
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอคณะกรรมการ 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เ ป็นผู ้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี  และการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบ

และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 

ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 วลัลภ  วิไลวรวิทย ์

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากดั 



หมายเหตุ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 108,593,944    107,576,115    94,797,102      93,173,414      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 179,799,509    162,167,491    157,608,447    148,722,570    

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18.2.1 - - 7,000,000        5,000,000        

สินคา้คงเหลือ 6 76,157,324      83,314,783      72,366,700      79,410,242      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,427,098        4,599,825        5,028,622        3,543,140        

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 369,977,875    357,658,214    336,800,871    329,849,366    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ าท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 7 7,000,000        7,000,000        7,000,000        7,000,000        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 18.1 - - 14,999,940      14,999,940      

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 8 27,342,087      29,726,692      26,289,820      28,583,455      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 16,169,605      16,810,451      11,551,523      12,123,328      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 2,505,564        2,006,930        1,606,550        1,158,714        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,009,642        3,867,142        4,009,641        3,817,141        

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 57,026,898      59,411,215      65,457,474      67,682,578      

รวมสินทรัพย์ 427,004,773    417,069,429    402,258,345    397,531,944    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562



หมายเหตุ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 5,000,000 - 5,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 11 132,023,471    144,745,914    128,338,028    140,730,926    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 1,363,822        -             1,363,822        -             

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 43,656             43,656             43,656             43,656             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,127,589        7,912,726        7,316,457        5,638,300        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,295,130        13,464,428      7,512,675        12,356,613      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 150,853,668    171,166,724    144,574,638    163,769,495    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 2,593,537        -             2,593,537        -             

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 53,607             64,521             53,607             64,521             

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 13 10,057,032      9,457,205        5,561,961        5,216,124        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,704,176      9,521,726        8,209,105        5,280,645        

รวมหน้ีสิน 163,557,844    180,688,450    152,783,743    169,050,140    

 

หน่วย : บาท

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 14

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท - 225,000,000    - 225,000,000    

  (2561 : หุน้สามญั 22,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท)

   หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท  300,000,000    - 300,000,000    -

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

   หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท  

       ช าระครบแลว้ - 100,000,000 - 100,000,000

  (2561 : หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท)

   หุน้สามญั 250,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท

        เรียกและรับช าระแลว้หุน้ละ 0.20 บาท - 50,000,000 - 50,000,000

   (2561 : หุน้สามญั 12,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท

        เรียกและรับช าระแลว้หุน้ละ 4 บาท)

   หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท

       ช าระครบแลว้ 225,000,000 - 225,000,000 -

225,000,000 150,000,000 225,000,000 150,000,000

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 12,097,500      9,000,000        12,097,500      9,000,000        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20,051,297      71,227,472      4,429,234        61,533,936      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 6,298,132        6,153,507        7,947,868        7,947,868        

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 263,446,929    236,380,979    249,474,602    228,481,804    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 427,004,773    417,069,429    402,258,345    397,531,944    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562
หน่วย : บาท

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้ 18.2.2

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 256,630,168    323,610,235    256,685,948    323,694,861    

รายไดจ้ากการให้บริการ 9,523,300        - - -

รายไดอ่ื้น 17 13,211,707      28,666,286      14,571,468      28,860,623      

รวมรายได้ 279,365,175    352,276,521    271,257,416    352,555,484    

คา่ใชจ่้าย 18.2.2

ตน้ทุนขาย 60,674,294      93,414,690      61,349,735      93,792,684      

ตน้ทุนการให้บริการ 1,119,468        - - -

คา่ใชจ่้ายในการขาย 180,265,052    220,062,314    180,233,878    217,796,759    

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 23,824,784      19,534,169      22,454,072      19,742,968      

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 2,627,397        4,743,768        1,803,060        4,743,768        

ตน้ทุนทางการเงิน 65,766             26,089             65,766             26,089             

รวมค่าใช้จ่าย 268,576,761    337,781,030    265,906,511    336,102,268    

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 10,788,414      14,495,491      5,350,905        16,453,216      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 817,089           3,788,589        1,308,107        3,809,908        

ก าไรส าหรับงวด 9,971,325        10,706,902      4,042,798        12,643,308      

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 144,625           (42,985)            -             -             

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 10,115,950      10,663,917      4,042,798        12,643,308      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  (บาท) 15 0.02                 0.05                 0.01                 0.06                 

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (พันหุ้น) 15 450,000           200,000           450,000           200,000           

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
ทุนที่ออก

และช าระแล้ว

ทุนส ารอง

ส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 100,000,000 5,000,000 90,923,554   - - - - 195,923,554       

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 16 - 1,000,000  (1,000,000)   - - - - -

จ่ำยเงินปันผล 16 - - (20,000,000) - - - - (20,000,000)        

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด - - 10,706,902   (42,985)                               - - (42,985)        10,663,917         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 100,000,000 6,000,000 80,630,456   (42,985)                               - - (42,985)        186,587,471       

ส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 150,000,000 9,000,000 71,227,472   (882,585)                             8,795,115                         (1,759,023)       6,153,507    236,380,979       

เพ่ิมทุน 14 75,000,000           - - - - - - 75,000,000         

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 16 - 3,097,500  (3,097,500)   - - - - -

จ่ำยเงินปันผล 16 - - (58,050,000) - - - - (58,050,000)        

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด - - 9,971,325    144,625                              - - 144,625       10,115,950         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 225,000,000 12,097,500 20,051,297 (737,960) 8,795,115 (1,759,023) 6,298,132    263,446,929       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ขาดทุนภายหลงั

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ รวม

ถูกจัดประเภทใหม่ ของส่วน

ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ของรายการที่อาจ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ตามหลกัคณิตศาสตร์

รวมองค์ก าไรจากการประมาณการ 

จากการแปลงค่างบการเงิน

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น

ประกอบอ่ืน

ตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร

ผลประโยชน์พนักงาน ไว้ในก าไรหรือ ของผู้ถือหุ้น

ประกนัภัยส าหรับโครงการ

ภาษเีงินได้



หมายเหตุ ทุนที่ออก รวม

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนส ารองตามกฎหมาย

ส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 100,000,000 5,000,000 83,758,875      7,959,422               (1,591,884) 6,367,538 195,126,413        

ทุนส ารองตามกฎหมาย 16 - 1,000,000 (1,000,000) - - - -

จ่ายเงินปันผล 16 - - (20,000,000)     - - - (20,000,000)         

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - 12,643,308      - - - 12,643,308          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 100,000,000 6,000,000 75,402,183 7,959,422 (1,591,884) 6,367,538 187,769,721

ส าหรับงวดสามเดือนสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 150,000,000 9,000,000 61,533,936 9,934,835 (1,986,967) 7,947,868    228,481,804        

เพ่ิมทุน 14 75,000,000 - - - - - 75,000,000          

ทุนส ารองตามกฎหมาย 16 - 3,097,500 (3,097,500) - - - -

จ่ายเงินปันผล 16 - - (58,050,000)     - - - (58,050,000)         

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - 4,042,798        - - - 4,042,798            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 225,000,000 12,097,500 4,429,234 9,934,835 (1,986,967) 7,947,868 249,474,602

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ขาดทุนภายหลงั

ตามหลกัคณิตศาสตร์ ของรายการที่อาจ ประกอบอ่ืน

ประกนัภัยส าหรับโครงการ

ก าไรสะสม

ไว้ในก าไรหรือ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ถูกจัดประเภทใหม่

ผลประโยชน์พนักงาน

รวมองค์

ของผู้ถือหุ้น

ภาษเีงินได้

ของส่วน

ก าไรจากการประมาณการ 

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 10,788,414      14,495,491      5,350,905        16,453,216      

ปรับปรุงดว้ย

ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่ของสินคำ้คงเหลือ/(กลบัรำยกำร) 407,402           (238,652)          407,402           (238,652)          

คา่เส่ือมราคา 2,806,337        3,031,290        2,681,217        2,933,992        

คา่ตดัจ าหน่าย 808,846           317,863           739,805           317,863           

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 42,685             131,040           42,684             131,040           

คา่ใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 599,827           565,323           345,837           532,203           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,689,691        3,930,499        2,575,193        3,930,499        

ดอกเบ้ียรับ (113,953)          (18,183)            (113,953)          (18,183)            

ดอกเบ้ียจ่ำย 65,766             26,089             65,766             26,089             

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์

และหน้ีสินด าเนินงาน 18,095,015      22,240,760      12,094,856      24,068,067      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (20,013,293)     (26,898,382)     (11,540,616)     (24,383,538)     

สินคา้คงเหลือ 6,750,057        6,938,757        6,636,140        7,036,673        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (827,273)          (3,030,198)       (1,485,482)       (2,999,485)       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (142,500)          (249,874)          (192,500)          (249,874)          

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (12,644,657)     (316,196)          (12,315,112)     7,891,101        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,169,299)       3,220,532        (4,843,940)       2,187,248        

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน -           (430,050)          -           (503,528)          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -           (833,333)          -           (833,333)          

เงินสดรับจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน (13,951,950)     642,016           (11,646,654)     12,213,331      

เงินสดจ่ำยส ำหรับภำษีเงินได้ (488,824)          -           (77,786)            -           

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (14,440,774)     642,016           (11,724,440)     12,213,331      

งบการเงนิรวม

หน่วย : บาท

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -           -           (2,000,000)       -           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (474,037)          (2,040,181)       (439,887)          (2,035,340)       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 9,620               -           9,620               -           

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (168,000)          (3,116,134)       (168,000)          (2,656,134)       

รับดอกเบ้ีย 115,716           117,619           115,716           117,619           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (516,701)          (5,038,696)       (2,482,551)       (4,573,855)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายช าระจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (5,000,000)       -           (5,000,000)       -           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,957,359 -           3,957,359 -           

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (10,914)            (604,477)          (10,914)            (604,477)          

เงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุน 75,000,000 -           75,000,000 -           

จ่ำยดอกเบ้ีย (65,766)            (26,089)            (65,766)            (26,089)            

เงินปันผลจ่าย (58,050,000)     (20,000,000)     (58,050,000)     (20,000,000)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 15,830,679      (20,630,566)     15,830,679      (20,630,566)     

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 144,625           (42,985)            -           -           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 1,017,829        (25,070,231)     1,623,688        (12,991,090)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 107,576,115    97,459,418      93,173,414      83,714,513      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 มีนาคม 4.1 108,593,944    72,389,187      94,797,102      70,723,423      

ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)



 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. การดาํเนินงานและข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษทัจาํกัดตามกฎหมายไทย                   

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมาย

ว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกัด เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 สํานักงานใหญ่ของบริษทัตั้งอยู่ เลขท่ี 10/1-2                 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัมีสาขาจดทะเบียนทั้งในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลจาํนวน 5 สาขา และต่างจงัหวดัรวมจาํนวน 17 สาขา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ นายสิทธวีร์ เกียรติชวนนัต ์

และนายนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร ซ่ึงเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยถือหุ้นของบริษทัในอตัราร้อยละ 41.00 

และ 30.80 ตามลาํดบั  

วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) คือ ประกอบธุรกิจผลิตและขายตรง

เคร่ืองสําอาง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้สริมความงาม ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เคร่ืองอุปโภคและ

บริโภค รวมทั้งสินคา้การเกษตร  

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

  กจิการจัดต้ัง 2562 2561 

บริษัทย่อยทางตรง     

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แลบ็บอราทอร่ี จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเคร่ืองสาํอาง  ไทย 100 100 

บริษทั ซคัเซส สปิริต จาํกดั วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเคร่ืองสาํอาง

และการจดัประชุมสัมมนา 

ไทย 100 100 

     

บริษัทย่อยทางอ้อม     

SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริการทางดา้นบุคลากร และการจดัประชุมสัมมนา เมียนม่า 100 100 
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2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “รายงานทางการเงินระหวา่งกาล” และ

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

เป็นแบบยอ่  

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึง

นาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีที่ได้จ ัดทาํข้ึนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินมิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผย

ขอ้มูลดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน          

ระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหวา่งกาลรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนาคม 2562 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งงวด บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและ

ฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า

เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ท่ีระบุให้บริษทั

และบริษทัย่อยตอ้งรับรู้รายไดเ้มื่อบริษทัปฏิบตัิตามภาระที่ตอ้งปฏิบตัิเสร็จส้ิน เช่น เมื่อ

อาํนาจควบคุมของสินคา้หรือบริการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นมีการส่งมอบ

สินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ โดยนโยบายการบญัชีใหม่น้ีไดน้าํมาแทนนโยบาย

การรับรู้รายไดเ้ดิม อยา่งไรก็ตาม การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั

น้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

2.7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้                             

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2563 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ                  

ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร                          

ทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน   

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะนาํมาแทนมาตรฐานและ

การตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดหลกัการสําหรับการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า                       

การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหม้ัน่ใจวา่ทั้งทางดา้น                    

ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าได้ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจแก่ผูใ้ช้งบการเงินในการประเมินผล

กระทบของสัญญาเช่าท่ีมีต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของ

กิจการ โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งพิจารณาเง่ือนไขและขอ้กาํหนดของสัญญาและขอ้เท็จจริง

และสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดเม่ือถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

บริษทัตอ้งถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีอยา่งสมํ่าเสมอกบัสญัญาทั้งหมดท่ี

มีลกัษณะและสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือ

ปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว 

มีผลบงัคบัใชโ้ดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

2.8 งบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึน

จากงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็น

ภาษาไทยในกรณีที่มีเน้ือความขดักนัหรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกนัให้ใช้งบ

การเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบั 

ท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 2.6 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม   31 ธันวาคม  31 มีนาคม   31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 6,266,491  2,274,053  6,218,063  2,259,332 

เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 102,170,937  105,219,172  88,422,544  90,831,213 

เงินฝากประจาํธนาคารท่ีถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน 156,516  82,890  156,495  82,869 

 108,593,944  107,576,115  94,797,102  93,173,414 

4.2 รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี  จากกจิกรรม  ท่ีไม่ใช่เงินสด  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงินสุทธิ    31 มีนาคม 

 2562      2562 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,000,000  (5,000,000)  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  3,957,359  -  3,957,359 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 108,177  (10,914)  -  97,263 

 5,108,177  (1,053,355)  -  4,054,622 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  การเปลีย่นแปลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี  จากกจิกรรม  ท่ีไม่ใช่เงินสด  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม  จัดหาเงินสุทธิ    31 มีนาคม 

 2561      2561 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,365,443  (604,477)  -  1,760,966 

 2,365,443  (604,477)  -  1,760,966 
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4.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้น 60,000,000  20,000,000  60,000,000  20,000,000 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินซ่ึงคํ้าประกนัโดยใชบ้ญัชีเงินฝาก

ประจาํเป็นหลกัคํ้าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

5.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีการคา้ 104,254,816  99,826,488  82,616,938  85,506,103 

ลูกหน้ีอ่ืน 54,855  78,855  318,023  994,096 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,241,779  3,856,360  3,829,221  3,341,122 

รายไดค้า้งรับ 45,141,974  38,899,119  46,028,031  38,899,119 

เงินทดรองจ่าย 25,106,085  19,506,669  24,816,234  19,982,130 

 179,799,509  162,167,491  157,608,447  148,722,570 

5.2 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

บริษทัอ่ืน       

ยงัไม่ถึงกาํหนด 27,898,093  62,792,550  10,827,686  57,605,870 

เกินกาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ หรือถึง 3 เดือน 19,848,203  37,033,938  16,790,603  27,878,314 

มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 57,444,686  -  55,915,886  - 

มากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 549,773  -  549,773  - 

 105,740,755  99,826,488  84,083,948  85,484,184 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนด -  -  18,929  21,919 

รวมลูกหน้ีการคา้ 105,740,755  99,826,488  84,102,877  85,506,103 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,485,939)  -  (1,485,939)  - 

 104,254,816  99,826,488  82,616,938  85,506,103 
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6. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 70,768,056  76,173,001  70,963,451  76,368,957 

วตัถุดิบ 6,374,117  7,719,229  2,388,098  3,618,732 

หกั  ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (984,849)  (577,447)  (984,849)  (577,447) 

 76,157,324  83,314,783  72,366,700  79,410,242 

7. เงินฝากประจําท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจาํของบริษทัจาํนวน 7 ล้านบาท                 

ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนักบัธนาคารสําหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี โดยบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

เป็นจาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 4.3) 

8. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 29,726,692  33,550,775  28,583,455  32,395,002 

เพิ่มระหวา่งงวด/ปี 474,037  11,786,847  439,887  11,373,715 

โอน/จาํหน่ายระหวา่งงวด/ปี (52,305)  (3,521,379)  (52,305)  (3,521,379) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด/ปี (2,806,337)  (12,089,551)  (2,681,217)  (11,663,883) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 27,342,087  29,726,692  26,289,820  28,583,455 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ยานพาหนะของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีจาํนวน 5.73 ล้านบาท ใช้เป็น

หลกัทรัพยค์ ํ้าเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัทางการเงินแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 12) (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 : ไม่มี) 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,810,451  8,092,075  12,123,328  8,092,075 

เพิ่มระหวา่งงวด/ปี 168,000  10,943,101  168,000  6,183,101 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด/ปี (808,846)  (2,224,725)  (739,805)  (2,151,848) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 16,169,605  16,810,451  11,551,523  12,123,328 

10. สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,505,564  2,006,930  1,606,550  1,158,714 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี  หรือขาดทุน  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม    31 มีนาคม 

 2562    2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีผลมาจาก      

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  297,188     297,188 

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 115,490  81,480  196,970 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,891,440  119,966  2,011,406 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,006,930  498,634  2,505,564 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี  หรือขาดทุน  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม    31 มีนาคม 

 2562    2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีผลมาจาก      

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  297,188     297,188 

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 115,490  81,480  196,970 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,043,224  69,168  1,112,392 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,158,714  447,836  1,606,550 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี  หรือขาดทุน  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม    31 มีนาคม 

 2561    2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีผลมาจาก      

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 195,590  (47,730)  147,860 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,229,714  27,054  1,256,768 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,425,304  (20,676)  1,404,628 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นกาํไร  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี  หรือขาดทุน  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม    31 มีนาคม 

 2561    2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีผลมาจาก      

ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 195,590  (47,730)  147,860 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,223,658  5,735  1,229,393 

รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,419,248  (41,995)  1,377,253 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 1,315,723  3,767,913  1,755,943  3,767,913  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (498,634)  20,676  (447,836)  41,995 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 817,089  3,788,589  1,308,107  3,809,908 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561  

มีดงัน้ี  

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 10,788,414  14,495,491  5,350,905  16,453,216 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 - 25  ร้อยละ 20-25  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

จาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 1,070,181  2,899,098  1,070,181  3,290,643 

จาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 25  (1,592,064)  -  -  - 

จาํนวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้บอนุญาตส่งเสริมการจดัตั้ง 

   สาํนกังานใหญ่ขา้มประเทศตามอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 0 ถึง 20 

 

1,151,844 

  

- 

  

- 

  

- 

ผลกระทบทางภาษีจากรายการท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละ        

ค่าใชจ่้ายทางภาษี 187,128  889,491  237,926  519,265 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 817,089  3,788,589  1,308,107  3,809,908 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง ร้อยละ 7.57  ร้อยละ 26.14  ร้อยละ 24.45  ร้อยละ 23.16 

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

เจา้หน้ีการคา้ 31,323,054  39,750,439  30,151,116  38,299,070 

เจา้หน้ีอ่ืน 4,731,490  4,529,510  4,719,844  4,727,301 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 26,494,329  26,976,483  26,364,654  26,974,383 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 40,099,279  51,281,836  40,099,279  51,281,836 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 29,375,319  22,207,646  27,003,135  19,448,336 

 132,023,471  144,745,914  128,338,028  140,730,926 
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12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

หน่วย : บาท 

      
 

ประเภท ระยะเวลา วนัท่ีครบ อตัราดอกเบีย้ ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 การชําระเงิน กาํหนดชําระ (ร้อยละต่อปี) 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

    2562  2561 
       

เงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน รายเดือน มิถุนายน 2564 6.51 3,957,359  - 

    3,957,359  - 

หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาว       

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    (1,363,822)  - 

    2,593,537  - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเป็นยานพาหนะ

ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 5.73 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 

13. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงจดัเป็น

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

หลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายดุงักล่าวสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 

มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 541,658  528,138  313,632  495,910  

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 58,169  37,185   32,205  36,293  

 599,827  565,323  345,837  532,203  
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การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,457,205  6,148,571  5,216,124  6,118,293 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 541,658  528,138  313,632  422,432 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 58,169  37,185  32,205  36,293 

ผลประโยชน์จ่าย -  (430,050)  -  (430,050) 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานณ วนัท่ี 31 มีนาคม 10,057,032  6,283,844  5,561,961  6,146,968 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการคาํนวณประมาณการ

หน้ีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.47  2.47 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0.00 - 23.00  0.00 - 23.00 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 3.00  3.00 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี       

5 เมษายน 2562 ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้เม่ือพน้กาํหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา         

โดยพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งสาํหรับลูกจา้ง

ซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต

เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้(ดูหมายเหตุขอ้ 21) 

14. ทุนเรือนหุ้น 

เ ม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 6/2561 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน             

ของบริษทัจากเดิม 10,000,000 หุ้นจาํนวน 100.00 ลา้นบาท เป็น 22,500,000 หุ้น จาํนวน 225.00 ลา้นบาท

โดยการเพิ่มหุ้นสามญัจาํนวน 12,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท เรียกชาํระหุ้นละ 4.00 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 50.00 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนน้ีกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 

31 กรกฎาคม 2561 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้น 

ส่วนท่ีเหลือจากมูลค่าท่ีตราไวมู้ลค่าหุน้ละ 6.00 บาท สาํหรับ 12,500,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 75.00 ลา้นบาท 

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 

ของบริษทัจากเดิม 22,500,000 หุ้น จาํนวน 225.00 ลา้นบาท เป็น 30,000,000 หุ้น จาํนวน 300.00 ลา้นบาท 

โดยการเพิ่มหุ้นสามัญจาํนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท จาํนวน 75.00 ล้านบาท            

ซ่ึงยงัไม่เรียกชาํระและมีมติให้บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็น

มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ทาํใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 600,000,000 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุน

และการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 

15. กาํไรต่อหุ้น  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

กาํไรต่อหุ้นสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ

ผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัและบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดย

ผูถื้อหุน้ในระหวา่งงวดโดยแสดงการคาํนวณ ดงัน้ี 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน        

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาท)  9,971,325  10,706,902   4,042,798    12,643,308  

จาํนวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถว่งนํ้าหนกัของหุน้สามญั (พนัหุน้)  450,000  200,000    450,000   200,000  

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.02  0.05         0.01   0.06  

บริษทัคาํนวณกาํไรต่อหุ้นสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ข้ึนใหม่เพื่อประโยชน์ใน

การเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินโดยใช้จาํนวนหุ้นสามัญเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีถือเสมือนว่าได้ทาํ 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ โดยใหส้อดคลอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
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16. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2561 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

คร้ังท่ี 1 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็น 

เงินจาํนวน 20.00 ลา้นบาท พร้อมทั้งให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มจาํนวน 1.00 ลา้นบาท 

โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายแลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 4/2561 มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

คร้ังท่ี 2 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 

10.00 ล้านบาท พร้อมทั้ งให้จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มจาํนวน 0.50 ล้านบาท โดยเงินปันผล 

ดงักล่าวไดจ่้ายแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 6/2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

คร้ังท่ี 3 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 

50.00 ลา้นบาท พร้อมทั้งให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มจาํนวน 2.50 ลา้นบาท โดยเงินปันผล

ดงักล่าวไดจ่้ายแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลคร้ังท่ี 1 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 2.22 บาท  

รวมเป็นเงินจาํนวน 49.95 ลา้นบาท พร้อมทั้งให้จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มจาํนวน 2.50 ลา้นบาท 

โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายแลว้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 

8.10 ลา้นบาท พร้อมทั้งให้จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ่มจาํนวน 0.60 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าว

ไดจ่้ายแลว้ในเดือนเมษายน 2562 
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17. รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายไดค้่าบาํรุงสมาชิก 7,693,129  9,398,200  7,693,129  9,398,200 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการตวัแทนจาํหน่าย 2,013,333  14,823,892  2,013,333  14,823,892 

รายไดจ้ากการสินคา้ท่ีระลึก 2,551,018  2,616,397  2,551,018  2,616,397 

รายไดอ่ื้น 954,227  1,827,797  2,313,988  2,022,134 

 13,211,707  28,666,286  14,571,468  28,860,623 

18. รายการกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

รายการคา้ของบริษทัไดร้วมรายการท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นหรือการ

มีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน ดังนั้น งบการเงินน้ีจึงแสดงถึงผลของรายการเหล่าน้ีตามท่ีได้

พิจารณาร่วมกนัระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงราคาของรายการเหล่าน้ีเป็นราคาตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ตกลงหรือสญัญาซ่ึงเป็นปกติทางการคา้โดยบริษทัไม่มีรายการซ้ือสินคา้ประเภทเดียวกนัจากผูข้ายรายอ่ืน 

18.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หน่วย : บาท 

ช่ือบริษัท ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ ราคาทุน 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 2562  2561 

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอรอทอร่ี จาํกดั 4,999,970 4,999,970 100 100 4,999,970  4,999,970 

บริษทั ซคัเซส สปิริต จาํกดั 9,999,970 9,999,970 100 100 9,999,970  9,999,970 

     14,999,940  14,999,940 
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18.2 รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

18.2.1 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีก้ารค้า         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอราทอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,875  3,403 

บริษทั ซคัเซส สปิริต จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  16,054  18,516 

  -  -  18,929  21,919 

ลูกหนีอ่ื้น         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอราทอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  21,400  64,200 

บริษทั ซคัเซส สปิริต จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  204,900  155,150 

  -  -  226,300  219,350 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอราทอร่ี จาํกดั* บริษทัยอ่ย -  -  7,000,000  5,000,000 

         

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอราทอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  124,106  525,073 

บริษทั ซคัเซส สปิริต จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  680,307 

  -  -  124,106  1,205,380 

ดอกเบีย้ค้างรับ         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอราทอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  36,868  11,704 

         

เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอราทอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  297,111  358,268 

         

เจ้าหนีอ่ื้น         

บริษทั ซคัเซส สปิริต จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  878,912  1,540,058 

         

ค่าตอบแทนผู้บริหารค้างจ่าย         

กรรมการ ผูบ้ริหารคนสาํคญั 2,192,867  2,642,127  2,192,867  2,642,705 

* ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อยจาํนวน 7.00 ลา้นบาทและ 5.00 ลา้น

บาท ตามลาํดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.12 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั 
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18.2.2 รายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 2561 ประกอบดว้ย  
หน่วย : บาท 

ประเภทรายการ/ช่ือบริษัท ความสัมพนัธ์ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2562  2561  2562  2561 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอราทอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  9,360  40,894 

บริษทั ซคัเซส สปิริต จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  46,421  43,733 

  -  -  55,781  84,627 
         

รายได้อ่ืน          

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอราทอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  192,000  120,000 

บริษทั ซคัเซส สปิริต จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  195,000  75,000 

SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  886,057  - 

  -  -  1,273,057  195,000 
         

ดอกเบีย้รับ         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอราทอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  94,413  - 
         

ซ้ือ         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอราทอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,977,482  5,233,637 
         

ค่าใช้จ่ายอ่ืน         

บริษทั ซคัเซส สปิริต จาํกดั บริษทัยอ่ย -  -  9,336,175  6,931,650 
         

ค่าตอบแทนผู้บริหาร         

กรรมการ ผูบ้ริหารคนสาํคญั 13,847,099  13,625,166  11,302,679  12,545,166 

รายไดจ้ากการขายกาํหนดตามตน้ทุนบางส่วนเพิ่ม สําหรับรายไดจ้ากการให้บริการ

และรายไดค่้าธรรมเนียมอ่ืนกาํหนดตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญาซ่ึงปกติธุรกิจ 

19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงาน

ธุรกิจพิจารณาจากประเภทรายได ้ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินและทบทวนผลการดาํเนินงานจากรายงาน

ภายในซ่ึงรายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษทัทั้งหมดเพื่อท่ีจะประเมินผลการปฏิบติังานและจดัสรร

ทรัพยากร โดยการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละส่วนงานจะวดัผลจากรายได ้ตน้ทุน กาํไรขั้นตน้

และกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน  

ไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 

 กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

 ส่วนงานท่ี 1  ขายตรง 

 ส่วนงานท่ี 2  ขายตวัแทนจาํหน่าย 

 ส่วนงานท่ี 3  ใหบ้ริการ 
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ส่วนงานดาํเนินงานจาํแนกตามประเภทธุรกิจในขอ้มูลทางการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม           

 ขายตรง  ขายตัวแทนจําหน่าย   ให้บริการ  รายการตัดบัญชี  รวม 

        ระหว่างส่วนงาน   

   2562  2561  2562  2561   2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากการขายและบริการลูกคา้ภายนอก - รับรู้                     

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 249,898,364  302,825,852  9,765,068  33,849,297   29,190,664  -  (22,700,628)  (13,064,914)  266,153,468  323,610,235 

ตน้ทุนขายและบริการ 55,828,986  72,347,839  7,806,217  26,219,115   5,836,357  -  (7,677,798)  (5,152,264)  61,793,762  93,414,690 

กาํไรข้ันต้น 194,069,378  230,478,013  1,958,851  7,630,182   23,354,307  -  (15,022,830)  (7,912,650)  204,359,706  230,195,545 

                     

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 180,175,378  225,919,190  58,500  378,124   4,012,005  -  (3,980,831)  (6,235,000)  180,265,052  220,062,314 
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20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรม 

ท่ีประมาณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงิน ซ่ึงเกิดข้ึนจริง

ในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิ ธีการประมาณ 

ท่ีแตกต่างกันอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนบริษทัใช้วิธีการและ 

ขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ลาํดับช้ันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุติธรรม และข้อมูลท่ีใช้ใน 

    การวดัมูลค่ายตุิธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108,593,944 108,593,944 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
     
ลูกหน้ีการคา้ 104,254,816 104,254,816 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หน้ีการคา้ 31,323,054 31,323,054 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,957,359 4,305,873 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี)    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
     
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน      

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 97,263 113,798 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

งบการเงินรวม 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลาํดับช้ันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุติธรรม และข้อมูลท่ีใช้ใน 

    การวดัมูลค่ายตุิธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107,576,115 107,576,115 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ลูกหน้ีการคา้ 99,826,488 99,826,488 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
     

หน้ีสินทางการเงิน     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,000,000 5,000,000 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

เจา้หน้ีการคา้ 39,750,439 39,750,439 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
     

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน      

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 108,177 130,330 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หน่วย : บาท 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ลาํดับช้ันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุติธรรม และข้อมูลท่ีใช้ใน 

    การวดัมูลค่ายตุิธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 94,797,102 94,797,102 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ลูกหน้ีการคา้ 82,616,938 82,616,938 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,000,000 7,000,000 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
     

หน้ีสินทางการเงิน     

เจา้หน้ีการคา้ 30,151,116 30,151,116 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,957,359 4,305,873 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี)    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
     

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน      

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 97,263 113,798 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หน่วย : พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลาํดับช้ันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม ยุติธรรม และข้อมูลท่ีใช้ใน 

    การวดัมูลค่ายตุิธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 93,173,414 93,173,414 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ลูกหน้ีการคา้ 85,506,103 85,506,103 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000,000 5,000,000 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
     

หน้ีสินทางการเงิน     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,000,000 5,000,000 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

เจา้หน้ีการคา้ 38,299,070 38,299,070 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน      

(รวมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 108,077 130,330 ลาํดบั 2 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินฝากประจาํที่ใช้

เป็นหลกัประกนั เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากบัราคาบญัชี 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี  

5 เมษายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มข้ึนในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นจาํนวน 0.26 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 13)  

22. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทัเม่ือวนัท่ี 

13 พฤษภาคม 2562 
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