
 
บริษัท ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด วนัที่ 31  มีนาคม  2565 

และ 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน)  

(1) ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวม  งบก าไรขาดทุนรวม  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม  และงบกระแสเงินสดรวม  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของ  บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และได้
สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะของ บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34          
เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

(2) ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง         
ส่วนใหญ่ เป็นผู ้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี  และการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ   และวิธีการสอบทานอ่ืน                  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

(3) ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

(4) เร่ืองอ่ืน 

(4.1) งบการเงินระหว่างกาลรวมของบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินระหว่างกาล
เฉพาะของบริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีน ามาแสดง
เปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในส านักงานเดียวกบัขา้พเจา้ ตามมาตรฐานการสอบทานรหัส 
2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” ซ่ึงไดส้รุปผลการ
สอบทานว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานตามรายงานลง
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564   

 



 

(4.2) งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะของ ของ บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วน
หน่ึงของงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในส านกังานเดียวกบัขา้พเจา้ เป็นผูต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีและเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2565  

 

 

 

 
(นางสาวจารุณี   น่วมแม่) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี  5596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท  
กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี  12  พฤษภาคม  2565 



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวสอบ / ( ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวสอบ / ( ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 121,649,229.26       79,824,352.86         74,758,517.23         11,694,724.14         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีการคา้ สุทธิ

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.1 -                          -                          201,030,017.79       233,363,965.05       

     - กิจการอ่ืน  6 381,224,853.81       403,813,107.83       8,511,178.13           13,808,640.10         

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

      - กิจการอ่ืน 62,654,333.84         41,647,351.19         2,454,016.41           1,019,048.62           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 3.2 -                          -                          105,000,000.00       183,000,000.00       

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 1,191,746,480.62    1,260,296,814.21    55,230,479.41         57,873,983.59         
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 340,734,773.00       273,835,254.58       340,734,773.00       273,835,254.58       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

ภาษีขายจ่ายล่วงหนา้ 78,426,124.95         81,089,123.17         -                          -                          

อ่ืน ๆ 3,880,947.44           4,501,067.53           290,000.00              296,500.00              

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,180,316,742.92    2,145,007,071.37    788,008,981.97       774,892,116.08       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          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 9 241,127,554.26       243,625,585.54       48,071,376.84         50,352,040.65         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 10 17,507,081.49         15,921,160.66         2,734,719.00           2,408,219.00           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สุทธิ 11 43,900,440.37         41,796,561.84         4,260,776.24           5,090,524.45           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สุทธิ 19.4 203,137,561.17       203,842,951.58       23,653,057.04         19,820,171.38         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - เงินมดัจาํ 48,964,997.56         48,120,614.44         326,940.00              247,440.00              

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 559,637,634.85       558,306,874.06       228,896,369.12       227,767,895.48       
รวมสินทรัพย์ 2,739,954,377.77    2,703,313,945.43    1,016,905,351.09    1,002,660,011.56    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

สินทรัพย์

งบการเงินรวม

บาท

ณ วนัท่ี  31  มีนาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวสอบ / ( ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวสอบ / ( ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 12 402,866,338.66       394,598,236.63       -                          -                          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้  

     - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 -                          -                          3,028,145.19           7,394,197.59           

     - กิจการอ่ืน  93,852,182.49         147,836,128.82       37,806,868.02         37,513,750.71         

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  13 55,497,343.73         103,810,840.14       18,122,054.99         30,812,103.77         

หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

-ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 20,662,653.11         20,276,313.31         1,784,087.17           2,290,232.17           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 40,605,260.41         21,348,780.67         15,934,084.84         13,059,827.33         

อ่ืน ๆ 9,382,062.73           23,059,922.22         2,583,672.46           2,485,210.94           

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 622,865,841.13       710,930,221.79       79,258,912.67         93,555,322.51         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 22,182,302.77         20,181,292.69         2,516,698.42           2,854,566.59           

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 165,923,260.34       137,039,161.67       94,864,763.00         77,186,062.33         

เงินประกนัพนกังาน 5,817,500.00           5,942,500.00           54,000.00                54,000.00                

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 193,923,063.11 163,162,954.36       97,435,461.42         80,094,628.92         

                    รวมหน้ีสิน 816,788,904.24       874,093,176.15       176,694,374.09       173,649,951.43       

…/2

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

งบการเงินรวม

บริษทั  ซาบีน่า  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี  31  มีนาคม 2565

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้
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หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยังไม่ได้ตรวสอบ / ( ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวสอบ / ( ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 16

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

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

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

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17 49,250,000.00         49,250,000.00         34,750,000.00         34,750,000.00         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,266,299,909.16    1,183,185,604.91    197,845,412.63       197,474,895.76       

รวมองคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุน้ (15,048,435.63) (25,878,835.63) (15,048,435.63) (25,878,835.63)

          รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,923,165,473.53    1,829,220,769.28    840,210,977.00       829,010,060.13       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,923,165,473.53    1,829,220,769.28    840,210,977.00       829,010,060.13       
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,739,954,377.77    2,703,313,945.43    1,016,905,351.09    1,002,660,011.56    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บาท

ณ วนัท่ี  31  มีนาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

3



                ( ยังไม่ได้ตรวจสอบ / แต่สอบทานแล้ว)

รวม

กาํไร(ขาดทุน) กาํไร(ขาดทุน) ส่วนไดเ้สีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า จากการประมาณ องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ที่ไม่มี

และ มูลค่า สาํรองเป็น ยตุิธรรมของ การตามหลกั ของ ผูถ้ือหุ้น อาํนาจ       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน คณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถ้ือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

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   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2565 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00       1,183,185,601.91     (25,878,835.63)          -                              (25,878,835.63)     1,829,220,766.28   -              1,829,220,766.28   

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับงวด

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                      -                        101,594,145.39        10,830,400.00           (18,479,838.14)           (7,649,438.14)       93,944,707.25       -              93,944,707.25        

โอนกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

     คณิตศาสตร์ประกนัภยัไปยงักาํไรสะสม -                      -                      -                        (18,479,838.14)        -                            18,479,838.14            18,479,838.14       -                         -              -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 347,500,000.00   275,164,000.00   49,250,000.00       1,266,299,909.16     (15,048,435.63)          -                              (15,048,435.63)     1,923,165,473.53   -              1,923,165,473.53   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

 4



รวม

กาํไร(ขาดทุน) กาํไร(ขาดทุน)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ จากการวดัมูลค่า จากการประมาณการ องคป์ระกอบอื่น

และ มูลค่า สาํรองเป็น ยตุิธรรมของ ตามหลกั ของ       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน คณิตศาสตร์ประกนัภยั ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

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          

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด -                              

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  1 มกราคม 2565 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          

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับงวด -                              

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                             -                                 12,389,499.01          10,830,400.00              (12,018,982.14)            (1,188,582.14)            11,200,916.87            

โอนกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

    คณิตศาสตร์ประกนัภยัไปยงักาํไรสะสม -                            -                             -                                 (12,018,982.14)        -                                12,018,982.14             12,018,982.14            -                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 347,500,000.00        275,164,000.00         34,750,000.00               197,845,412.63        (15,048,435.63)             -                               (15,048,435.63)          840,210,977.00          
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

       ( ยังไม่ได้ตรวจสอบ / แต่สอบทานแล้ว)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม

บาท

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั(มหาชน)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินเฉพาะบริษทั

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้

รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 718,254,717.34      659,716,453.09      122,917,261.77      156,381,613.82      
รายไดจ้ากการบริการ 2,354,377.00          5,439,355.80          11,664,018.00        10,174,528.80        
รายไดอ่ื้น 3,343,492.76          7,176,565.14          2,293,301.60          3,154,869.10          

         รวมรายได้ 3.4 723,952,587.10      672,332,374.03      136,874,581.37      169,711,011.72      

ค่าใชจ่้าย           
ตน้ทุนขายและบริการ 367,581,732.08      348,233,296.31      111,252,781.54      128,352,918.91      
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 189,606,750.45      184,032,094.80      190,456.25             243,013.47             
ค่าใชจ่้ายในบริหาร 42,234,895.16        39,793,364.56        13,682,656.35        12,934,349.24        

          รวมค่าใชจ่้าย 3.4 599,423,377.69      572,058,755.67      125,125,894.14      141,530,281.62      
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 124,529,209.41      100,273,618.36      11,748,687.23        28,180,730.10        
ตน้ทุนทางการเงิน (1,060,834.33) (1,385,368.86) (20,670.83) (23,971.69)
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 123,468,375.08      98,888,249.50        11,728,016.40        28,156,758.41        
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 19.1, 19.3 (21,874,229.69) (20,499,840.54) 661,482.61             (5,674,626.20)
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 101,594,145.39      78,388,408.96        12,389,499.01        22,482,132.21        

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 101,594,145.39      78,388,408.96        12,389,499.01        22,482,132.21        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                         -                         -                         -                         

101,594,145.39      78,388,408.96        12,389,499.01        22,482,132.21        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่  (บาท) 0.29                        0.23                        0.04                        0.06                        

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 347,500,000.00      347,500,000.00      347,500,000.00      347,500,000.00      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

6

สาํหรับงวด ส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 

( ยังไม่ได้ตรวจสอบ / แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565
บาท



 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับงวด 101,594,145.39       78,388,408.96        12,389,499.01        22,482,132.21        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 5.2 13,538,000.00         15,279,000.00        13,538,000.00        15,279,000.00        

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 19.2 (2,707,600.00)         (3,055,800.00)         (2,707,600.00)         (3,055,800.00)         

10,830,400.00         12,223,200.00        10,830,400.00        12,223,200.00        

รายการท่ีไม่ตอ้งถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 15 (23,099,797.67)       -                          (15,023,727.67)       -                          
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 19.2 4,619,959.53           -                          3,004,745.53          -                          

(18,479,838.14)       -                          (12,018,982.14)       -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (7,649,438.14)         12,223,200.00        (1,188,582.14)         12,223,200.00        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 93,944,707.25         90,611,608.96        11,200,916.87        34,705,332.21        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 93,944,707.25         90,611,608.96        11,200,916.87        34,705,332.21        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                          -                          -                          -                          

93,944,707.25         90,611,608.96        11,200,916.87        34,705,332.21        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
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( ยังไม่ได้ตรวจสอบ / แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย  
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 101,594,145.39       78,388,408.96         12,389,499.01         22,482,132.21         

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเส่ือมราคา 9 9,133,589.61           10,186,764.90         2,580,172.57           2,840,705.42           

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 7,143,143.44           10,162,502.71         829,748.21              895,439.39              

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 10 389,381.97              306,054.60              -                          -                          

ผลประโยชน์พนกังาน 15 5,784,301.00           5,777,207.00           2,654,973.00           2,804,777.00           

ขาดทุน(กาํไร) จากขายทรัพยสิ์น 4,974.79                 (10,494.47) -                          (106.48)                   

ขาดทุน(กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 137.21                    (2,419,444.36)         (814,820.49)            (114,384.46)            

รายจ่ายดอกเบ้ีย 1,060,834.33           1,385,368.86           20,670.83                23,971.69                

รายจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 19.1 19,256,479.75         (19,319,271.16)       2,874,257.52           6,235,581.60           

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี 19.1 2,617,749.94 39,819,111.70         (3,535,740.13)         (560,955.40)            

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลดลง(เพ่ิมข้ึน) -                          -                          32,333,947.26         15,788,901.67         

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 22,588,254.02         22,748,683.84         5,297,461.97           (2,038,537.77)         

ลูกหน้ีอ่ืน ลดลง(เพ่ิมข้ึน)

- กิจการอ่ืน (20,301,144.88)       (9,022,715.41)         (943,644.63)            (2,715,577.35)         

สินคา้คงเหลือ ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 68,550,333.59         73,372,652.41         2,643,504.18           6,894,840.40           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  ลดลง(เพ่ิมข้ึน) 3,283,115.31           18,280,060.06         6,500.00                 (141,070.00)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -

 - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ลดลง(เพ่ิมข้ึน) -                          (5,698,286.33)         -                          -                          

 -อ่ืนๆ ลดลง(เพ่ิมข้ึน) (844,383.12)            1,679,480.12           (79,500.00)              93,170.00                

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพ่ิมข้ึน(ลดลง) -                          -                          (4,366,052.40)         (88,702.25)              

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (53,984,083.54)       (1,456,997.03)         1,107,937.81           (4,929,730.52)

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (48,353,561.40)       (48,394,445.65)       (12,690,048.78)       (8,153,903.41)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (13,677,859.50)       (29,554,264.31) 98,461.50                (2,745,692.10)         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 

 - ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายแลว้ 15 -                          -                          -                          -                          

 - เงินประกนัพนกังาน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (125,000.00)            (77,000.00)              -                          -                          

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 104,120,407.91       146,153,376.44       40,407,327.43         36,570,859.64         

จ่ายดอกเบ้ีย (1,020,769.34)         (1,367,381.93)         (20,670.83)              (23,971.69)              

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (705,837.77)            (493,869.34)            (491,323.16)            (185,094.46)            

     เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 102,393,800.80       144,292,125.17       39,895,333.44         36,361,793.49         

                         /2

สาํหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

8

(ยังไม่ได้ตรวสอบ /แต่สอบทานแล้ว)

บริษทั   ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565

บ า ท



หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน) 5.1 (53,361,518.42)       (47,683,481.02)       (53,361,518.42)       (47,683,481.02)       

เงินสดรับ(จ่าย)เพ่ือใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.2 -                          -                          78,000,000.00         5,000,000.00           

เงินจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 (6,640,813.49) (4,012,541.24) (299,508.76) (1,210,001.53)

เงินสดรับจากการจาํหน่าย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 280.37                    10,550.47                -                          107.47                    

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,975,302.80) (31,500.00) (326,500.00) (15,750.00)

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (61,977,354.34)       (51,716,971.79)       24,012,472.82         (43,909,125.08)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น 

 - จากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 16 8,268,102.03           (102,551,624.45)     -                          -                          

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 14 (6,859,672.09)         (3,996,366.24)         (844,013.17)            (903,551.31)            

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,408,429.94           (106,547,990.69)     (844,013.17)            (903,551.31)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 41,824,876.40         (13,972,837.31)       63,063,793.09         (8,450,882.90)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 4 79,824,352.86         62,881,680.45         11,694,724.14         22,054,880.32         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 4 121,649,229.26       48,908,843.14         74,758,517.23         13,603,997.42         

กิจกรรมท่ีไม่กระทบเงินสด

สินทรัพย์สิทธิการใ ช้  เพ่ิมขึน้ 9,247,021.97 -                         -                         -                         

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า เพ่ึมขึน้ (9,247,021.97) -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลนี้

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

สาํหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

(ยังไม่ได้ตรวสอบ /แต่สอบทานแล้ว)
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บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป   

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เจ แอนด์ ดี แอพพาเรล จ ากดั) ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2538 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 บริษทัฯ ได้จด
ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี  

177 หมู่ท่ี 8 ต าบลวงัไก่เถ่ือน อ าเภอหันคา จงัหวดัชยันาทและมีโรงงานสาขาตั้งอยู่เลขท่ี 236 หมู่ท่ี 10 ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยโสธร และ เลขท่ี 81 และ 106 หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองโบสถ ์อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย์   บริษทัฯ ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิต และจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูป ซ่ึงมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นชุดชั้นในสตรี  

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแ พ่งและพาณิชยข์อง
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 าใหเ้กิดการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่าย
บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ  เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ เลือกน าเสนอ
งบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่  อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 
ซ่ึงงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด  โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเป็น
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นผูใ้ชง้บการเงิน
ควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 

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

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัท าข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสอง
ภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคญั 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชี และวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 

3. กจิการและบุคคลท่ีเกีย่วข้องกันที่เกีย่วข้องกนั 
กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักับบริษทัโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 สดัส่วน

การถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย :       

บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  ผลิต และจ าหน่ายเส้ือผา้
ส าเร็จรูป และชุดชั้นในสตรี 

 ถือหุน้และมีกรรมการ
ร่วมกนั 

 99.90% 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการดงักล่าว
ถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัส าหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบัญชีและรายการค้า ท่ีมีกับบริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
สินทรัพย์         
3.1 ลูกหนีก้ารค้า          

บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  -  -   201,030,017.79    233,363,965.05 
หกั : ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สุทธิ  -  -   201,030,017.79      233,363,965.05 

ยอดคา้งช าระของลูกหน้ีการคา้ดงักล่าวไม่เกินก าหนดช าระ 

3.2  เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้อง       
ยอดคงเหลือและรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

  บาท   

  งบการเงินเฉพาะบริษทั   
  ยอดคงเหลือ                                        ยอดคงเหลือ                                    นโยบายการคิด 
  ณ  วนัท่ี      ณ  วนัท่ี  ตน้ทุนกูย้มื 
  31 ธนัวาคม 2564  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2565  ระหวา่งกนั 

บริษทัยอ่ย           
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  183,000,000.00  -  (78,000,000.00)  105,000,000.00  3%ต่อปี 

  183,000,000.00  -  (78,000,000.00)  105,000,000.00   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

3.3  เจ้าหนีก้ารค้า         
บริษทัยอ่ย         
บริษทั ซาบีน่า ฟาร์อีสท ์จ ากดั  -  -  3,028,145.19  7,394,197.59 

  -  -  3,028,145.19  7,394,197.59 
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3.4  รายการค้าที่ส าคญักบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2565 และ 2564  มีดงัน้ี 

  บาท  นโยบาย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั  การคิดตน้ทุน 

  31 มีนาคม 2565  31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 มีนาคม 2564  ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย           

ขายสินคา้ส าเร็จรูป  -  -  109,246,275.00  150,240,217.31  ราคาตามสัญญา 

รับจา้งตดัเยบ็  -  -  9,291,641.00   7,901,791.00  " 

ซ้ือวตัถุดิบ  -  -  4,603,157.39    5,312,769.01  " 

ค่าเช่าพื้นท่ีส านกังาน           

   และคลงัสินคา้
คลงัสินคา้ 

 -  -  369,000.00  369,000.00  " 

ค่าจา้งตดั  -  -  3,046,419.20  4,445,227.16  " 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  -  - 
 

 " 

เงินปันผลรับ  -  -  -  -  " 

3.5  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั  เบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 
ดงัน้ี : 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,392,523.03  8,038,271.34  890,593.87  3,363,509.34 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 62,197.00  106,744.00  58,835.00  106,744.00 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน         -                 -         -  - 
รวม 6,454,720.03  8,145,015.34  949,428.87  3,470,253.34 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี   
31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
เงินสด  2,569,701.42  5,427,593.17  282,633.25  280,687.00 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  119,079,527.84  74,396,759.69  74,475,883.98  11,414,037.14 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  121,649,229.26  79,824,352.86  74,758,517.23  11,694,724.14 

 

 

5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน   
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
  5.1 หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน   206,354,773.00  152,993,254.58  206,354,773.00  152,993,254.58 
  5.2 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด
ตลาดตลาด 

 134,380,000.00  120,842,000.00  134,380,000.00  120,842,000.00 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  340,734,773.00  273,835,254.58  340,734,773.00  273,835,254.58 
 

5.1 หน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี -         
          กองทุนเคตราสารระยะสั้น  206,354,773.00  152,993,254.58  206,354,773.00  152,993,254.58 

รวม  206,354,773.00  152,993,254.58  206,354,773.00  152,993,254.58 
 

5.2 ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด  

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2564  กลุ่มบริษทั มีตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ย
ราคายติุธรรม ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ดงัน้ี:- 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 มีนาคม 2565 

 

 31 ธนัวาคม 2564  

 
 

ราคาทุน 
 ก าไร(ขาดทุน) 

ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  
มูลค่า 
ยติุธรรม  

 
ราคาทุน 

 ก าไร(ขาดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน  

มูลค่า 
ยติุธรรม 

หลกัทรัพยใ์น -             

ความตอ้งการของตลาด 142,756,794.54  (8,376,794.54)  134,380,000.00  142,756,794.54  (21,914,794.54)  120,842,000.00 
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รายการเปล่ียนแปลงตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม  2565 มีดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
              งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 120,842,000.00  120,842,000.00 
ยอดเพิ่มข้ึน(ลดลง)ในระหวา่งงวด -  - 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งงวด 13,538,000.00  13,538,000.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 134,380,000.00  134,380,000.00 
    

6. ลูกหนีก้ารค้า – กจิการอ่ืน  สุทธิ 
      ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 

 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  381,224,853.81  403,813,107.83  8,511,178.13  13,808,640.10 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ  381,224,853.81  403,813,107.83  8,511,178.13  13,808,640.10 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน         
      - ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  319,076,663.42  341,007,644.73 

40,076,531.10 
9,391,652.50 
8,357,207.50 

     4,980,072.00 
403,813,107.83 

 8,511,178.13  13,808,640.10 
      - เกินก าหนดช าระ 0 - 3 เดือน       25,384,865.39  40,076,531.10  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 4 - 6 เดือน     17,102,233.00  9,391,652.50  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 7 - 12 เดือน    14,681,020.00  8,357,207.50  -  - 
      - เกินก าหนดช าระ 12 เดือนข้ึนไป          4,980,072.00       4,980,072.00  -  - 
        รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  
สุทธิธิ 

 381,224,853.81   403,813,107.83  8,511,178.13  13,808,640.10 
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7. สินค้าคงเหลือ  สุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
สินคา้ส าเร็จรูป  1,114,432,350.50  1,112,819,773.35 

71,036,285.85 
35,816,882.46 

3,563,077.23 
53,060,795.32 

 1,269,753.90  1,186,202.98 
สินคา้ระหว่างผลิต  50,767,829.01  71,036,285.85 ¤  34,782,917.58  41,620,489.11 
วตัถุดิบ   38,479,769.77  35,816,882.46  16,659,052.52  13,469,392.14 
วสัดุส้ินเปลือง  4,066,531.34  3,563,077.23  2,518,755.41  1,597,899.36 
สินคา้ระหว่างทาง  -  53,060,795.32  -  - 
        รวม  1,207,746,480.62  1,276,296,814.21  55,230,479.41  57,873,983.59 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั  (16,000,000.00)  (16,000,000.00)  -  - 
สินคา้คงเหลือ  สุทธิ   1,191,746,480.62  1,260,296,814.21   55,230,479.41  57,873,983.59 

ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  สินคา้คงเหลือในบญัชีของบริษทัย่อย ท่ีซ้ือจากบริษทัฯ มีก าไรในสินคา้
คงเหลือ (ในงบการเงินรวมไดต้ดัออกแลว้) เป็นจ านวน  200 ลา้นบาท และ  199 ลา้นบาทตามล าดบั 

การเปล่ียนแปลงของคา่เผื่อสินคา้ลา้สมยั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี  

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

 
8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิของ บริษทั ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 5,000 หน่วย 
มูลค่าหุ้นกูห้น่วยละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท ก าหนดไถ่ถอนเม่ือเลิกบริษทั หรือเม่ือผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิ ไถ่ถอน
ก่อนก าหนดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ ช าระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิเล่ือนช าระดอกเบ้ีย
โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ก าหนดอตัราดอกเบ้ียเป็นประเภทลอยตวั โดยปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 5 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี และ
หลงัจากนั้นเท่ากบัผลรวมของ   
 (ก) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ5 ปี 
 (ข) Initial Credit Spread และ 
 (ค) อตัราท่ีก าหนดไวต้ามช่วงเวลา 
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 
   รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท 

งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช ้
ส านกังาน 

ยานพาหนะ 
 
 

สินทรัพยอ่ื์น 
 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
การติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน            
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 
  เพิ่มข้ึน - -        201,980.00      114,700.00 113,214.25           146,124.04              -  -            2,570,712.90 3,494,082.30 6,640,813.49 
  ลดลง - - - - - (23,317.76) - - - - (23,317.76) 
  โอนเขา้ - - - - -        1,810,162.00 - - - - 1,810,162.00 
  โอนออก - - - - - - - - -       (1,810,162.00) (1,810,162.00) 
  ตดัจ าหน่าย - - - - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 119,012,674.50 335,164,834.28 299,474,949.54 16,967,650.68 187,369,580.39     69,544,997.53     22,810,849.89 964,028.25         64,413,882.24         5,326,857.06 1,121,050,304.36 
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
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) 
  เพิ่มข้ึน -   (2,826,197.49) (1,339,224.06) (223,453.39) (2,280,519.06)        (909,782.54)        (139,240.90)         (1,127.25)          (1,414,044.92) - (9,133,589.61) 
  ลดลง - - - - -             18,062.60 - - - - 18,062.60 
  ตดัจ าหน่าย - - - - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 - (288,830,184.06) (274,613,656.56) (15,482,944.73) (164,337,834.43)  (58,799,447.02) (21,894,043.40) (956,341.50)       (55,008,298.40) - (879,922,750.10) 
มูลค่าสุทธิ            
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 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 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม  2565 119,012,674.50   46,334,650.22       24,861,292.98 1,484,705.95 23,031,745.96      10,745,550.51           916,806.49 7,686.75            9,405,583.84 5,326,857.06 241,127,554.26 
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บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
และติดตั้ง 

เคร่ืองใช ้
ส านกังาน 

ยานพาหนะ 
 
 

สินทรัพยอ่ื์น 
 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

 

สินทรัพยร์ะหวา่ง
การติดตั้ง 

รวม 

ราคาทุน            
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 
  เพิ่มข้ึน - -        201,980.00             16,520.00 1,300.00            64,071.96 - - - 15,636.80 299,508.76 
  ลดลง - - - - - - - - - - - 
  โอนเขา้ - - - -                - - - - - - - 
  โอนออก - - - - - - - - -                 - - 
  ตดัจ าหน่าย - - - - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 17,424,744.50 145,791,955.03 173,196,753.74 6,421,323.60 10,999,849.01 8,392,022.60 7,125,359.81 964,028.25                  - 15,636.80 370,331,673.34 
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
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) 
  เพิ่มข้ึน - (1,560,917.70) (725,096.39) (102,829.99) (68,183.32) (66,612.54) (55,405.38) (1,127.25) - - (2,580,172.57) 
  ลดลง - - - - - - -             -                  - - - 
  ตดัจ าหน่าย - - - - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 - (131,905,708.52) (158,825,109.04) (5,704,100.77) (10,578,606.93) (8,025,090.57) (6,265,339.17) (956,341.50) - - (322,260,296.50) 

มูลค่าสุทธิ            
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 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 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม  2565 17,424,744.50 13,886,246.51 14,371,644.70 717,222.83 421,242.08 366,932.03 860,020.64 7,686.75 - 15,636.80 48,071,376.84 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2565 และ 2564 ได้แสดงในงบก าไรขาดทุนรวม เป็นจ านวนเงิน 
9,133,589.61  บาท และ 10,186,764.90 บาท ตามล าดบั และไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษทัเป็นจ านวนเงิน 2,580,172.57 บาท 
และ  2,840,705.42   บาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ราคาทุนของสินทรัพยร์ายการท่ีหกัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ และยงัคงใชง้าน
อยู ่ซ่ึงไดแ้สดงในงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงิน 625,555,589.11 บาท และ 617,324,978.43 บาท ตามล าดบั และไดแ้สดงในงบการเงิน
เฉพาะบริษทั เป็นจ านวนเงิน  191,171,494.89 บาท และ 191,012,322.46  บาท ตามล าดบั 

บริษทัฯ จดจ านองท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร บางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย กบัธนาคารหลายแห่ง เพื่อเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือต่าง ๆ ของบริษทัฯ 
 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ   
         รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 

เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
โอนเขา้ 
โอนออก 
ตดัจ าหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2565 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
ตดัจ าหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2565 
มูลค่าสุทธิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2564 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม   2565 

 
39,762,544.85                       

- 
- 

238,500.00 
                   - 

- 

 
       5,346,607.60        

         1,975,302.80 
-       
- 

            (238,500.00) 
- 

 
45,109,152.45 

        1,975,302.80 
- 

   238,500.00 
(238,500.00) 

- 
40,001,044.85 7,083,410.40 47,084,455.25 

 
(29,187,991.79) 
    (389,381.97) 

- 
-                            

 
        - 

- 
- 

 
(29,187,991.79) 
( 389,381.97) 

- 
- 

(29,577,373.76)         -     (29,577,373.76) 
 

10,574,553.06 
 

5,346,607.60 
 

  15,921,160.66 

  10,423,671.09 7,083,410.40 17,507,081.49 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมระหว่างติดตั้ง  รวม 
ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 

เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
โอนเขา้ 
โอนออก 
ตดัจ าหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2565 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 
ตดัจ าหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2565 
มูลค่าสุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   2565 

 
2,469,288.38 

        - 
- 
- 

                   - 
- 

 
2,408,170.00 

             326,500.00 
- 

                       - 
- 
- 

 
4,877,458.38 

326,500.00 
- 

        - 
        - 

- 
2,469,288.38 2,734,670.00 5,203,958.38 

 
(2,469,239.38) 

- 
- 
- 

 
        - 
        - 

- 
- 

 
(2,469,239.38) 

                   - 
- 
- 

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

  49.00 
 

2,408,170.00 
 

2,408,219.00 

            49.00 2,734,670.00 2,734,719.00 

 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ได้แสดงในงบก าไรขาดทุนรวม เป็นจ านวนเงิน  
389,381.97 บาท และ 306,054.60 บาท ตามล าดับ และได้แสดงในงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท เป็นจ านวนเงิน  0.00   บาท และ     
0.00 บาท ตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ราคาทุนของสินทรัพยร์ายการท่ีหักค่าตดัจ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้ และยงัคงใช้
งานอยู่ ซ่ึงได้แสดงในงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงิน 24,527,359.09 บาท และ 24,527,359.09 บาท ตามล าดับ และได้แสดงใน          
งบการเงินเฉพาะบริษทั มีจ านวนเงิน 2,469,288.38  บาท และ   2,469,288.38 บาท ตามล าดบั 
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11.    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

   บาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   41,796,561.84  5,090,524.45 
บวก     เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด - ราคาทุน   9,247,021.97  - 
หกั ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด   (7,143,143.44)  (829,748.21) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2565   43,900,440.37  4,260,776.24 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม  2565 และ 2564   ไดแ้สดงไวใ้นงบก าไร
ขาดทุนรวม เป็นจ านวน 7,143,143.44 บาท และ 10,162,502.71 บาท ตามล าดบั และไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษทัเป็น
จ านวนเงิน 829,748.21 บาท และ 895,439.39 บาท ตามล าดบั 

 

12.    เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะสั้น   205,000,000.00  275,000,000.00  -  - 
เงินกู ้- ทรัสตรี์ซีทต ์  197,866,338.66  119,598,236.63  -  - 

               รวม  402,866,338.66  394,598,236.63  -  - 
 

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

 

13.    เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 5,015,726.20  11,628,381.85  4,457,367.72  11,067,739.21 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 49,746,570.30  91,436,684.56  12,929,640.04  18,998,590.83 
เงินปันผลคา้งจ่าย 735,047.23  745,773.73  735,047.23  745,773.73 

รวม 55,497,343.73  103,810,840.14  18,122,054.99  30,812,103.77  
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14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  แสดงไดด้งัน้ี 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 
 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด    
 
บวก เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด     
 
หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี 

40,457,606.00  5,144,798.76 
     บวก  เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 
 
 

9,453,623.19  - 
     หกั    ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (206,601.22)  - 
     บวก  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีท่ีทยอยรับรู้ 179,052.93  20,670.83 
     หกั    เงินจ่ายช าระ (7,038,725.02)  (864,684.00) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 42,844,955.88  4,300,785.59 
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (20,662,653.11)  (1,784,087.17) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22,182,302.77  2,516,698.42 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า เป็นดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
       ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี  21,205,481.03  (542,827.92)  20,662,653.11 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-       

-หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  22,594,633.07     (412,330.30)  22,182,302.77 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินห้าปี  -  -  - 

รวม  43,800,114.10  (955,158.22)  42,844,955.88 

   
  บาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
                  ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2565 
  เงินตน้  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  รวม 
       ถึงก าหนดการจ่ายช าระภายในหน่ึงปี  1,841,331.93  (57,244.76)  1,784,087.17 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ-       

-หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  2,574,107.63  (57,409.21)  2,516,698.42 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระเกินห้าปี  -  -  - 

รวม  4,415,439.56  (114,653.97)  4,300,785.59 
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15. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31  ธันวาคม 
2564  มีดงัน้ี 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับปี  ส าหรับงวดสามเดือน  ส าหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี      ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 2565   31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้งวด 137,039,161.67  125,853,851.67  77,186,062.33  70,914,470.33 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้  -  (11,923,637.00)  -   (4,947,596.00) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,784,301.00        23,108,947.00  2,654,973.00  11,219,188.00 
ผล(ก าไร)ขาดทุน จากการประมาณการ        
-ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 23,099,797.67  -  15,023,727.67  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินงวด 165,923,260.34       137,039,161.67  94,864,763.00  77,186,062.33 

            ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2565 และ 2564  มี ดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2565  2564  2565  2564 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,196,187.00  5,029,577.00  2,336,861.00  2,393,388.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 588,114.00  747,630.00  318,112.00  411,389.00 
รวม 5,784,301.00     5,777,207.00  2,654,973.00  2,804,777.00 

            ผลขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในงบการเงินรวม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 เป็นขาดทุนจ านวน  23.10 ลา้นบาท และ  0.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(เฉพาะกิจการเป็นขาดทุนจ านวน  15.02 ลา้นบาท และ 0.00 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี : 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
อตัราคิดลด 1.38-1.59 %  1.38% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 %  3.00 % 
สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-45 %*  0-30 %* 
อตัรามรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ /แต่สอบทานแลว้) 
 

24 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจาก
การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ส าหรับปี 2565 มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง  4.71  ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน5.30 ลา้น
บาท) 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะเพ่ิมข้ึน 6.00 ล้านบาท 
(ลดลง 5.44 ลา้นบาท) 

- ถา้สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายเุพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 
5.01 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 2.77 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้ านวณโดยการใชว้ิธี
เดียวกนักบัท่ีค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

16. ทุนจดทะเบียน 
16.1 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์            

แห่งประเทศไทย และไดเ้ร่ิมซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าว เป็นตน้ไป 

16.2 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2555 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงจ านวนและมูลค่าหุ้นสามญั
ของบริษทัจากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 69,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
เปล่ียนแปลงใหม่ เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 347,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 347,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

 

17. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ /แต่สอบทานแลว้) 
 

25 
 

 

18. การจ่ายเงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลประจ าปี 2563 โดยจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในอตัรา
หุน้ละ 0.45 บาท จ านวน 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 156.375 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2564 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงจ่ายจากผล
ก าไรสะสม โดยจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท จ านวน 347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 142.475 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายในเดือน 
กนัยายน 2564 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2565 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลประจ าปี 2564 โดยจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในอตัรา
หุ้นละ 0.85 บาท จ านวน  347.50 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงิน 295.375 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา
หุ้นละ 0.41 บาท เป็นจ านวนรวม 142.475 ลา้นบาท ไปให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนกนัยายน 2564 แลว้ และจะตอ้งจ่ายเงินปันผลเพ่ิมหุ้น
ละ 0.44 บาท จ านวน 347.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 152.90 ลา้นบาท ซ่ึงจะจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2565 

 

19. ภาษีเงินได้ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  านวณก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการน ารายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วนท่ีไดรั้บ
การลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

อตัราท่ีใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2565 และ 2564 ในอตัราร้อยละ 20 

19.1 รายได(้ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2565  2564  2565  2564 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  (19,256,479.75)  19,319,271.16  (2,874,257.52)  (6,235,581.60) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดร้อการตดั        
บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว        
- รายการท่ีกระทบงบก าไรขาดทุน (2,617,749.94)  (39,819,111.70)  3,535,740.13  560,955.40 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้        
ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน  (21,874,229.69)  (20,499,840.54)  661,482.61  (5,674,626.20) 
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19.2 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม  2565 และ2564 
ประกอบดว้ย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

รายได(้ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้        

    รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

 - ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด (2,707,600.00)  (3,055,800.00)  (2,707,600.00)  (3,055,800.00) 

 - การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        

    ประกนัภยั 4,619,959.53  -  3,004,745.53  - 

รายได(้ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
บญัชีบญัชี - 

       

   ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  1,912,359.53     (3,055,800.00)      297,145.53    (3,055,800.00) 

ป         

19.3 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งรายได(้ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

              

 

 

  

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 2565  2564  2565  2564 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 123,468,375.08  98,888,249.50  11,728,016.40  28,156,758.41 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20% 
 

 20% 
 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล        

คูณอตัราภาษี (24,693,675.02)  (19,777,650.00)  (2,345,603.28)  (5,631,352.00) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,617,749.94)  (39,819,111.70)  3,535,740.13     560,955,40 

 ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี     (111,100.00)  (487,000.00)  -  - 

ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกัใน        

การค านวณก าไรเพื่อเสียภาษี:                

-รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ 7,192,292.45    41,157,254.69    172,936.77     185,504.92 

-ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (1,643,997.18) 

0 

   (1,573,333.53)   (701,591.01)     (789,734.52) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้-        

     ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (21,874,229.69)  (20,499,840.54)      661,482.61  (5,674,626.20) 
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19.4 ส่วนประกอบของสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการ ดงัต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ในระหว่างปี พ .ศ.2548 บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานข้ึนภายใต้การอนุมัติจาก
กระทรวงการคลงัตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินกองทุนน้ีประกอบดว้ยเงินส่วนท่ีพนกังานจ่ายสมทบในอตัรา
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานและส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้ในอตัราเดียวกนัพนกังานจะไดรั้บเงินจากกองทุนในกรณีท่ีออก
จากงานตามระเบียบของกองทุนดงักล่าว กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็ เอฟ ซี จ ากดั (มหาชน) 
 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

21.1     ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปเป็นจ านวนเงิน รวม 132  ลา้นบาท 

21.2  ณ วนัท่ี  31 มีนาคม  2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   กลุ่มบริษทั มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย  ดงัน้ี:- 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

วตัถุประสงค ์  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
1. ค ้าประกนัต่อกรมศุลกากร  1.54  1.33  -  - 
2. อ่ืน ๆ  3.25  3.25  1.34  1.34 

รวม  4.79  4.58  1.34  1.34 

 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี   ณ  วนัท่ี  
 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

เงินลงทุนในความตอ้งการของตลาด 1,675,358.91  4,382,958.91  1,675,358.91  4,382,958.91 

ลูกหน้ีฝากขาย 224,074,642.71  231,683,209.05  -  - 

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 36,189,397.60  27,407,832.34  21,977,698.13      15,437,212.47 

รวม 265,139,399.22  266,674,000.30  23,653,057.04      19,820,171.38 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        

สินคา้ฝากขาย (62,001,838.05)  (62,831,048.72)  -  - 

รวม (62,001,838.05)  (62,831,048.72)  -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  สุทธิ 203,137,561.17  203,842,951.58  23,653,057.04      19,820,171.38    

2521511191919

19,280,171.38 
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22. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
22.1  นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ี
การคา้ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเส่ียง  ดงัน้ี 
ความเส่ียงดา้นเครดิต 
(ก) ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มี
นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจาก
การให้สินเช่ือ  จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยู่
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 
บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากเงินฝากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึง
บริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัฯ ก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่า
เพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และลดผลกระทบจาก ความผนัผวนในกระแสเงินสด 
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 มีนาคม 2565             
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน  556.21  556.21  -  -  -   556.21 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่า       42.84       20.66  12.02  10.16  -     42.84 
- เจา้หน้ีกรมสรรพากร    5.39        5.39  -  -  -      5.39 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  40.61      40.61  -  -  -    40.61 

  645.05  622.87  12.02  10.16  -  645.05 

             หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 
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  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 มีนาคม 2565             
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน                       60.00  60.00  -  -  -  60.00 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่า       4.30  1.78  1.12  1.40  -   4.30 

- เจา้หน้ีกรมสรรพากร       1.54   1.54  -  -  -   1.54 

- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  15.93  15.93  -  -  -  15.93 
    81.77      79.25  1.12  1.40  -     81.77 

             หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 

              
 22.2 ความเส่ียงดา้นตลาด 

       ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯ มีรายการคา้กบัลูกหน้ีและ เจา้หน้ีต่างประเทศ 
อยา่งไรกต็ามระยะเวลาในการช าระเจา้หน้ี และการรับช าระจากลูกหน้ี มีระยะเวลาสั้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
   จ านวนเงินตราต่างประเทศ ตามสกลุเงิน 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564  31 มีนาคม 2565     31 ธนัวาคม 2564 
สินทรัพย ์          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา       354,021.63            743,863.39         186,527.11  389,364.60 
 เหรียญฮ่องกง  -   -  -  - 
 ยโูร       -         -             -              - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง     1,482,026.68       1,187,991.35            -            - 

หน้ีสิน          
 เหรียญสหรัฐอเมริกา      264,602.68        1,659,551.35         168,093.10   358,132.98 

 เหรียญฮ่องกง          132.00 ¤  -   -  - 

 ยโูร               9,982.54           17,278.45              -            - 
 ปอนดส์เตอร์ลิง     4,632.02             55,285.98             -             - 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดของบริษทั แต่ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไม่มีความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวในสภาวะดอกเบ้ียในตลาดเงินปัจจุบนั เน่ืองจากบริษทัมีรายได้
และกระแสเงินสดรับท่ีจะเขา้มาในแต่ละช่วงเวลา เพียงพอต่อการช าระดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ เกิดจากการท่ีลูกหน้ีการคา้ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการให้สินเช่ือ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงิน แก่บริษทั อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัขายสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการช าระหน้ีไดดี้ บริษทัจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่าน้ี และความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของลูกหน้ี
การคา้มีไม่มาก เน่ืองจากลูกหน้ีของบริษทักระจายอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกนั ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นมูลค่าท่ีค านึงถึงความเส่ียงสูงสุดท่ีอาจเกิดจากการไม่ปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดในการใหสิ้นเช่ือดงักล่าวแลว้ 

มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย   (ยกเวน้หน่วยลงทุนและหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม)  และเน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรม
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม  
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23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามประเภทธุรกจิ 
ก าไรขาดทุน จ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี   31   มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม (ลา้นบาท) 
   31 มีนาคม 2565  31 มีนาคม 2564 
   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 
รายได ้             

 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 78.45  639.80  718.25       70.44  589.28  659.72 
 รายไดจ้ากการบริการ -           2.35  2.35     -             5.44                     5.44 
  รวมรายได ้ 78.45          642.15  720.60  70.44  594.72  665.16 

ตน้ทุนขาย     (367.58)      (348.23)  
ก าไรขั้นตน้     353.02        316.93  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (231.84)           (223.82)  

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน     121.18                   93.11  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน             
 รายไดอ่ื้น                    3.34               7.18 
 ตน้ทุนทางการเงิน     (1.06)               (1.39) 
  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน     2.28               5.79 

ก าไรก่อนภาษี     123.46            98.90  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (21.87)     (

2
0
.
5
0
) 

   (20.50)  
ก าไรสุทธิ     101.59               78.40  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัส าหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 
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งบก าไรขาดทุน จ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2565 และ 2564  มีดงัน้ี 

   งบการเงินเฉพาะบริษทั (ลา้นบาท) 
   31 มีนาคม 2565  31 มีนาคม 2564 
   ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม  ต่างประเทศ  ในประเทศ  รวม 
ร
า
ย
ไ
ด ้

            
      119.96  1,135.90  1,255.86 

      -  3.66  3.66 
      119.96  1,139.56  1,259.52 

          (615.06) 
          644.46 

          (508.69) 

          135.77 

           
          9.87 
          (1.20) 
         8.67 

          144.44 
          (30.25) 
          114.19 

 

          
 รายไดจ้ากการขาย สุทธิ 11.66  111.26  122.92  5.21  151.17  156.38 

 รายไดจ้ากการบริการ -  11.66  11.66  -  10.17    10.17 

  รวมรายได ้ 11.66  122.92  134.58    5.21  161.34  166.55 

ตน้ทุนขาย     (111.25)      (128.35) 
ก าไรขั้นตน้     23.33         38.20 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     (13.87)       (13.18) 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน     9.46        25.02 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืน            
 รายไดอ่ื้น        2.29           3.15 
  ตน้ทุนทางการเงิน     (0.02)         (0.02) 
  รวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายอ่ืนอ่ืน           2.27          3.13 
ก าไรก่อนภาษี          11.73          28.15 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (0.66)             (5.67) 
ก าไรสุทธิ     12.39         22.48 

            ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินงานร่วมกนัส าหรับส่วนงานต่างประเทศและในประเทศ 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในไตรมาส 1 ปี 2565  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย จ านวนเงินรวมประมาณ  174.04  ลา้นบาท  
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ  
ค่าใชจ่้ายส าคญั ๆ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2565 และ 2564 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 2565  2564  2565  2564 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        

             และงานระหวา่งท า 18,655,879.69 , 76,331,873.27  6,773,920.71  15,058,585.85 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 144,669,152.74  53,021,502.31  -  - 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 84,184,025.05  92,437,344.38  40,757,539.29  49,728,018.25 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน -         

(ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหาร) 126,176,575.37  120,241,565.40  25,278,183.70  22,583,524.53 

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 16,666,115.02  20,655,322.21  3,409,920.78  3,736,144.81 

ค่าขนส่ง 5,139,826.00  4,418,588.04  12,282.00  9,366.00 

ค่าสารเคมี และค่าวิเคราะห์ 1,341,811.32  1,081,643.28  26,160.00  41,600.00 

ค่าโฆษณา 14,963,365.70  10,706,026.41          34,500.00  54,050.00 

        

25. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  12  พฤษภาคม  2565 
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