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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะ
กิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด              
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษัท ซาบีน่า จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และของบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดย        
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 

การแสดงมลูค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 และ 7 กลุ่มบริษทั มีสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญัได้
แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้อายขุองสินคา้
คงเหลือมีอายไุม่ยาว กลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์หลกัเป็น
ชุดชั้นใน  และผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลจากรายงานการเคล่ือนไหวของสินคา้ ในแต่ละช่วงอายุของสินคา้คงเหลือและ
วิเคราะห์สินคา้ท่ีลา้สมยัรายตวัประกอบในการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่า 
การวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 



วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว 

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

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ของกลุ่มบริษทั    
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่าน
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

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

ผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 

 



ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการ
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

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

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั
และบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  



• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ที่ส าคญั  ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 

(นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัทจี์น) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 4563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
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หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 79,824,352.86 62,881,680.45 11,694,724.14 22,054,880.32

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.1 -                               -                             233,363,965.05          332,744,713.86

     - กิจการอ่ืน  6 403,813,107.83 399,357,325.37 13,808,640.10            12,158,715.95          

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

      - กิจการอ่ืน 41,647,351.19 36,953,284.76           1,019,048.62 984,600.71

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 3.2 -                               -                             183,000,000.00          125,000,000.00        

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 1,260,296,814.21 1,403,950,632.05 57,873,983.59 70,727,441.39
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 273,835,254.58 161,958,648.06         273,835,254.58 161,958,648.06

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 81,089,123.17 93,865,345.29 -                              -                            

อ่ืน ๆ 4,501,067.53 3,698,813.78 296,500.00 375,000.00

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,145,007,071.37 2,162,665,729.76 774,892,116.08 726,004,000.29

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

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

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  8 5,000,000.00              5,000,000.00             5,000,000.00              5,000,000.00            

ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 9 243,625,585.54 267,505,380.57 50,352,040.65 59,972,719.60

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 10 15,921,160.66 13,534,319.71 2,408,219.00 2,324,219.00

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สุทธิ 11 41,796,561.84 63,947,102.38 5,090,524.45 5,903,530.30            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สุทธิ 19.4 203,842,951.58 241,099,144.51 19,820,171.38 28,311,152.98

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินมดัจาํ 48,120,614.44 50,189,783.80 247,440.00 171,840.00               

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 558,306,874.06 641,275,730.97 227,767,895.48 246,532,961.88
รวมสินทรัพย์ 2,703,313,945.43 2,803,941,460.73 1,002,660,011.56 972,536,962.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

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

งบการเงินรวม

บาท

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

สินทรัพย์

1



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

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 12 394,598,236.63 558,821,115.37 -                              -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้  

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 -                               -                             7,394,197.59              4,342,499.64

     - กิจการอ่ืน  147,836,128.82 108,169,465.81 37,513,750.71 55,331,442.10

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  13 103,810,840.14 104,572,539.00 30,812,103.77 30,441,649.32

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

-ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 20,276,313.31            36,152,131.83           2,290,232.17              3,209,852.73            

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 21,348,780.67 11,104,448.94 13,059,827.33 9,018,062.68

อ่ืน ๆ 23,059,922.22 33,964,085.22 2,485,210.94 4,704,975.58

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 710,930,221.79 852,783,786.17 93,555,322.51 107,048,482.05

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 20,181,292.69 23,578,162.87           2,854,566.59              2,736,752.98            

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 137,039,161.67 125,853,851.67 77,186,062.33            70,914,470.33          

เงินประกนัพนกังาน 5,942,500.00 6,617,000.00 54,000.00                   54,000.00                 

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 163,162,954.36 156,049,014.54 80,094,628.92 73,705,223.31          

                    รวมหน้ีสิน 874,093,176.15 1,008,832,800.71 173,649,951.43 180,753,705.36

…/2

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

งบการเงินรวม

บริษทั  ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564

2



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

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญัจาํนวน 347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 16 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00 347,500,000.00

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

หุ้นสามญัจาํนวน 347,500,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 347,500,000.00 347,500,000.00         347,500,000.00 347,500,000.00        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 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 1,183,185,604.91 1,188,054,695.65 197,474,895.76 199,229,292.44        

รวมองคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุ้น (25,878,835.63) (64,860,035.63) (25,878,835.63) (64,860,035.63)

          รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,829,220,769.28 1,795,108,660.02 829,010,060.13 791,783,256.81

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                               -                             -                              -                            

                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,829,220,769.28 1,795,108,660.02 829,010,060.13 791,783,256.81
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,703,313,945.43 2,803,941,460.73 1,002,660,011.56 972,536,962.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

3



มูลค่าตามบญัชี รวม ส่วนไดเ้สีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ ของบริษทัยอ่ยที่สูง กาํไร(ขาดทุน) กาํไร(ขาดทุน) องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ที่ไม่มี

และ มูลค่า สาํรองเป็น กวา่ราคาเงินลงทุน จากการวดัมูลค่า จากประมาณการ ของ ผูถ้ือหุน้ อาํนาจ       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (หมายเหตุ 1.5) เงินลงทุนเผื่อขาย ตามหลกัคณิตฯ ส่วนของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  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    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                            276,811,117.71        -                           (5,313,200.00)         -                      (5,313,200.00)        271,497,917.71      -              271,497,917.71       

เงินปันผลจ่าย 18 -                      -                      -                            (337,329,345.00)       -                           -                          -                      -                        (337,329,345.00)     -              (337,329,345.00)     

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  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    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                      -                      -                            294,194,619.26        -                           38,981,200.00         -                      38,981,200.00       333,175,819.26      -              333,175,819.26       

เงินปันผลจ่าย 18 -                      -                      -                            (299,063,710.00)       -                           -                          -                      -                        (299,063,710.00)     -              (299,063,710.00)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00           1,183,185,604.91     -                           (25,878,835.63)       -                      (25,878,835.63)      1,829,220,769.28   -              1,829,220,769.28    

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ลงชื่อ .......................................................... ……......  กรรมการ ลงชื่อ .......................................................... ……......  กรรมการ

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

สาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564

บาท

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ กาํไร(ขาดทุน) กาํไร(ขาดทุน) องคป์ระกอบอื่น

และ มูลค่า สาํรองเป็น จากการวดัมูลค่า จากการประมาณการ ของ       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย ตามหลกัคณิตศาสตร์ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  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          

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี -                               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                              -                                 317,770,337.79        (5,313,200.00)               -                                  (5,313,200.00)             312,457,137.79          

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  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          

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี -                               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                              -                                 297,095,603.32        38,981,200.00              -                                  38,981,200.00             336,076,803.32          

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 347,500,000.00         275,164,000.00          34,750,000.00               197,474,895.76        (25,878,835.63)             -                                  (25,878,835.63)           829,010,060.13          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ลงชื่อ .........................................................……......  กรรมการ               ลงชื่อ ................................................................ กรรมการ

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

บาท

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษทั

สาํหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 2,612,548,162.88 2,862,208,720.89 570,381,053.13 613,388,793.22

รายไดจ้ากการบริการ 18,808,827.10          35,797,195.30          52,004,123.10 92,702,396.00

รายไดเ้งินปันผล

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            205,686,290.00        244,795,655.00        

- กิจการอ่ืน 4,074,500.00            2,154,000.00            4,074,500.00            2,154,000.00            

รายไดอ่ื้น 20,235,761.47 13,671,115.60 10,065,076.97 7,161,359.94

         รวมรายได้ 3.4 2,655,667,251.45 2,913,831,031.79 842,211,043.20 960,202,204.16

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,345,765,461.91 1,524,803,511.99     470,302,728.58 568,417,096.92

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 774,670,120.44 863,108,099.89        1,818,079.91 842,385.38

คา่ใชจ่้ายในบริหาร 162,206,575.09 171,033,442.79        51,717,570.66 56,099,328.64

          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 2,282,642,157.44 2,558,945,054.67 523,838,379.15 625,358,810.94

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 373,025,094.01 354,885,977.12 318,372,664.05 334,843,393.22

ตน้ทุนทางการเงิน (4,913,163.42) (9,101,122.69) (99,970.48) (109,133.38)

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 368,111,930.59 345,784,854.43 318,272,693.57 334,734,259.84

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19.1, 19.3 (73,917,311.33) (68,973,736.72) (21,177,090.25) (16,963,922.05)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 294,194,619.26 276,811,117.71 297,095,603.32 317,770,337.79

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 294,194,619.26 276,811,117.71        297,095,603.32 317,770,337.79        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                            -                            -                            

294,194,619.26 276,811,117.71 297,095,603.32 317,770,337.79

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.85 0.80 0.85 0.91

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 347,500,000 347,500,000 347,500,000 347,500,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

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

6

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

บาท



 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 294,194,619.26        276,811,117.71       297,095,603.32       317,770,337.79       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่ายติุธรรมค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 5.2 48,726,500.00          (6,641,500.00)          48,726,500.00         (6,641,500.00)         

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 19.2 (9,745,300.00)           1,328,300.00           (9,745,300.00)          1,328,300.00           

  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 38,981,200.00          (5,313,200.00)          38,981,200.00         (5,313,200.00)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 333,175,819.26        271,497,917.71       336,076,803.32       312,457,137.79       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 333,175,819.26        271,497,917.71       336,076,803.32       312,457,137.79       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                           -                           -                           
333,175,819.26        271,497,917.71       336,076,803.32       312,457,137.79       

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

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

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 



 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 294,194,619.26        276,811,117.71        297,095,603.32        317,770,337.79        

รายการปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเส่ือมราคา 9 39,018,410.16          43,681,704.91          10,941,405.89          12,105,336.96          

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 41,055,257.33          -                            3,458,414.49            -                            

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 10 1,427,413.65            10,097,666.92          -                            -                            

ผลประโยชน์พนกังาน 15 23,108,947.00          21,458,128.00          11,219,188.00          10,622,674.00          

ขาดทุน(กาํไร) จากขายทรัพยสิ์น (254,828.86)              (1,256,185.18) (98,711.36)                (658,818.60)              

ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียน (643,444.66)              581,100.27               (353,230.27)              98,145.81                 

รายจ่ายดอกเบ้ีย 4,913,166.42            9,101,122.69            99,970.48                 109,133.38               

รายจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 19.1 46,406,418.41          51,050,242.30          22,431,408.66          18,034,560.87          

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 19.1 27,510,892.93 17,923,494.42          (1,254,318.40)           (1,070,638.82)           

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง(เพิม่ข้ึน) -                            -                            99,380,748.81          20,456,331.91          

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ลดลง(เพิม่ข้ึน) (4,455,782.46)           18,057,303.65          (1,649,924.15)           (1,990,167.11)           

ลูกหน้ีอ่ืน ลดลง(เพิม่ข้ึน)

- กิจการอ่ืน (4,694,066.43)           37,271,636.88          (34,447.91)                (198,361.96)              

สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพิม่ข้ึน) 143,653,817.84        159,837,236.38        12,853,457.80          43,966,405.86          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  ลดลง(เพิม่ข้ึน) 11,973,971.37          10,974,099.82          78,500.00                 (67,667.97)                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -

 - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ลดลง(เพิม่ข้ึน) (18,904,716.79)        (63,947,102.38)        (2,645,408.64)           (5,903,530.30)           

 -อ่ืนๆ ลดลง(เพิม่ข้ึน) 2,069,169.36            (1,483,993.52)           (75,600.00)                -                            

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพิม่ข้ึน(ลดลง) -                            -                            3,051,697.95            1,876,819.37            

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  เพิม่ข้ึน(ลดลง) 40,310,107.67          (62,556,205.10)        (17,464,461.11)        (6,301,085.85)

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เพิม่ข้ึน(ลดลง) (812,162.19)              (91,920,220.12)        370,454.45               (39,652,739.60)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ เพิม่ข้ึน(ลดลง) (10,904,166.00)        13,002,383.07 (2,219,764.65)           (1,360,492.44)           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 

 - หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (3,396,870.18)           23,578,162.87          117,813.61               2,736,752.98            

 - ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายแลว้ 15 (11,923,637.00)        (11,257,405.00)        (4,947,596.00)           (5,269,480.00)           

 - เงินประกนัพนกังาน เพิม่ข้ึน(ลดลง) (674,500.00)              (114,500.00)              -                            -                            

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 618,978,016.83        460,889,788.59        430,355,200.97        365,303,516.28        

จ่ายดอกเบ้ีย (4,862,703.09)           (8,996,534.08)           (99,970.48)                (109,133.38)              

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (36,162,086.68)        (121,966,362.84)      (18,389,644.01)        (16,454,881.42)        

     เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 577,953,227.06        329,926,891.67        411,865,586.48        348,739,501.48        

                         /2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

บ า ท

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว) 5.1 (63,150,106.52)        9,345,384.96            (63,150,106.52)        9,345,384.96            

เงินสดรับ(จ่าย)เพือ่ให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.2 -                            -                            (58,000,000.00)        (21,000,000.00)        

เงินจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 (15,139,115.13) (29,099,963.07) (1,321,024.94) (567,788.59)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (160,000.00) -                            -                            -                            

เงินสดรับจากการจาํหน่าย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 255,328.86               1,256,201.18            99,009.36                 658,834.59               

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,654,254.60) (6,269,537.08) (84,000.00) (1,284,170.00)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (81,848,147.39)        (24,767,914.01)        (122,456,122.10)      (12,847,739.04)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผล 18 (299,063,710.00) (337,329,345.00)      (298,850,000.00)      (337,075,000.00)      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 16

 - จากสถาบนัการเงิน เพิม่ข้ึน (ลดลง) (164,222,878.74)      (6,246,606.47)           -                            -                            

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า 14 (15,875,818.52)        36,152,131.83          (919,620.56)              3,209,852.73            

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (479,162,407.26)      (307,423,819.64)      (299,769,620.56)      (333,865,147.27)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ข้ึน (ลดลง) สุทธิ 16,942,672.41          (2,264,841.98)           (10,360,156.18)        2,026,615.17            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 4 62,881,680.45          65,146,522.43          22,054,880.32          20,028,265.15          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 4 79,824,352.86          62,881,680.45          11,694,724.14          22,054,880.32          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี ้

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

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

บ า ท
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       บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป   
1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จ ากดั) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเม่ือ วันท่ี  17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเม่ือวันท่ี  18 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ 
ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่
เลขท่ี 177 หมู่ท่ี 8 ต าบลวงัไก่เถ่ือน อ าเภอหันคา จังหวดัชัยนาทและมีโรงงานสาขาตั้ งอยู่เลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ต าบลดู่ทุ่ง       
อ าเภอ เมือง จังหวัดยโสธร  และ เลข ท่ี  81 และ 106 ห มู่ ท่ี  6 ต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง จังหวัด บุ รี รัมย์                     
บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑ์หลกั
เป็นชุดชั้นในสตรี  
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์อง
ประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 11 มกราคม 2520 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 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 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าว
และประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี
ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ  เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
และตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564  กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกการใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี  เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว               
ส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019               
(COVID 19)  ส าหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในปี 2563   เน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลาการใชม้าตรการผ่อนปรน                           
ซ่ึงการยกเลิกการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
          งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่เปิดเผยไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินภาษาไทยเป็นหลกั 

 



 

11 
 

1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวม 

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

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

1.5 กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 สดัส่วน

การถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย :       

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  ผลิต และจ าหน่ายเส้ือผา้
ส าเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 

 ถือหุน้และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

 99.90% 

 

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

1.6 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
            1.6.1   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

           ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบั  ปรับปรุง  และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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1.6.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

                  สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี   1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

   ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 16 จะไม่มี
ผลกระทบ   ต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั   

 

2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคญั 

บริษทัฯ มีนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

บริษทัฯ บนัทึกรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

- รายได้จากการขายจะบันทึกเป็นรายได้เม่ือได้โอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ                     
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ ยกเวน้กรณีท่ีเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีรับจา้งผลิตตามค าสั่งท่ีก าหนดเป็นพิเศษ
ของลูกคา้ จะรับรู้รายไดโ้ดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ จะบนัทึกเป็นรายไดโ้ดยพิจารณาถึง ขั้นความส าเร็จของงาน 
- ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
- เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด  เงินฝากธนาคาร และ เงินฝากสถาบนัการเงิน
ท่ีมีก าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน 

2.3 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้ส าเร็จรูป  งานระหว่างผลิต และวตัถุดิบ บนัทึกในราคาทุน โดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน หรือ มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
แลว้แต่อยา่งใดจะต ่ากวา่  
บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ เม่ือคาดวา่สินคา้จะเส่ือมสภาพ  หรือลา้สมยั โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบนัของสินคา้
คงเหลือและแนวโนม้ของความนิยมของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ ์

2.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกว่าก่ึงหน่ึง หรือมีอ านาจในการควบคุม
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมนบัตั้งแต่บริษทัฯ มีอ านาจ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ย รายการและยอดคงเหลือระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนก าไรขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยวิธีราคาทุน 
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2.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน แสดงในราคาทุน  
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม 
ค่าเส่ือมราคา ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 
 
          ปี 
   อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   20 
   เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์    10 
   เคร่ืองคอมพิวเตอร์        3 
   เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน    5 
   ยานพาหนะ       5 

2.6 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

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

2.7 สญัญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่     โดยสัญญาเช่าจะเป็น
สัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลา
หน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูเ้ช่า 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนของสินทรัพย์
สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวน
เงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ี
ไดรั้บ 

 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนที่จะเกิดข้ึนส าหรับผูเ้ช่าในการร้ือและ    ขนยา้ยสินทรัพย์
อา้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยูใ่นสภาพตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลง
และเง่ือนไขของสญัญาเช่า 
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หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน  ให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด
ของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้
จ่ายช าระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หากอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่านั้นไม่สามารถ
ก าหนดได ้หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าโดยการใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและลดมูลค่าตามบญัชี
เพื่อสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช าระแลว้โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบก าไร
ขาดทุน นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

 

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 
 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ี สัญญา
เช่าเร่ิมมีผล 

- จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือก
ในการยกเลิกสญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 
 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

กลุ่มบริษทัท่ีเป็นผูใ้หเ้ช่า 
 

กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสญัญาเช่าแต่ละสญัญาเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หรือสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 

ในการจดัประเภทสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินว่าสัญญาเช่านั้นโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บหรือไม่ โดยสัญญาเช่าจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากสัญญานั้นโอนความ
เส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บ และจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
หากสัญญาเช่านั้นไม่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บ นอกจากน้ี 
กลุ่มบริษทัยงัค านึงถึงขอ้บ่งช้ีอ่ืน เช่น อายุสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์
อา้งอิง เป็นตน้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดโ้ดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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สญัญาเช่าช่วง 
 

ในฐานะผูใ้ห้เช่าช่วงกลุ่มบริษทัจะพิจารณาสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกออกจากกนั โดยสัญญาเช่าช่วงจะถูกจดั
ประเภทโดยอา้งอิงถึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชอ้นัเกิดจากสัญญาเช่าหลกัแทนท่ีจะอา้งอิงถึงสินทรัพยอ์า้งอิง หากสัญญาเช่าหลกั
เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีกลุ่มบริษทัเลือกใช้ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าช่วงตอ้งจดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าช่วงแต่ละประเภท ดงัน้ี 
 

- ส าหรับสัญญาเช่าช่วงท่ีจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทัจะยงัคงรับรู้รายการหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิการใชง้านอนัเกิดจากสญัญาเช่าหลกัต่อไป หรือ 

 

- ส าหรับสัญญาเช่าช่วงที่จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัจะตดัรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
อนัเกิดจากสัญญาเช่าหลกั ณ วนัที่สัญญาเช่าช่วงเร่ิมมีผล แต่จะยงัคงรับรู้รายการหน้ีสินตามสัญญาเช่าหลกั
ต่อไป 

2.8 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ยกเวน้หน่วยลงทุนและหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อคา้   วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ส าหรับ
ตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงคอ่ื์น วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือ ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กรณีท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) หรือวิธีการอย่างง่าย 
(Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ข้ึนอยู่กบัความเป็นสาระส าคญัของความเส่ียงดา้น
เครดิต 
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2.9  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผูถื้อหุ้น หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดยอิงกบักฎหมาย
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงาน
และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

2.10  ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษัทฯ  และบริษัทย่อย  รับรู้  เงินเดือน  ค่าจ้าง  โบนัส  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ  เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนักงานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไร
ขาดทุนตลอดอายกุารท างานของพนกังาน ภาระผกูพนัของบริษทัฯ เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานน้ีค านวณโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ อย่างไรก็ตาม 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  รับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในส่วนของก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแสดงเจตนาผูกพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้งและ
ไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติหรือการสนบัสนุนการ
ออกจากงานโดยสมคัรใจ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนทนัทีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 
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2.11  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

2.12  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิดว้ยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
ณ วนัส้ินงวดบญัชี 

 
3.     รายการบัญชีกับกจิการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการดงักล่าว
ถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัส าหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบญัชีและรายการคา้ ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2564 

 
 31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
  

สินทรัพย์         
3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  -  -  233,363,965.05     332,744,713.86 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -  233,363,965.05     332,744,713.86 

ยอดคา้งช าระของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไม่เกินก าหนดช าระ 
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3.2  เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้อง       
ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  บาท   

  งบการเงินเฉพาะบริษทั   
  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการก าหนด 
  ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูย้มื 
  31 ธนัวาคม 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2564  ระหวา่งกนั 

บริษทัยอ่ย           
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  125,000,000.00  228,000,000.00  (170,000,000.00)  183,000,000.00  3%ต่อปี 

 

138   125,000,000.00  228,000,000.00  (170,000,000.00)  183,000,000.00   
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

3.3  เจ้าหนีก้ารค้า         
บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  -  -  7,394,197.59  4,342,499.64 

  -  -  7,394,197.59  4,342,499.64 

 
 
 
 

        
         

      3.4  รายการค้าที่ส าคญักบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563  มีดงัน้ี 

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การก าหนดตน้ทุน
ททชทททตน้ทุน   31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินคา้ส าเร็จรูป  -  -  515,374,405.31  569,245,463.98  ราคาตามสัญญา 

รับจา้งตดัเยบ็  -  -  39,389,375.00  59,229,359.00  " 

ซ้ือวตัถุดิบ  -  -  21,868,151.74  19,773,280.71  " 

ค่าเช่าพื้นท่ีส านกังาน           

   และคลงัสินคา้
คลงัสินคา้ 

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

ค่าจา้งตดั  -  -  16,090,461.18  13,684,803.07  " 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  4,025,588.93  4,179,287.71  "  

เงินปันผลรับ  -  -  205,686,290.00  244,795,655.00  - 
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3.5  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี : 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,751,911.10  31,419,782.56  13,608,568.12  14,450,876.36 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,866,666.66  2,515,000.00  860,000.00  754,500.00 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น            -  -  -  - 

รวม 35,618,577.76  33,934,782.56    14,468,568.12  15,205,376.36 

 

4.     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี   
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินสด  5,427,593.17  5,397,944.15  280,687.00  431,215.54 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  74,396,759.69  57,483,736.30  11,414,037.14  21,623,664.78 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  79,824,352.86  62,881,680.45  11,694,724.14  22,054,880.32 

 

5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
   5.1 หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน  152,993,254.58  89,843,148.06  152,993,254.58  89,843,148.06 

  5.2   ตราสารในความตอ้งการของตลาด 
   5.2 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 103103 1

0
3
,
0
9
0
,
5
0
0
.
0
0 

  
 120,842,000.00  72,115,500.00  120,842,000.00  72,115,500.00 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  273,835,254.58  161,958,648.06  273,835,254.58  161,958,648.06 
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5.1 หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน    

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี -         
          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  152,993,254.58  89,843,148.06  152,993,254.58  89,843,148.06 

                                    รวม  152,993,254.58  89,843,148.06  152,993,254.58  89,843,148.06 

 
5.2 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563  กลุ่มบริษทั มีตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีมีวตัถุประสงคเ์ผื่อขาย ซ่ึงวดัมูลค่า
ดว้ยราคายติุธรรม ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

  ดงัน้ี:- 
 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  

 
 

ราคาทุน 
 ก าไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  
มูลค่า 
ยติุธรรม  

 
ราคาทุน 

 ก าไร(ขาดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

มูลค่า 
ยติุธรรม 

หลกัทรัพยใ์น- 
ค 
  
 8;k, 

142,756,794.54 

 

(21,914,794.54)  120,842,000.00  
 

142,756,794.54 

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

 

รายการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564    72,115,500.00   72,115,500.00 
ยอดเพิ่มข้ึน(ลดลง)ในระหวา่งปี -  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งปี 48,726,500.00  48,726,500.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 120,842,000.00  120,842,000.00 
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6. ลูกหนีก้ารค้า – กจิการอ่ืน  สุทธิ 

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

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  403,813,107.83  399,357,325.37  13,808,640.10  12,158,715.95 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  403,813,107.83  399,357,325.37  13,808,640.10  12,158,715.95 

 

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

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน         
      - ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  341,007,644.73  367,404,309.16  13,808,640.10  12,158,715.95 
      - เกินก าหนดช าระ 0 - 3 เดือน    40,076,531.10   23,186,057.21  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 4 - 6 เดือน    9,391,652.50  2,803,480.00  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 7 - 12 เดือน    8,357,207.50  5,963,479.00  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 12 เดือนข้ึนไป         4,980,072.00  -  -  - 
        รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  
สุทธิธิ 

 403,813,107.83   399,357,325.37  13,808,640.10   12,158,715.95 10,168,548
.84 1010,168,548.84 
 

 

 

7. สินค้าคงเหลือ  สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
สินคา้ส าเร็จรูป  1,112,819,773.35  1,306,012,388.57  1,186,202.98  1,206,103.08 

51,168,661.82 สินคา้ระหว่างผลิต  71,036,285.85  74,710,504.09 ¤  41,620,489.11  51,168,661.82 
วตัถุดิบ   35,816,882.46  33,286,338.78  13,469,392.14  16,345,477.47 
วสัดุส้ินเปลือง  3,563,077.23  4,281,064.78  1,597,899.36  2,007,199.02 
สินคา้ระหว่างทาง  53,060,795.32  1,660,335.83  -  - 
        รวม  1,276,296,814.21  1,419,950,632.05  57,873,983.59  70,727,441.39 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั  (16,000,000.00)  (16,000,000.00)  -  - 
สินคา้คงเหลือ  สุทธิ  1,260,296,814.21   1,403,950,632.05  57,873,983.59  70,727,441.39 
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ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  สินคา้คงเหลือในบญัชีของบริษทัยอ่ย ท่ีซ้ือจากบริษทัฯ มีก าไรในสินคา้คงเหลือ (ในงบ
การเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจ านวน  198,229,500.00 บาท และ 190,739,023.00 บาท ตามล าดบั 

การเปล่ียนแปลงของคา่เผื่อสินคา้ลา้สมยั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี  

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือตน้ปี  16,000,000.00  - 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี  -  - 
ยอดคงเหลือปลายปี  16,000,000.00  - 

 
8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนของ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 5,000 หน่วย มูลค่าหุ้นกูห้น่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท ก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษทั หรือเม่ือผู ้
ออกหุน้กูใ้ชสิ้ทธิ ไถ่ถอนก่อนก าหนดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และผูอ้อกหุ้นกู้
มีสิทธิเล่ือนช าระดอกเบ้ียโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ก าหนดอตัราดอกเบ้ียเป็นประเภทลอยตวั โดยปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี และหลงัจากนั้นเท่ากบัผลรวมของ  

(ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี  
(ข) Initial Credit Spread และ  
(ค) อตัราท่ีก าหนดไวต้ามช่วงเวลา 
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  สรุปไดด้งัน้ี 
บาท 

งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งและ
ติดตั้ง 

เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ 
 
 

สินทรัพยอ่ื์น 
 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
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 
  เพิ่มข้ึน - - - 130,500.14 603,540.18 835,380.03        1,123,500.00 - 5,518,496.07 6,927,698.71 15,139,115.13 
  ลดลง - - (3,618,489.55) (129,900.00) (217,466.91) (683,890.35) - - (1,419,029.00) - (6,068,775.81) 
  โอนเขา้ - - -            87,325.50 5,465,463.55 82,242.99 - - - - 5,635,032.04 
  โอนออก - - - - - - - - - (5,635,032.04) (5,635,032.04) 
  ตดัจ าหน่าย - - - - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 119,012,674.50 335,164,834.28 299,272,969.54 16,852,950.68 187,256,366.14 67,612,029.25 22,810,849.89 964,028.25 61,843,169.34 3,642,936.76 1,114,432,808.63 

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) 
  เพิ่มข้ึน - (11,480,092.97) (5,902,638.62) (927,245.60) (10,409,840.28) (3,839,315.29) (548,077.58) (6,279.39) (5,904,920.43) - (39,018,410.16) 
  ลดลง - -       3,618,379.55 129,710.00 217,458.91 683,831.35 - - 1,418,896.00 - 6,068,275.81 
  ตดัจ าหน่าย - - - - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - (286,003,986.57) (273,274,432.50) (15,259,491.34) (162,057,315.37) (57,907,727.08) (21,754,802.50) (955,214.25) (53,594,253.48) - (870,807,223.09) 
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 31 ธนัวาคม 2564 119,012,674.50 49,160,847.71 25,998,537.04 1,593,459.34 25,199,050.77 9,704,302.17 1,056,047.39 8,814.00 8,248,915.86 3,642,936.76 243,625,585.54 
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บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งและ
ติดตั้ง 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

ยานพาหนะ 
 
 

สินทรัพยอ่ื์น 
 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
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 
  เพิ่มข้ึน - - - 48,520.14 26,950.00 122,054.80        1,123,500.00 - - - 1,303,321.67 
  ลดลง - - (1,651,000.00) (21,100.00) (500.00) (75,445.00) - - - - (1,748,045.00) 
  โอนเขา้ - - - -                - - - - - - - 
  โอนออก - - - - - - - - -                 - - 
  ตดัจ าหน่าย - - - - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 17,424,744.50 145,791,955.03 172,994,773.74       6,404,803.60 10,998,549.01 8,327,950.64 7,125,359.81 964,028.25                  - - 370,032,164.58 

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) 
  เพิ่มข้ึน - (6,339,527.49) (3,244,117.33) (441,022.54) (310,794.89) (391,586.27) (208,077.98) (6,279.39) - - (10,941,405.89) 
  ลดลง - - 1,650,897.00 20,914.00 499.00 75,437.00 -             -                  - - 1,747,747.00 
  ตดัจ าหน่าย - - - - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - (130,344,790.82) (158,100,012.65) (5,601,270.78) (10,510,423.61) (7,958,478.03) (6,209,933.79) (955,214.25) - - (319,680,123.93) 

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 31 ธนัวาคม 2564 17,424,744.50 15,447,164.21 14,894,761.09 803,532.82 488,125.40 369,472.61 915,426.02 8,814.00 - - 50,352,040.65 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุนรวม เป็นจ านวนเงิน 39,018,410.16  บาท 
และ 43,681,704.91 บาท ตามล าดบั และไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษทัเป็นจ านวนเงิน 10,941,405.89 บาท และ  
12,105,336.96   บาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุนของสินทรัพยร์ายการท่ีหกัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ และยงัคงใชง้านอยู ่ ซ่ึง
ไดแ้สดงในงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงิน 617,324,978.43 บาท และ 580,017,192.70 บาท ตามล าดบั และไดแ้สดงในงบการเงิน
เฉพาะบริษทั เป็นจ านวนเงิน  191,012,322.46  บาท และ  178,251,389.70 บาท ตามล าดบั 

บริษัทฯ จดจ านองท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจักร บางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับธนาคารหลายแห่ง                       
เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

 
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ   

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
โอนเขา้ 
โอนออก 
ตดัจ าหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
ตดัจ าหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
มูลค่าสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 

 
35,134,809.85 

                   - 
- 

4,627,735.00 
                   - 

- 

 
6,320,088.00 

       3,654,254.60 
- 

         - 
      (4,627,735.00) 

- 

 
41,454,897.85 

3,654,254.60 
- 

4,627,735.00 
(4,627,735.00) 

- 
39,762,544.85 5,346,607.60 45,109,152.45 

 
(27,920,578.14) 
    (1,267,413.65) 

- 
-                            

 
        - 

- 
- 

 
(27,920,578.14) 
( 1,267,413.65) 

- 
- 

(29,187,991.79)         -     (29,187,991.79) 
 

 7,214,231.71 
 

6,320,088.00 
 

  13,534,319.71 

  10,574,553.06 5,346,607.60 15,921,160.66 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
โอนเขา้ 
โอนออก 
ตดัจ าหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 
เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
ตดัจ าหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
มูลค่าสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 

 
2,469,288.38 
        - 

- 
- 

                   - 
- 

 
2,324,170.00 

             84,000.00 
- 

                       - 
- 
- 

 
4,793,458.38 

84,000.00 
- 

        - 
        - 

- 
2,469,288.38 2,408,170.00 4,877,458.38 

 
(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 2,408,170.00 2,408,219.00 

 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุนรวม เป็นจ านวนเงิน  1,267,413.65 บาท 
และ 1,108,695.47 บาท ตามล าดบั และไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษทั เป็นจ านวนเงิน  0.00   บาท และ     0.00 บาท 
ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ราคาทุนของสินทรัพยร์ายการท่ีหกัค่าตดัจ าหน่ายเตม็จ านวนแลว้ และยงัคงใชง้านอยู ่ซ่ึงไดแ้สดง
ในงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงิน 24,527,359.09 บาท และ 23,252,319.09 บาท ตามล าดบั และไดแ้สดงในงบการเงินเฉพาะบริษทั มี
จ านวนเงิน 2,469,288.38  บาท และ   2,469,288.38 บาท ตามล าดบั  
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11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
   บาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   63,947,102.38  5,903,530.30 
บวก     เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด - ราคาทุน   18,904,716.79  2,645,408.64 
หกั ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        (41,055,257.33)  (3,458,414.49) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564   41,796,561.84  5,090,524.45 

การตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธันวาคม  2564 และ 2563   แสดงไวใ้นตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหาร มีดงัน้ี:  
 บ า ท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 
      ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 41,055,257.33  49,221,936.19  3,458,414.49  4,257,194.13 

รวม 41,055,257.33  49,221,936.19  3,458,414.49  4,257,194.13 

 

12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ประกอบดว้ย 

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

เงินกูย้มืระยะสั้น   275,000,000.00  370,000,000.00  -  - 
เงินกู ้- ทรัสตรี์ซีทต ์  119,598,236.63  188,821,115.37  -  - 

               รวม  394,598,236.63  558,821,115.37  -  - 

 
บริษทัยอ่ยไดท้ าสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศหลายแห่ง อตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ร้อยละ 1.10  ถึง ร้อยละ 7.675 ต่อปี วงเงินกูด้งักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวมทั้งมีผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั เป็นผูค้  ้าประกนั 
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13. เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ประกอบดว้ย 

 บ า ท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   31 ธนัวาคม   2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 11,628,381.85  9,293,548.78   11,067,739.21  8,789,115.40 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 91,436,684.56  94,558,921.77  18,998,590.83  21,932,465.47 
เงินปันผลคา้งจ่าย 745,773.73  720,068.45  745,773.73  720,068.45 

รวม   103,810,840.14  104,572,539.00  30,812,103.77  30,441,649.32  

 
14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
    หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  59,730,294.70  5,946,605.71 

บวก  เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด     20,841,493.92  2,760,000.00 
หกั    ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (711,354.32)  (114,591.36) 
บวก ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีท่ีทยอยรับรู้ 865,869.71  99,970.48 
หกั เงินจ่ายช าระ (40,268,698.01)  (3,547,186.07) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 40,457,606.00  5,144,798.76 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (20,276,313.31)  (2,290,232.17) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20,181,292.69  2,854,566.59 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าการเงิน ดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 
 

  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
              

ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี  20,783,010.88  (506,697.57)  20,276,313.31 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-       

-หลงัจากหน่ึงปีแต่ไมเ่กินหา้ปี  20,602,205.06  (420,912.37)  20,181,292.69 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินห้าปี  -  -  - 

รวม  41,385,215.94  (927,609.94)  40,457,606.00 
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  บาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
                  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564 

 
 

  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี  2,356,225.97  (65,993.80)  2,290,232.17 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-       

-หลงัจากหน่ึงปีแต่ไมเ่กินหา้ปี  2,923,897.60  (69,331.01)  2,854,566.59 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินห้าปี       -     -      - 

รวม  5,280,123.57  (135,324.81)  5,144,798.76 
 
 

15. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564 และ 2563  มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี      ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2564   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้ปี 125,853,851.67  115,653,128.67  70,914,470.33  65,561,276.33 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้            (11,923,637.00)  (11,257,405.00)             (4,947,596.00)  (5,269,480.00) 
ประมาณการเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลง พ.ร.บ. แรงงาน    -  -      -  - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 23,108,947.00  21,458,128.00  11,219,188.00  10,622,674.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินปี 137,039,161.67  125,853,851.67  77,186,062.33  70,914,470.33 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563  มี ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 20,118,427.00  18,705,068.00  9,573,632.00  9,101,878.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,990,520.00  2,753,060.00  1,645,556.00  1,520,796.00 
รวม 23,108,947.00  21,458,128.00  11,219,188.00  10,622,674.00 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี : 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
อตัราคิดลด  2.33 %  2.33% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 
สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ   0-67 %*     0-52 %* 
อตัรามรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

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

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัรา
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ส าหรับปี 2564 มี
ดงัน้ี 

งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
-    ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง  4.85  ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 5.45 

ลา้นบาท)  
- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมข้ึน 7.59 ลา้นบาท  

(ลดลง 6.77 ลา้นบาท)  
- ถา้สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายเุพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะ

ลดลง 5.22 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 2.93 ลา้นบาท)  

 

งบการเงินรวม 
-    ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง  8.78 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน  9.85 

ลา้นบาท)  
- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมข้ึน 14.47 ลา้นบาท 

(ลดลง 12.30 ลา้นบาท)  
- ถา้สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายเุพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะ

ลดลง 9.66 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 6.96 ลา้นบาท)  

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้ านวณโดยการ
ใชวิ้ธีเดียวกนักบัท่ีค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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16. ทุนจดทะเบียน 

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์             
แห่งประเทศไทย และไดเ้ร่ิมซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าว เป็นตน้ไป 

 

17. ส ารองตามกฎหมาย 

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

 

18. การจ่ายเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 ไดมี้มติเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
และอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ตามงบการเงินล่าสุด  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงจ่ายจากผลก าไรสะสม โดย
จ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.62 บาท จ านวน 347.50 ลา้นบาท รวมเป็นเงิน 215.45 ลา้นบาท 

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

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี โดยจ่าย
ให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.45  บาท จ านวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 156.375 ลา้นบาท  ซ่ึงจ่ายในเดือน พฤษภาคม 
2564 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2564 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล        
ซ่ึงจ่ายจากผลก าไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท จ านวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 142.475 ลา้น
บาท ซ่ึงจ่ายในเดือน กนัยายน 2564 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี   ซ่ึงจ่ายจากผลก าไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.85 บาท จ านวน 
347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 290.375 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท 
เป็นจ านวนรวม 142.475 ลา้นบาท ไปให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนกนัยายน 2564 แลว้ ดงันั้นจึงเหลือเงินปันผลงวดสุดทา้ยอีก
จ านวน 152.90  ลา้นบาท (0.44 บาทต่อหุน้) 
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19. ภาษีเงนิได้ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดค้  านวณก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการน ารายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการ
ส่วนท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

อตัราท่ีใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอตัราร้อยละ 20 

19.1  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  และ 2563  ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

        
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั 46,406,418.40  51,050,242.30  22,431,408.65  18,034,560.87 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดั        
บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        

          -รายการท่ีกระทบงบก าไรขาดทุน 27,510,892.93  17,923,494.42  (1,254,318.40)  (1,070,638.82) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        
ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 73,917,311.33  68,973,736.72  21,177,090.25  16,963,922.05 

 
19.2   ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม  2564  และ 2563 
ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินได ้        

    รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

   ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด      9,745,300.00  (1,328,300.00)  9,745,300.00  (1,328,300.00) 
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19.3     รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.4  ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการ  ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2564  2563  2564  2563 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 368,111,930.59  345,784,854.43  318,272,693.57  334,734,259.84 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
 

 20% 
 

 20% 
 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         

   คูณอตัราภาษี 73,622,386.12  69,516,970.89  63,654,538.73  66,946,851.97 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   27,510,892.93    17,923,494.42  (1,254,318.40)  (1,070,638.82) 

 ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี            

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 2,570,691.56     974,854.00  -  - 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกัใน         

การค านวณก าไรเพื่อเสียภาษี:        

 รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (33,163,207.23)  (23,032,639.15)  (43,068,124.45)  (50,873,434.81) 

   ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 3,376,547.95  3,591,056.56  1,844,994.37  1,961,143.71 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        

     ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 73,917,311.33  68,973,736.72     21,177,090.25  16,963,922.05 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี  
  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 4,382,958.91  14,128,258.91  4,382,958.91  14,128,258.91 

ลูกหน้ีฝากขาย 231,683,209.05  268,186,700.84  -  - 

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,407,832.34  25,170,770.34        15,437,212.47  14,182,894.07 

รวม 266,674,000.30  310,685,730.09  19,820,171.38  28,311,152.98 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินคา้ฝากขาย (62,831,048.72)  (69,586,585.58)  -  - 

รวม (62,831,048.72)  (69,586,585.58)  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  สุทธิ 203,842,951.58  241,099,144.51       19,280,171.38  28,311,152.98 
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20. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

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

 

21. ภาระผูกพนั 

21.1  สญัญาเช่าพ้ืนท่ีและบริการระยะยาว 

21.1.1 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ ไดล้งนามต่อสัญญาเช่าส่ิงปลูกสร้างกบั บริษทั ซาบีน่า ฟาอีสท ์จ ากดั เพ่ือใช้
เป็นส านกังานและโกดงัของบริษทั มีระยะเวลาเช่า 3 ปี และบริษทัฯ มีสิทธิต่ออายกุารเช่าออกไปได ้3 คราว ๆ 
ละ 3 ปี โดยต้องแจ้งให้ผูใ้ห้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วนั อัตราค่าเช่าเดือนละ 
142,500.00   บาท โดยผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บผิดชอบค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเกิดจากการเช่าทรัพย ์และผูใ้ห้เช่า
สญัญาวา่จะไม่จ าหน่ายจ่ายโอน ขายทรัพยท่ี์เช่าภายในระยะเวลา 12 ปี 

21.1.2   เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นศูนยค์า้ปลีกของ
บริษทัย่อย มีระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงจะครบก าหนดสัญญาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 โดยบริษทัย่อยไดช้ าระเงินค่า
สิทธ์ิในการเช่าพ้ืนท่ีส าหรับระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินประมาณ 15.87 ลา้นบาท 

  

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว ซ่ึงจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการขั้นต ่าในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564                   
มีดงัต่อไปน้ี :- 

บริษัท   
ระยะเวลา จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
ไม่เกิน 1 ปี 0.71 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 
มากกวา่ 5 ปี - 
รวม 0.71 

          
บริษัทย่อย  

 

ระยะเวลา จ านวนเงิน (ลา้นบาท) 
ไม่เกิน 1 ปี 40.09 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 29.44 
มากกวา่ 5 ปี - 
รวม 69.53 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกภาระผูกพนัของสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่าตามท่ีกล่าวไว้

ขา้งตน้  เน่ืองจากการน ามาตรฐานการายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 โดยรับรู้หน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่

คิดลดดว้ยดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 14 

21.2  หนงัสือค ้าประกนัธนาคาร 

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

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
1. ค ้าประกนัต่อกรมศุลกากร  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. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

22.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและ
เจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
ความเส่ียงดา้นเครดิต 
(ก) ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ  จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 
บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากเงินฝากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
ซ่ึงบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัฯ ก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า
เพียงพอในการจดัหาเงิน  เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ  และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนในกระแสเงินสด 
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ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสญัญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงานมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ลา้นบาท 

    กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินรวม) 
  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 2 ปี     
  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564             
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน  650.12  650.12  -  -  -      650.12 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่า  40.34  20.28          9.78  10.29  -  40.34 
- เจา้หน้ีกรมสรรพากร  19.29  19.29  -  -  -  19.29 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  21.35  21.35  -  -  -  21.35 

  731.11  711.05  9.78  10.29  -  731.11 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 

              

 

  ลา้นบาท 
    กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 
  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 2 ปี     
  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564             
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน                       76.61  76.61  -  -  -  76.61 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่า  5.14  2.29  1.18  1.68  -  5.14 

- เจา้หน้ีกรมสรรพากร  1.59  1.59  -  -  -  1.59 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  13.06  13.06  -  -  -  13.06 
  96.41  93.56  1.18  1.68  -  96.41 

                          
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 
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22.2  ความเส่ียงดา้นตลาด 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายการคา้กับลูกหน้ีและ 
เจา้หน้ีต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามระยะเวลาในการช าระเจา้หน้ี และการรับช าระจากลูกหน้ี มีระยะเวลาสั้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 

   จ านวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกลุเงิน 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย ์          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา  743,863.39             607,960.85          389,364.60  428,373.09 
 เหรียญฮ่องกง  -   -  -  - 
 ยโูร      -         -             -              - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง  1,187,991.35        644,094.34            -            - 

หน้ีสิน          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา    1,659,551.35    480,038.21        358,132.98        316,033.48 

 เหรียญฮ่องกง   - ¤          400.00   -  - 

 ยโูร             17,278.45              937.65              -             - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง  55,285.98       9,871.88             -             - 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย เกิดจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั แต่ฝ่ายบริหารคาดวา่จะไม่มีความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวในสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงิน
ปัจจุบนั เน่ืองจากบริษทัมีรายไดแ้ละกระแสเงินสดรับท่ีจะเขา้มาในแต่ละช่วงเวลา เพียงพอต่อการช าระดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกหน้ีการคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการให้สินเช่ือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
เสียหายทางการเงิน แก่บริษทั อย่างไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการ
ช าระหน้ีไดดี้ บริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และความ
เส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของลูกหน้ีการค้ามีไม่มาก เน่ืองจากลูกหน้ีของบริษัทกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน 
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หลงัจากหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
เป็นมูลค่าท่ีค านึงถึงความเส่ียงสูงสุดท่ีอาจเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการใหสิ้นเช่ือดงักล่าวแลว้ 
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มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย   (ยกเวน้หน่วยลงทุนและหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม)  และเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็ม
ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการก าหนดมูลค่า
ยติุธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือก าหนดข้ึนโดยใช้
เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

 
23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกจิ 

ก าไรขาดทุน จ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31  ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

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

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 322.23  2,290.31  2,612.54  236.38  2,625.82  2,862.20 
 รายไดจ้ากการบริการ -       18.81  18.81     -             35.79            35.79 
  รวมรายได ้ 322.23  2,309.12  2,631.35  236.38  2,661.61  2,897.99 

ตน้ทุนขาย     (1,345.77)      (1,524.80)  
ก าไรขั้นตน้     1,285.58             1,373.19  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (936.87)      (1,034.14)  

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน     348.71           339.05  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน                     
 รายไดอ่ื้น     24.31 

11 
                15.83 

 ตน้ทุนทางการเงิน     (4.91)               (9.10) 
  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน     19.40                6.73 

ก าไรก่อนภาษี             368.11                  345.78  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (73.92)               (68.97)  
ก าไรสุทธิ     294.19                 276.81  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัส าหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
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งบก าไรขาดทุน จ าแนกตามส่วนงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 และ 2563  มีดงัน้ี 

   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 
   31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 
ร
า
ย
ไ
ด ้

รายได ้            
      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 52.61  517.77  570.38  30.12  583.26   613.38 

     รายไดจ้ากการบริการ -  52.00  52.00          -  92.70          92.70 

     รวมรายได ้ 52.61  59.77 
 

 622.38  30.12  675.96  706.08 

ตน้ทุนขาย     (470.30)      (568.42) 
ก าไรขั้นตน้     152.08       137.66 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (53.54)           (56.94) 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน     98.54         80.72 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน           
      รายไดอ่ื้น     219.83          254.11 
       ตน้ทุนทางการเงิน     (0.10)            (0.10) 
     รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนอ่ืน     219.73          254.01 
ก าไรก่อนภาษี         318.27            334.73 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (21.18)            (16.96) 
ก าไรสุทธิ     297.09            317.77 

            ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัส าหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 

    ข้อมูลเกีย่วกับลูกค้ารายใหญ่ 

     ใน ปี 2564  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย จ านวนเงินรวมประมาณ 640  ลา้นบาท  
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  

ค่าใชจ่้ายส าคญั ๆ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2564  2563  2564  2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        

   และงานระหว่างท าลดลง(เพ่ิมข้ึน) 196,866,833.46  116,317,169.48         9,568,072.81   42,069,814.28 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 283,767,462.95  438,042,424.69  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 412,480,395.64  408,995,285.16  216,436,409.59  239,871,348.70 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน -  472,640,791.75  533,775,822.63  86,847,445.84   96,935,358.19 

(ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร)        

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 74,071,554.24      86,870,683.10       14,399,820.38  16,408,053.28 

ค่าขนส่ง 19,853,946.55   20,034,554.90           484,208.65         16,519.46 

ค่าสารเคมี และค่าวิเคราะห์ 4,497,941.77     5,074,246.91            96,700.00           165,130 

ค่าโฆษณา 84,621,491.94    88,746,533.95         192,145.70      349,099.66 

        

 

25. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  21 กมุภาพนัธ์ 2565 
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