,612,467.37) (954,061.96) (52,444,390.92) - (865,614,010.76) 

มูลค่าสุทธิ            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 119,012,674.50 60,640,940.68 31,901,285.66 2,303,069.30 29,539,895.32 12,626,053.44 480,624.97 15,093.39 8,635,473.22 2,350,270.09 267,505,380.57 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 119,012,674.50 52,051,621.68 27,368,060.10 1,797,098.15 23,542,670.70 10,417,660.30 1,198,382.52 9,966.29 6,631,858.71 3,898,270.09 245,928,263.04 
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บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งและ

ติดตั้ง 

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

ยานพาหนะ 

 

 

สินทรัพยอ่ื์น 

 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์ 

 

สินทรัพยร์ะหว่าง

การติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 17,424,744.50 145,791,955.03 174,645,773.74 6,377,383.46 10,972,099.01 8,281,340.84 6,001,859.81 964,028.25 - - 370,459,184.64 

  เพิ่มขึ้น - - - 33,657.99 26,950.00 119,213.68        1,123,500.00 - - - 1,303,321.67 

  ลดลง - - - (750.00) (500.00) (75,445.00) - - - - (76,695.00) 

  โอนเขา้ - - - -                - - - - - - - 

  โอนออก - - - - - - - - -                 - - 

  ตดัจาํหน่าย - - - - - - - - - - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 17,424,744.50 145,791,955.03 174,645,773.74       6,410,291.45 10,998,549.01 8,325,109.52 7,125,359.81 964,028.25                  - - 371,685,811.31 

ค่าเส่ือมราคาสะสม            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - (124,005,263.33) (156,506,792.32) (5,181,162.24) (10,200,127.72) (7,642,328.76) (6,001,855.81) (948,934.86)                  - - (310,486,465.04) 

  เพิ่มขึ้น - (4,742,263.09) (2,505,698.47) (335,480.39) (235,908.98) (318,370.44) (151,441.38) (5,127.10) - - (8,294,289.85) 

  ลดลง - - - 749.00 499.00 75,437.00 -             -                  - - 76,685.00 

  ตดัจาํหน่าย - - - - - - - - - - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 - (128,747,526.42) (159,012,490.79) (5,515,893.63) (10,435,537.70) (7,885,262.20) (6,153,297.19) (954,061.96) - - (318,704,069.89) 

มูลค่าสุทธิ            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 17,424,744.50 21,786,691.70 18,138,981.42 1,196,221.22 771,971.29 639,012.08 4.00 15,093.39 - - 59,972,719.60 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 17,424,744.50 17,044,428.61 15,633,282.95 894,397.82 563,011.31 439,847.32 972,062.62 9,966.29 - - 52,981,741.42 
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ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุนรวม เป็นจาํนวเงิน 

29,623,232.58  บาท และ  32,976,346.88 บาท ตามลาํดบั และไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวนเงิน   8,294,289.85  

บาท และ  9,071,588.45   บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ราคาทุนของสินทรัพยร์ายการท่ีหกัค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ และยงัคงใช้

งานอยู ่ซ่ึงไดแ้สดงในงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 607,726,383.34 บาท และ 580,017,192.70 บาท ตามลาํดบั และไดแ้สดงในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวนเงิน  192,143,761.46  บาท และ  178,251,389.70 บาท ตามลาํดบั 

บริษัทฯ จดจํานองท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร บางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับธนาคารหลายแห่ง                       

เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ   

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  รวม 

ราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

โอนเขา้ 

โอนออก 

ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564 

มูลค่าสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564 

 

35,134,809.85 

                   - 

- 

1,661,748.00 

                   - 

- 

 

6,320,088.00 

       2,355,511.10 

- 

         - 

      (1,661,748.00) 

- 

 

41,454,897.85 

2,355,511.10 

- 

1,661,748.00 

(1,661,748.00) 

- 

36,796,557.85 7,013,851.10 43,810,408.95 

 

(27,920,578.14 

    (921,194.06) 

- 

-                            

 

        - 

- 

- 

 

(27,920,578.14) 

( 921,194.06) 

- 

- 

(28,841,772.20)         -     (28,841,772.20) 

 

 7,214,231.71 

 

6,320,088.00 

 

  13,534,319.71 

  7,954,785.65 7,013,851.10 14,968,636.75 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  รวม 

ราคาทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

โอนเขา้ 

โอนออก 

ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

เพ่ิมขึ้น 

ลดลง 

ตดัจาํหน่าย 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564 

มูลค่าสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564 

 

2,469,288.38 

        - 

- 

- 

                   - 

- 

 

2,324,170.00 

             15,750.00 

- 

                       - 

- 

- 

 

4,793,458.38 

15,750.00 

- 

        - 

        - 

- 

2,469,288.38 2,339,920.00 4,809,208.38 

 

(2,469,239.38) 

- 

- 

- 

 

        - 

        - 

- 

- 

 

(2,469,239.38) 

                   - 

- 

- 

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

 

 49.00 

 

2,324,170.00 

 

2,324,219.00 

  49.00 2,339,920.00 2,339,969.00 

 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุนรวม เป็นจาํนวนเงิน  

921,194.06 บาท และ 819,934.62 บาท ตามลาํดบั และไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวนเงิน  0.00   บาท และ     

0.00 บาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ราคาทุนของสินทรัพยร์ายการท่ีหกัค่าตดัจาํหน่ายเตม็จาํนวนแลว้ และยงัคงใช้

งานอยู ่ ซ่ึงไดแ้สดงในงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 24,527,359.09 บาท และ 23,252,319.09 บาท ตามลาํดบั และไดแ้สดงในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ มีจาํนวนเงิน 2,469,288.38  บาท และ   2,469,288.38 บาท ตามลาํดบั  
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

   บาท 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   63,947,102.38  5,903,530.30 

บวก เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทุน    22,342,992.19  2,645,408.64 

หกั ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด        (29,414,878.92)  (2,610,227.42) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564   56,875,215.65  5,938,711.52 

การตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2564 และ 2563   แสดงไวใ้นตน้ทุนขาย และ

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร มีดงัน้ี:  

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

      ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 29,414,878.92  33,321,764.24  2,610,227.42  3,130,068.13 

รวม 29,414,878.92  33,321,764.24  2,610,227.42  3,130,068.13 

 

12. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มระยะส้ัน   302,000,000.00  370,000,000.00  -  - 

เงินกู ้- ทรัสตรี์ซีทต ์  177,810,953.55  188,821,115.37  -  - 

               รวม  479,810,953.55  558,821,115.37  -  - 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง อตัราดอกเบ้ียระหว่าง

ร้อยละ 1.10 ถึง ร้อยละ 7.675 ต่อปี วงเงินกูด้งักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้งมีผูถื้อหุ้นและกรรมการของบริษทั เป็นผูค้ ํ้าประกนั 
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13. เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 7,038,974.80  9,293,548.78  6,470,067.02  8,789,115.40 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 40,653,942.92  94,558,921.77  9,195,476.64  21,932,465.47 

เงินปันผลคา้งจ่าย 778,761.97  720,068.45  778,761.97  720,068.45 

รวม   48,471,679.69  104,572,539.00  16,444,305.63  30,441,649.32        

 

14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  59,730,294.70  5,946,605.71 

บวก  เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด     22,955,179.36  2,760,000.00 

หกั    ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (772,187.17)  (114,591.36) 

บวก ดอกเบ้ียจา่ยรอตดับญัชีท่ีทยอยรับรู้ 631,236.67  75,722.73 

หกั เงินจ่ายชาํระ (27,735,608.65)  (2,682,502.07) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 54,808,914.91  5,985,235.01 

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (27,593,171.87)  (2,796,377.17) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 27,215,743.04  3,188,857.84 

    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงิน ดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

 

 

  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 

              

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี  28,263,297.25  (670,125.38)  27,593,171.87 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ-       

-หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  27,768,693.49  (552,950.45)  27,215,743.04 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระเกินห้าปี  -  -  - 

รวม  56,031,990.74  (1,223,075.83)  54,808,914.91 
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  บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

                  ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2564 

 

 

  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระภายในหน่ึงปี  2,873,227.97  (76,850.80)  2,796,377.17 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระ-       

-หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  3,271,579.60  (82,721.76)  3,188,857.84 

ถึงกาํหนดการจ่ายชาํระเกินห้าปี  -  -  - 

รวม  6,144,807.57  (159,572.56)  5,985,235.01 

 

 

15. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2564 และ                 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563  มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับปี  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี      ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 2564   31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 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) 

ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. แรงงาน    -  -      -  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 17,331,740.00  21,458,128.00  8,414,411.00  10,622,674.00 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินงวด 143,185,591.67  125,853,851.67  79,328,881.33  70,914,470.33 

 

ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2564 และ 2563  มี ดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 15,088,850.00  14,028,777.00  7,180,244.00  6,826,393.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  2,242,890.00  2,064,795.00  1,234,167.00  1,140,597.00 

รวม 17,331,740.00  16,093,572.00  8,414,411.00  7,966,990.00 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 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) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีนาํมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัรา

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ความ

อ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล สําหรับปี 2564 มี

ดงัน้ี 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

-    ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง  4.85  ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้น 5.45 

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)  

งบการเงินรวม 

-    ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง  8.78 ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้น  9.85 

ลา้นบาท)  

- ถา้อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจะเพ่ิมขึ้น 14.47 ลา้นบาท 

(ลดลง 12.30 ลา้นบาท)  

- ถา้สัดส่วนของพนักงานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายุเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะ

ลดลง 9.66 ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้น 6.96 ลา้นบาท)  

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้าํนวณโดยการ

ใชวิ้ธีเดียวกนักบัท่ีคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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16. ทุนจดทะเบียน 

16.1 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์             

แห่งประเทศไทย และไดเ้ร่ิมซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าว เป็นตน้ไป 

16.2 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงจาํนวนและมูลค่าหุ้น

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

ละ 5 บาท เปล่ียนแปลงใหม่ เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

 

17. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารอง           

ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน            

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 

18. การจ่ายเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 21  กุมภาพนัธ์  2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี ซ่ึงจ่าย

จากผลกาํไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.62 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 215.45 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 ไดมี้มติเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563

และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงจ่ายจากผล

กาํไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.62 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 215.45 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล        

ซ่ึงจ่ายจากผลกาํไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 121.63 ลา้น

บาท ซ่ึงจ่ายในเดือน กนัยายน 2563 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี โดยจ่าย

ให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.45  บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 156.375 ลา้นบาท  ซ่ึงจ่ายในเดือน พฤษภาคม 

2564 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล        

ซ่ึงจ่ายจากผลกาํไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท จาํนวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 142.475 ลา้น

บาท ซ่ึงจา่ยในเดือน กนัยายน 2564 
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19. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดค้าํนวณกาํไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนาํรายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ

ส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

อตัราท่ีใชใ้นการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอตัราร้อยละ 20 

19.1  ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  และ 2563  ประกอบดว้ย 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

        

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจบุนั     (947,150.39)  9,016,862.80  18,231,730.50   12,407,252.58 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ภาษเีงินไดร้อการตดั        

บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        

          -รายการท่ีกระทบงบกาํไรขาดทนุ   51,440,693.73  43,571,821.00  (1,682,882.20)  (1,542,198.02) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน   50,493,543.34  52,588,683.80  16,548,848.30  10,865,054.56 

 

 

19.2   ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2564  และ

2563 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ้า่ย(รายได)้ ภาษเีงินได ้        

    รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด (6,195,000.00)  1,734,000.00  (6,195,000.00)  1,734,000.00 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี         

   ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (6,195,000.00)  1,734,000.00  (6,195,000.00)    1,734,000.00 
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 19.3     รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับงวดเกา้

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4  ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการ  ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 246,717,922.63  259,245,520.22  176,385,769.28   240,340,343.84 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
 

 20% 
 

 20% 
 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         

   คูณอตัราภาษี  49,343,584.53  51,849,104.04  35,277,153.86  48,068,068.77 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  51,440,693.73    43,571,821.00   (1,682,882.20)   (1,542,198.02) 

 ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี            

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี  1,498,095.40      456,754.00  -  - 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน         

การคาํนวณกาํไรเพ่ือเสียภาษี:        

 รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (56,244,702.34)  (47,501,220.82)   (19,298,998.61)  (37,861,658.42) 

   ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 4,455,872.02   4,212,225.58  2,253,575.25  2,200,842.23 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

     ท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 50,493,543.34  52,588,683.80    16,548,848.30  10,865,054.56 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี  

  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 7,933,258.91  14,128,258.91     7,933,258.91  14,128,258.91 

ลูกหน้ีฝากขาย 217,330,028.22  268,186,700.84  -  - 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินคา้ 3,200,000.00  3,200,000.00  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 28,637,118.34  25,170,770.34        15,865,776.27  14,182,894.07 

รวม 257,100,405.47  310,685,730.09   23,799,035.18  28,311,152.98 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินคา้ฝากขาย (54,458,073.80)  (69,586,585.58)  -  - 

รวม (54,458,073.80)  (69,586,585.58)  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  สุทธิ 202,642,331.67  241,099,144.51      23,799,035.18  28,311,152.98 

 

    



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ /แต่สอบทานแลว้) 

31 

 

20. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

ในระหว่างปี พ.ศ.2548 บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานขึ้นภายใต้การอนุมัติจาก

กระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนน้ีประกอบดว้ยเงินส่วนท่ีพนกังานจ่ายสมทบ

ในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนัพนกังานจะไดรั้บเงินจากกองทุน

ในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบของกองทุนดงักล่าว กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็ม 

เอฟ ซี จาํกดั (มหาชน) 

 

21. ภาระผูกพนั 

21.1  สัญญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการระยะยาว 

21.1.1 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดล้งนามต่อสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบั บริษทั ซาบีน่า ฟาอีสท ์จาํกดั เพ่ือใช้

เป็นสํานกังานและโกดงัของบริษทั มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษทัฯ มีสิทธิต่ออายุการเช่าออกไปได ้3 คราว ๆ 

ละ 3 ปี โดยต้องแจ้งให้ผู ้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วนั อตัราค่าเช่าเดือนละ 

142,500.00   บาท โดยผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย ์และผูใ้ห้เช่า

สัญญาว่าจะไม่จาํหน่ายจ่ายโอน ขายทรัพยท่ี์เช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

21.1.2   เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 บริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นศูนยค์า้ปลีกของ

บริษทัย่อย มีระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 โดยบริษทัย่อยไดช้าํระเงินค่า

สิทธ์ิในการเช่าพ้ืนท่ีสาํหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 15.87 ลา้นบาท 

  

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าในอนาคต ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564                   

มีดงัต่อไปน้ี :- 

บริษัท   

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 1.13 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 

มากกว่า 5 ปี - 

รวม 1.13 

          

บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 42.26 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 29.00 

มากกว่า 5 ปี - 

รวม 71.26 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกภาระผูกพนัของสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่าตามท่ีกล่าวไว้

ขา้งตน้  เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยรับรู้หน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่

คิดลดดว้ยดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 

21.2  หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน  2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   บริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ ดงัน้ี:- 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

1. ค ํ้าประกนัตอ่กรมศุลกากร  1.33  1.10  -  - 

2. อ่ืน ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 

รวม  4.58  4.35  1.34  1.34 

 

22. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงนิ 

22.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและ

เจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

(ก) ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงด ้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีการค ้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ

กาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น

สาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ  จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของ

ลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 

บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากเงินฝากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

ซ่ึงบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่า 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัฯ กาํกบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า

เพียงพอในการจดัหาเงิน  เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ  และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนในกระแสเงินสด 
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ระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงานมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ลา้นบาท 

    กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินรวม) 

  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  มากกว่า 2 ปี     

  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกว่า  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564             

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน  651.00  651.00  -  -  -          651.00 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า  54.81  27.52           14.41           12.88  -         54.81 

- เจา้หน้ีกรมสรรพากร  9.51  9.51  -  -  -           9.51 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย  18.23  18.23  -  -  -         18.23 

  733.55  706.36         14.41           12.88  -       733.55 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 

              

 

  ลา้นบาท 

    กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 

  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี  มากกว่า 2 ปี     

  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกว่า  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564             

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน                            69.39      69.39  -  -  -      69.39 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่า         5.98       2.72          1.31  1.95  -      5.98 

- เจา้หน้ีกรมสรรพากร        2.67      2.67  -  -  -       2.67 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย      18.23     18.23  -  -  -     18.23 

      96.27     93.01          1.31  1.95  -  96.27 

                          
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 
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ความเส่ียงดา้นตลาด 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายการค้ากับลูกหน้ีและ 

เจา้หน้ีต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามระยะเวลาในการชาํระเจา้หน้ี และการรับชาํระจากลูกหน้ี มีระยะเวลาส้ัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ดงัน้ี 

 

   จาํนวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกุลเงิน 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย ์           

 เหรียญสหรัฐอเมริกา  371,478.48             607,960.85          280,078.50  428,373.09 

 เหรียญฮ่องกง  -   -  -  - 

 ยโูร      -         -             -              - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง      711,857.56        644,094.34            -            - 

หน้ีสิน           

 เหรียญสหรัฐอเมริกา        914,901.26    480,038.21          218,532.35        316,033.48 

 เหรียญฮ่องกง   -           400.00   -  - 

 ยโูร              18,865.96              937.65              -             - 

 ปอนดส์เตอร์ลิง    10,466.43       9,871.88             -             - 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวในสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงิน

ปัจจุบนั เน่ืองจากบริษทัมีรายไดแ้ละกระแสเงินสดรับท่ีจะเขา้มาในแต่ละช่วงเวลา เพียงพอต่อการชาํระดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกหน้ีการคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการให้สินเช่ือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ

เสียหายทางการเงิน แก่บริษทั อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีไดดี้ บริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และความ

เส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของลูกหน้ีการค้ามีไม่มาก เน่ืองจากลูกหน้ีของบริษัทกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน 

สาํหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หลงัจากหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

เป็นมูลค่าท่ีคาํนึงถึงความเส่ียงสูงสุดท่ีอาจเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการให้สินเช่ือดงักล่าวแลว้ 
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มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย   (ยกเวน้หน่วยลงทุนและหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม)  และเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยู่ในประเภทระยะส้ันมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า

ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็ม

ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่า

ยุติธรรมขึ้นอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกาํหนดขึ้นโดยใช้

เกณฑก์ารวดัมูลคา่ท่ีเหมาะสม  

 

23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

กาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี   30   กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 

   30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 227.04  1,590.25  1,817.29      164.16  1,943.01  2,107.17 

 รายไดจ้ากการบริการ -         14.60  14.60     -             32.80            32.80 

  รวมรายได ้ 227.04  1,604.85  1,831.89  164.16  1,975.81  2,139.97 

ตน้ทุนขาย     (933.54)      (1,147.84)  

กาํไรขั้นตน้     898.35               992.13  

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร     (668.60)      (740.50)  

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     229.75      251.63  

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอ่ืน             

 รายไดอ่ื้น     20.71               14.75 

 ตน้ทุนทางการเงิน     (3.73)          (7.14) 

  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยอ่ืน               16.98          7.61 

กาํไรก่อนภาษ ี             246.73                259.24  

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (50.50)        (52.59)  

กาํไรสุทธิ     196.23            206.65  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
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งบกาํไรขาดทุน จาํแนกตามส่วนงานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2564 และ 2563  มีดงัน้ี 

   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 

   30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 

ร

 

รายได ้            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          

           

           

           
 

          

     รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 35.16  400.22  435.38  16.14  375.38  391.52 

     รายไดจ้ากการบริการ -   37.39  37.39          -  87.22         87.22 

     รวมรายได ้ 35.16  437.61  472.77  16.14  462.60  478.74 

ตน้ทุนขาย     (357.69)      (384.91) 

กาํไรขั้นตน้     115.08      93.83 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร     (39.64)          (45.58) 

กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน     75.44      48.25 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอ่ืน           

      รายไดอ่ื้น     101.03       192.19 

       ตน้ทุนทางการเงิน     (0.08)       (0.09) 

     รวมรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอ่ืนอ่ืน     100.95      192.10 

กาํไรก่อนภาษ ี         176.39         240.35 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (16.55)            (10.87) 

กาํไรสุทธิ     159.84         229.48 

            ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินงานร่วมกนัสาํหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 

ข้อมูลเกี่ยวกับลกูค้ารายใหญ่ 

ในงวดเกา้เดือน ปี 2564  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงินรวมประมาณ 452  ลา้นบาท  
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  

ค่าใชจ้่ายสาํคญั ๆ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 2564 และ 2563 ซ่ึงจาํแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

   และงานระหว่างทาํลดลง(เพ่ิมขึ้น)   67,439,391.00     108,241,709.55    12,328,780.86     9,970,967.38 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 226,981,664.69    315,882,944.87  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 290,739,407.38    292,126,805.13    165,061,886.85  157,579,436.03 

คา่ใชจ้่ายพนกังาน -  334,630,243.82    396,247,252.03       62,778,104.76   75,279,221.02 

(ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร)        

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดับญัชี   59,959,305.56       61,310,469.06       10,904,517.27    12,229,971.68 

ค่าขนส่ง   14,059,835.00   15,019,787.70           354,899.15         10,259.46 

ค่าสารเคมี และค่าวิเคราะห ์   3,416,801.52    3,733,375.19             91,200.00      149,730.00 

ค่าโฆษณา  60,658,685.67    62,891,603.56        142,145.70      340,099.66 

        

 

25. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  15  พฤศจิกายน 2564 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


	AUDITOR_REPORT
	รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES
	สินค้าสำเร็จรูป
	บาท
	ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
	ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัด
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
	ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน
	    รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
	   ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
	ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
	   ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
	กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
	กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
	   คูณอัตราภาษี
	ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
	แต่มิได้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
	ผลกระทบทางภาษีที่ไม่สามารถนำมาหักใน 
	การคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษี:
	 รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้
	   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
	     ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	เงินลงทุนในความต้องการของตลาด
	ลูกหนี้ฝากขาย
	ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้า
	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	รวม
	หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	สินค้าฝากขาย
	รวม
	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  สุทธิ

	11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้บันทึกภาระผูกพันของสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  เนื่องจากการนำมาตรฐานการายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องที่...
	22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
	บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
	ความเสี่ยงด้านเครดิต
	บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ  จำนวนเงินส...
	บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ
	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	บริษัทฯ กำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงิน  เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ  และลดผลกระทบจาก ความผันผวนในกระแสเงินสด
	ระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงานมีรายละเอียดดังนี้
	ความเสี่ยงด้านตลาด
	สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย   (ยกเว้นหน่วยลงทุนและหลักทรัพย์เผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม)  และเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นมีอ...
	มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะขอ...


