
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย  การใช้วิธี         
การสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี  และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไมอ่าจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น  
 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ  2.1 ซ่ึงอธิบายถึงการออกข้อมูล                        
ทางการเงินระหว่างกาลฉบบัใหม่ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
เน่ืองจากมีการแกไ้ขนโยบายการบญัชีส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ รายงานฉบบัน้ี
ใช้แทนท่ีรายงานฉบบัเดิมซ่ึงลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ส าหรับขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัเดิม 
ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้มิไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 วลัลภ  วิไลวรวิทย ์
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 
วนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 142,723,467       206,278,538       51,812,779         192,016,527       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 67,651,668         68,953,911         74,607,372         58,416,847         

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20.2.1 - - 10,000,000         10,000,000         

สินคา้คงเหลือ 7 54,062,567         45,728,471         48,563,701         42,342,073         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,403,802           2,438,340           2,709,131           2,281,247           

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 267,841,504       323,399,260       187,692,983       305,056,694       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ าท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 8 5,500,000           7,500,000           5,500,000           7,500,000           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 20.1 - - 130,004,940       14,999,940         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 56,844,244         - 56,844,244         -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 62,805,207         32,520,517         29,158,135         31,673,878         

ค่าความนิยม 4 1,068,975           - - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 145,518,219       14,782,942         10,002,584         10,371,992         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 - 2,644,657           1,731,589           1,559,226           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,313,891           4,464,226           4,313,891           4,464,226           

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 276,050,536       61,912,342         237,555,383       70,569,262         

รวมสินทรัพย์ 543,892,040       385,311,602       425,248,366       375,625,956       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 77,778,919         81,227,346         76,751,516         78,311,771         

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 11,036,551         - 11,036,551         -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 14,491,393         9,277,390           12,524,268         7,855,474           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,285,091           6,657,824           3,774,193           5,281,341           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 107,591,954       97,162,560         104,086,528       91,448,586         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 14 46,780,296         - 46,780,296         -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 23,939,306         - - -

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 15 9,787,148           12,209,365         6,755,927           6,782,208           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 80,506,750         12,209,365         53,536,223         6,782,208           

รวมหน้ีสิน 188,098,704       109,371,925       157,622,751       98,230,794         

 

หน่วย : บาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 16

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท  300,000,000       300,000,000       300,000,000       300,000,000       

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 16,000,000         14,600,000         16,000,000         14,600,000         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 13,405,802         30,171,553         18,945,637         29,847,294         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,440,859           6,168,124           7,679,978           7,947,868           

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 262,846,661       275,939,677       267,625,615       277,395,162       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 92,946,675         - - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 355,793,336       275,939,677       267,625,615       277,395,162       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 543,892,040       385,311,602       425,248,366       375,625,956       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563
หน่วย : บาท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได ้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 170,443,183     243,101,146     170,471,316     243,168,155     

รายไดจ้ากการให้บริการ 7,276,276         6,494,069         -              -              

รายไดอ่ื้น 19 10,033,521       11,304,551       21,342,214       11,580,354       

รวมรายได้ 187,752,980     260,899,766     191,813,530     254,748,509     

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 45,657,171       55,132,756       46,264,523       56,567,408       

ตน้ทุนการให้บริการ 2,562,617         1,938,012         -              -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 105,529,011     166,542,332     104,546,912     164,731,662     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21,500,504       22,606,244       18,638,725       21,022,522       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 2,106,914         4,694,437         1,645,627         3,844,114         

ตน้ทุนทางการเงิน 801,136            58,118              816,472            58,118              

รวมค่าใช้จ่าย 178,157,353     250,971,899     171,912,259     246,223,824     

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 9,595,627         9,927,867         19,901,271       8,524,685         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 440,598            3,084,074         2,191,184         2,024,337         

ก าไรส าหรับงวด 9,155,029         6,843,793         17,710,087       6,500,348         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 310,591            (392,710)           -              -              

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษเีงนิได้ 310,591            (392,710)           -              -              

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 2,466,728         -              (334,862)           -              

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (493,346)           - 66,972              -              

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษเีงนิได้ 1,973,382         -              (267,890)           -              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 2,283,973         (392,710)           (267,890)           -              

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 11,439,002       6,451,083         17,442,197       6,500,348         

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย: บาท



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 9,375,147         6,843,793         17,710,087       6,500,348         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (220,118)           - - -

ก าไรส าหรับงวด 9,155,029         6,843,793         17,710,087       6,500,348         

การแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 11,659,120       6,451,083         17,442,197       6,500,348         

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (220,118)           - - -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 11,439,002       6,451,083         17,442,197       6,500,348         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  (บาท) 17 0.02                  0.03                  0.04                  0.03                  

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (พนัหุ้น) 17 450,000            207,616            450,000            207,616            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได ้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 384,663,879     499,731,314     384,722,864     499,854,103     

รายไดจ้ากการให้บริการ 14,065,320       16,017,369       -              -              

รายไดอ่ื้น 19 18,474,655       24,516,258       30,408,899       26,151,822       

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 562,869            - 154,175            -              

รวมรายได้ 417,766,723     540,264,941     415,285,938     526,005,925     

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 101,809,054     115,807,050     101,674,615     117,917,143     

ตน้ทุนการให้บริการ 4,886,254         3,057,480         -              -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 243,160,441     346,807,384     242,760,868     344,965,540     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 42,342,689       46,431,028       38,910,826       43,476,594       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ -              7,321,834         -              5,647,174         

ตน้ทุนทางการเงิน 1,727,005         123,884            1,742,342         123,884            

รวมค่าใช้จ่าย 393,925,443     519,548,660     385,088,651     512,130,335     

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 23,841,280       20,716,281       30,197,287       13,875,590       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,380,740         3,901,163         4,598,944         3,332,444         

ก าไรส าหรับงวด 19,460,540       16,815,118       25,598,343       10,543,146       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 299,353            (248,085)           - -

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษเีงนิได้ 299,353            (248,085)           - -              

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 2,466,728         - (334,862)           -

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (493,346)           - 66,972              -

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษเีงนิได้ 1,973,382         -              (267,890)           -              

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 2,272,735         (248,085)           (267,890)           -              

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 21,733,275       16,567,033       25,330,453       10,543,146       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย: บาท



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

การแบ่งก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 19,734,249       16,815,118       25,598,343       10,543,146       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (273,709)           - - -

ก าไรส าหรับงวด 19,460,540       16,815,118       25,598,343       10,543,146       

การแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 22,006,984       16,567,033       25,330,453       10,543,146       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (273,709)           - - -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 21,733,275       16,567,033       25,330,453       10,543,146       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  (บาท) 17 0.04                  0.08                  0.06                  0.05                  

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (พนัหุ้น) 17 450,000            207,616            450,000            207,616            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย: บาท



หมายเหตุ ส่วนได้เสีย

รวมส่วนของ ที่ไม่มีอ านาจ

รวมองค์ บริษทัใหญ่ ควบคุม

ทุนส ารอง ประกอบอ่ืน

ตามกฎหมาย ของส่วน

ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 150,000,000 9,000,000 71,227,472       (882,585)                            7,036,092                      6,153,507             236,380,979          -          236,380,979     

เพ่ิมทุน 16 75,000,000         - - - - - 75,000,000            -          75,000,000       

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 18 - 3,300,000           (3,300,000)        - - - -                 -          -           

จ่ำยเงินปันผล 18 - - (61,650,000)      - - - (61,650,000)           -          (61,650,000)     

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด - - 16,815,118       (248,085)                            - (248,085)               16,567,033            -          16,567,033       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 225,000,000 12,300,000 23,092,590       (1,130,670)                          7,036,092                      5,905,422             266,298,012          -          266,298,012     

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 225,000,000 14,600,000 30,171,553       (867,968)                            7,036,092                      6,168,124             275,939,677          -          275,939,677     

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 18 - 1,400,000           (1,400,000)        - - - -                 -          -           

จ่ำยเงินปันผล 18 - - (35,100,000)      - - - (35,100,000)           -          (35,100,000)     

กำรไดม้ำซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - -                 93,220,384      93,220,384       

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด - - 19,734,249       299,353                              1,973,382                      2,272,735             22,006,984            (273,709)         21,733,275       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 225,000,000 16,000,000 13,405,802 (568,615)                            9,009,474                      8,440,859             262,846,661 92,946,675 355,793,336

ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท

ส่วนของบริษทัใหญ่ รวม

ก าไรจากการประมาณการ 

ตามหลกัคณิตศาสตร์

และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร

ทุนที่ออก ก าไรสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ประกนัภัยส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น

จากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ



หมายเหตุ รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที ่1 มกราคม 2562 150,000,000 9,000,000 61,533,936        7,947,868                        228,481,804              

เพ่ิมทุน 16 75,000,000             - - - 75,000,000                

ทุนส ารองตามกฎหมาย 18 - 3,300,000            (3,300,000)         - -

จ่ายเงินปันผล 18 - - (61,650,000)       - (61,650,000)               

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - 10,543,146        - 10,543,146                

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่30 มิถุนายน 2562 225,000,000           12,300,000          7,127,082          7,947,868                        252,374,950              

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที ่1 มกราคม 2563 225,000,000 14,600,000 29,847,294        7,947,868                        277,395,162              

ทุนส ารองตามกฎหมาย 18 - 1,400,000            (1,400,000)         -

จ่ายเงินปันผล 18 - - (35,100,000)       (35,100,000)               

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - 25,598,343        (267,890)                          25,330,453                

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่30 มิถุนายน 2563 225,000,000 16,000,000 18,945,637 7,679,978 267,625,615

ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่

หน่วย : บาท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ส่วนของบริษทัใหญ่

ตามหลักคณติศาสตร์

ประกันภยัส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน

ก าไรจากการประมาณการ และช าระแล้ว จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นทุนทีอ่อก ก าไรสะสม



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 23,841,280         20,716,281      30,197,287       13,875,590      

ปรับปรุงดว้ย

ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (84,503)               260,387           (84,503)             260,387           

คา่เส่ือมราคา 5,697,013           5,561,759        5,011,411         5,302,720        

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,170,589           1,689,369        1,684,358         1,550,520        

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5,810,639           - 5,810,639         -

ผลต่างจากการลดราคาคา่เช่า 370,730              - 370,730            -

(ก าไร) ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,310)                 57,813             (2,310)               57,813             

คา่ใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,346,791           1,488,477        688,297            843,283           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,022,488           2,651,033        464,481            1,688,335        

ดอกเบ้ียรับ (712,211)            (391,258)          (766,539)           (391,258)          

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 1,727,005           123,884           1,742,342         123,884           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์

และหน้ีสินด าเนินงาน 44,187,511         32,157,745      45,116,193       23,311,274      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 75,351,576         85,958,302      (16,672,118)      79,989,478      

สินคา้คงเหลือ (8,249,593)         10,077,247      (6,137,125)        8,704,732        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (965,462)            (85,608)            (427,884)           (1,461,220)      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 150,335              (196,500)          150,335            (196,500)          

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (3,169,205)         (23,415,071)    (1,524,716)        (19,895,102)    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,372,733)         (4,550,297)      (1,507,148)        (7,619,732)      

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (1,302,280)         - (1,049,440)        -

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 103,630,149       99,945,818      17,948,097       82,832,930      

เงินสดจ่ำยส ำหรับภำษีเงินได้ (322,223)            (7,087,765)      (35,541)             (5,851,716)      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 103,307,926       92,858,053      17,912,556       76,981,214      

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (10,000,000)      (5,000,000)      

เงินสดรับจากการให้กูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 10,000,000       -

เงินฝากประจ าท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 2,000,000           (500,000)          2,000,000         (500,000)          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 4 (90,005,300)       - (115,005,000)    -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,707,891)         (2,027,085)      (2,503,586)        (1,831,720)      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 10,228                10,302             10,228              10,302             

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,314,950)         (673,711)          (1,314,950)        (673,711)          

เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 693,785              374,533           748,112            374,533           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (95,324,128)       (2,815,961)      (116,065,196)    (7,620,596)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.2 - (5,000,000)      - (5,000,000)      

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.2 (29,802,451)       - - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.2 - 3,624,034        - 3,624,034        

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 5.2 (5,208,766)         (21,828)            (5,208,766)        (21,828)            

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

จ่ายดอกเบ้ีย (1,727,005)         (123,884)          (1,742,342)        (123,884)          

เงินปันผลจ่ำย (35,100,000)       (61,650,000)    (35,100,000)      (61,650,000)    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (71,838,222)       11,828,322      (42,051,108)      11,828,322      

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 299,353              (248,085)          -                 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมข้ึน สุทธิ (63,555,071)       101,622,329    (140,203,748)    81,188,940      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 206,278,538       107,576,115    192,016,527     93,173,414      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 5.1 142,723,467       209,198,444    51,812,779       174,362,354    

-                      -                    

ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

  



 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลท่ัวไป 
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) จัดตั้ งขึ้นเป็นบริษทัจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย                   
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2555 ต่อมำบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2562 ส ำนักงำนใหญ่ของบริษทัตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 10/1-2 
ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร บริษทัมีสำขำจดทะเบียนทั้งในกรุงเทพมหำนคร 
และปริมณฑลจ ำนวน 5 สำขำ และต่ำงจงัหวดัรวมจ ำนวน 17 สำขำ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัคือ นำยสิทธวีร์ เกียรติชวนนัต์ 
และนำยนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร ซ่ึงเป็นบุคคลสัญชำติไทย โดยถือหุ้นของบริษทัในอตัรำร้อยละ  41.00 
และร้อยละ 30.80 ตำมล ำดบั  

วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทัและบริษทั”) คือ ประกอบธุรกิจ
ผลิตและขำยตรงเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม ผลิตภณัฑ์อำหำรเสริม 
เคร่ืองอุปโภคและบริโภค รวมทั้งสินคำ้กำรเกษตร  

รำยละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กิจกำรจัดต้ัง 2563 2562 

บริษัทย่อยทำงตรง     
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมและเคร่ืองส ำอำง  ไทย 100 100 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั วิจยัและพฒันำผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมและเคร่ืองส ำอำงและ

กำรจดัประชุมสัมมนำ 
ไทย 100 100 

บริษทั เอสซีเอม็ อินโนเวทีฟ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริมและเคร่ืองส ำอำง  ไทย 55 - 
     
บริษัทย่อยทำงอ้อม     
SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริกำรทำงดำ้นบุคลำกร และกำรจดัประชุมสัมมนำ พม่ำ 100 100 
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กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบนัไดข้ยำย
วงกวำ้งขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
ส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของ
กำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นอยำ่งสม ่ำเสมอ  

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 

2.1  งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นในสกุลเงินบำท
และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” และวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นแบบย่อ  

กำรออกขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลใหม่ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัเดิมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2563 ไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 ไดถู้กยกเลิก
และจะใช้ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัปรับปรุงใหม่ฉบบัน้ีแทนฉบบัเดิม เน่ืองจำกบริษทัได้
พิจำรณำแกไ้ขนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบัอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำร
รวมธุรกิจเม่ือวนัท่ี 10 มีนำคม 2563 (ดูหมำยเหตุขอ้ 4) จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอำยกุำรใชป้ระโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอำยกุำรใชป้ระโยชน์ทรำบไดแ้น่นอน (ดูหมำยเหตขุอ้ 3.4) 
ทั้งน้ี ผลกระทบต่องบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

 ตำมงบกำรเงิน  รำยกำรปรับปรุง  ตำมงบกำรเงิน 
 ฉบับที่ยกเลิก    ฉบับที่ออกใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2563      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 148,723,440  (3,205,221)  145,518,219 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 24,580,350  (641,044)  23,939,306 

      
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน 2563      
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 18,295,283  3,205,221  21,500,504 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 1,081,642  (641,044)  440,598 
ก ำไรส ำหรับงวด 11,719,206  (2,564,177)  9,155,029 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 14,003,179  (2,564,177)  11,439,002 
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หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม (ต่อ) 
 ตำมงบกำรเงิน  รำยกำรปรับปรุง  ตำมงบกำรเงิน 
 ฉบับที่ยกเลิก    ฉบับที่ออกใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน 2563      
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 39,137,468  3,205,221  42,342,689 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 5,021,784  (641,044)  4,380,740 
ก ำไรส ำหรับงวด 22,024,717  (2,564,177)  19,460,540 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 24,297,452  (2,564,177)  21,733,275 

      
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น      
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน 2563      
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 24,297,452  (2,564,177)  21,733,275 

บริษทัพิจำรณำว่ำกำรแกไ้ขงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ข้ำงต้น ไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี                
1 มกรำคม 2563 (ซ่ึงเป็นวนัตน้งวดของงวดก่อน) ดังนั้นบริษทัจึงมิได้น ำเสนองบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมดงักล่ำว ณ วนัตน้งวดของงวดก่อนเพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพิ่มเติม 

2.2 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึง
น ำมำแสดงเปรียบเทียบไดม้ำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัส ำหรับ  
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรำกฏในงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2563 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 

2.4 ข้อมูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบกำรเงินประจ ำปีท่ีได้จัดท ำขึ้ นตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินมิไดน้ ำมำแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกมิไดมี้กำรก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่ำวในงบกำรเงินระหว่ำงกำล ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 จึงควรอ่ำนประกอบกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 ซ่ึงไดมี้กำรตรวจสอบแลว้ 

2.5 รำยกำรบัญชีระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสำระส ำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจำกงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลรวมน้ีแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 ไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัย่อยส ำหรับงวด
สำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ซ่ึงไดส้อบทำนแลว้ 
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2.6 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและ
ฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์  กำรตีควำมและ
กำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
มำถือปฏิบติัน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินระหว่ำงกำลของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในรอบระยะเวลำบญัชีน้ีและมีกำรเปล่ียนแปลงในหลกักำร
ส ำคญั มีดงัน้ี 

มำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง
กำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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ในส่วนของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีมีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินระหวำ่งกำลของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรระบุสัญญำเช่ำและวิธีปฏิบติั
ในงบกำรเงินทั้งทำงดำ้นผูเ้ช่ำและผูใ้หเ้ช่ำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีน ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองสัญญำเช่ำเม่ือมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย และกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง กำรประเมินว่ำขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ 

ส ำหรับกำรบญัชีทำงดำ้นผูเ้ช่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำง
เป็นสำระส ำคญั โดยยกเลิกกำรแยกประเภทระหว่ำงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้รำยกำรสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งหมด ยกเวน้สัญญำเช่ำระยะ
สั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงินโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนั
กบัมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ีมำถือปฏิบติัโดยปรับปรุง
ยอดยกมำกบัก ำไรสะสมดงัน้ี 

- ก ำหนดให้กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกเป็นรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ีน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- ไม่อนุญำตให้ปรับยอ้นหลงักบัตวัเลขเปรียบเทียบท่ีแสดงตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  
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ก) ผลกระทบของค ำนิยำมใหม่ของสัญญำเช่ำ 

กำรเปล่ียนแปลงค ำนิยำมของสัญญำเช่ำส่วนมำกเก่ียวขอ้งกับหลกักำรควบคุม มำตรฐำน  

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดหลกักำรว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วย
สัญญำเช่ำหรือไม่ โดยลูกคำ้มีสิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส ำหรับช่วงเวลำหน่ึง
เพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน ซ่ึงแตกต่ำงกบัหลกักำร “ควำมเส่ียงและผลตอบแทน” 
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  

กลุ่มบริษทัและบริษทัน ำค ำนิยำมของสัญญำเช่ำและแนวทำงท่ีเก่ียวข้องมำถือปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีกับสัญญำเช่ำทุกสัญญำท่ีเข้ำท ำสัญญำหรือ
เปล่ียนแปลงในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (ไม่ว่ำจะเป็นทั้งทำงฝ่ังผูใ้ห้เช่ำหรือจะเป็น 
กำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำ) ในกำรจดัท ำส ำหรับกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำ
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท ำเป็นแผนงำนกำรน ำมำปฏิบติัใช ้โดยแผนงำน
ดังกล่ำวท่ีปฏิบัติตำมค ำนิยำมใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีจะไม่
เปล่ียนแปลงขอบเขตของสัญญำท่ีเขำ้เง่ือนไขตำมค ำนิยำมของสัญญำเช่ำของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

ข) ผลกระทบต่อกำรบญัชีผูเ้ช่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีเปล่ียนแปลงกำรบันทึกบัญชีของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีก่อนหน้ำถูกจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน 
กำรบญัชีฉบบัท่ี 17 ซ่ึงเป็นรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชก้บัทุกสัญญำ (ยกเวน้จำกท่ีอธิบำย
ดำ้นล่ำง) กลุ่มบริษทัและบริษทัปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ 
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร วดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำในอนำคต สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้รับปรุงดว้ยจ ำนวนเงินของกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหนำ้หรือคำ้งจ่ำยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี 
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2) รับรู้ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใน 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำร 

3) แยกแสดงจ ำนวนเงินรวมของกำรจ่ำยช ำระเงินสดส ำหรับส่วนของเงินตน้ (จดัประเภทเป็น
กิจกรรมจดัหำเงิน) และดอกเบ้ีย (จดัประเภทเป็นกิจกรรมจดัหำเงิน) ในงบกระแสเงินสด 
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร 

ส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (เช่น ระยะเวลำปลอดค่ำเช่ำ) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกำรวดัมูลค่ำ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ แมว้่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญำเช่ำ ส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้โดยน ำไปลดค่ำเช่ำดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (อำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำ) กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือก
รับรู้ค่ำเช่ำด้วยวิธีเส้นตรง ซ่ึงได้รับอนุญำตตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี 

ค่ำเช่ำน้ีแสดงเป็นรำยกำร “ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร” ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำร 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้วิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบติัต่อไปน้ี เม่ือเลือกใช้วิธีปรับปรุงกบัก ำไร
สะสมส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีก่อนหน้ำจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน 

กำรบญัชีฉบบัท่ี 17  

- กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัรำคิดลดอตัรำเดียวส ำหรับกลุ่มสัญญำเช่ำท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึง
กนัอยำ่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีอำยุสัญญำเช่ำส้ินสุดภำยใน 12 เดือน นับจำกวนัท่ีน ำมำปฏิบัติใช้ 
คร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกในกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 
ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัและบริษทัใชข้อ้เท็จจริงท่ีทรำบภำยหลงั หำกสัญญำประกอบดว้ยสิทธิเลือกใน
กำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ 
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สัญญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 มูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่ำและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 17 ทนัทีก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ซ่ึงจดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นสินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมล ำดบั โดยไม่มีกำรปรับปรุง เวน้แต่ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั
และบริษทัและบริษทัเลือกใชก้ำรยกเวน้รับรู้สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำบนัทึกตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ผลกระทบทำงกำรเงินจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ  
มำปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้ถูกจดัประเภท
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมหลกักำรมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำ
ดว้ยจ ำนวนเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนเงินของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ี
จ่ำยล่วงหน้ำหรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำ
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัและบริษทั อตัรำดอกเบ้ีย
กำรกู ้ยืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักที่น ำมำใช้กับหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือร้อยละ 6.22 

จำกกำรประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัคำดว่ำจะมีผลกระทบต่อ 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั
และบริษทัมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นประมำณ 63.03 ลำ้นบำท หน้ีสินของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ ำนวน
เพิ่มขึ้นประมำณ 63.03 ลำ้นบำท  
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แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ีให้เป็นทำงเลือกส ำหรับทุกกิจกำรท่ีถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีมีส่วนได้เสียสำธำรณะ เน่ืองจำกกำรจัดท ำงบกำรเงินใน
ช่วงเวลำท่ี COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
อำจเป็นผลให้ฝ่ำยบริหำรของกิจกำรตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรประมำณกำร หรือในกำรวดั
มูลค่ำและรับรู้รำยกำรทำงบญัชี แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบ
ในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำม
ชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว ทั้งน้ี 
กิจกำรสำมำรถใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ีส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
รำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

กลุ่มบริษัทและบริษัทเลือกท่ีจะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผู ้ให้เช่ำมำถือเป็นกำร
เปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำม
สัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง และบนัทึกผลต่ำงท่ี
เกิดขึ้นในก ำไรหรือขำดทุน 

2.7 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้น
จำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย
ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดักนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำท่ีแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินระหวำ่งกำลรวม
และงบกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลจดัท ำขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ยกเวน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ี
ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบติัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2 โดยนโยบำย
กำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั มีดงัต่อไปน้ี 

3.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

การรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกบัญชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจตำมวิธีซ้ือ ยกเว้นในกรณีท่ี เป็น 
กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีอ ำนำจกำรควบคุมเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทั (1) มีอ ำนำจเหนือผูไ้ด้รับ 
กำรลงทุน (2) มีโอกำสเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวข้องกับผูไ้ด้รับ 
กำรลงทุน และ(3) มีควำมสำมำรถในกำรใช้อ ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุนท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
จ ำนวนเงินผลตอบแทนของผูล้งทุน 

กลุ่มบริษัทและบริษัทจะท ำกำรพิจำรณำอ ำนำจกำรควบคุมกิจกำรท่ีถูกควบคุมใหม่  เม่ือมี       
เง่ือนไขหรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีวำ่ อ ำนำจกำรควบคุมขอ้ใดขอ้หน่ึงขำ้งตน้เปลี่ยนแปลงไป 

ค่ำควำมนิยม ถูกวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจำกมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึง
กำรรับรู้จ ำนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่ำสุทธิ (มูลค่ำยติุธรรม) ของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำซ่ึงวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ แต่หำกมูลค่ำสุทธิ (มูลค่ำยติุธรรม) 
ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหน้ีสินท่ีรับมำสูงกว่ำมูลค่ำยุ ติธรรมของส่ิงตอบแทน 
ท่ีโอนให้ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่ำเป็นก ำไรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษัทก่อขึ้ นเพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจ้ำของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของท่ีออกโดย 
กลุ่มบริษทัและบริษทัทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น
และมูลค่ำของโครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงกำรของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 
หำกกำรรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดควำมสัมพนัธ์ของโครงกำรเดิมระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบริษทั  
และผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้ำคำท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำง มูลค่ำจำกกำรยกเลิกสัญญำตำมท่ีระบุในสัญญำ และมูลค่ำ
องคป์ระกอบนอกตลำดไปหกัจำกส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  
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หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหำกมีภำระผูกพนั
ในปัจจุบนัซ่ึงเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และสำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมอตัรำส่วนไดเ้สียในสินทรัพย์
สุทธิท่ีไดม้ำจำกผูถู้กซ้ือหรือวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ 
เช่น ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพและค่ำท่ีปรึกษำอ่ืน ๆ ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดขึ้น 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่มท่ีมีสำระส ำคัญได้ถูกตัดรำยกำรในกำรจดัท ำ          
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และงบกำรเงิน
รวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้งบกำรเงินของบริษทัย่อยส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั 

3.2 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย สิทธิกำรใชท่ี้ดิน และสิทธิกำรใชพ้ื้นท่ีอำคำร แสดงในรำคำทุน
หกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิทธิกำรใช้ และบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.3 ค่ำควำมนิยม 
ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรซ้ือกิจกำรของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กำรรับรู้มูลค่ำ
เร่ิมแรกของค่ำควำมนิยม ไดอ้ธิบำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.1 ภำยหลงัจำกกำรรับรู้
เม่ือเร่ิมแรก ค่ำควำมนิยมจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนหักขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัและ
บริษทัท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นประจ ำทุกปี โดยไม่ค  ำนึงถึงว่ำจะมีขอ้บ่งช้ี
ของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้นหรือไม่ 

ค่ำควำมนิยมปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทัแต่ละ
หน่วยท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกกำรควบรวมธุรกิจ 
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3.4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส าอาง  

สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรและเคร่ืองส ำอำง เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดรั้บมำจำกกำรรวมธุรกิจ
รับรู้แยกต่ำงหำกจำกค่ำควำมนิยมและรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ      
(ซ่ึงถือเป็นรำคำทุน) 

ภำยหลงักำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจและมีอำยกุำรใชป้ระโยชน์
ทรำบไดแ้น่นอน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ ำกัด แสดงในรำคำทุนหัก 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยน ำรำคำทุนของสินทรัพยห์รือจ ำนวนอ่ืนท่ีใช้แทนรำคำทุนหักด้วย
มูลค่ำคงเหลือ 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธี
เส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่ำควำมนิยม 
โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ประมำณกำร
อำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงได ้ดงัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5  ปี 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรและเคร่ืองส ำอำง 13  ปี 

วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ จะไดรั้บกำรทบทวน
ทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรใช้งำนท่ีแน่นอนจะท ำกำรทดสอบกำรด้อยค่ำเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่มีอำยกุำรใชง้ำนท่ีแน่นอนจะท ำกำรทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำ  
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3.5 สัญญำเช่ำ 

กลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นผู้เช่า 
กลุ่มบริษัทและบริษัทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี  16 เ ร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำปฏิบติัใช ้โดยใชว้ิธีปรับปรุงกบัก ำไรสะสม และไม่ปรับยอ้นหลงักบัขอ้มูลเปรียบเทียบซ่ึงแสดง
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ รำยละเอียดนโยบำยกำรบัญชีทั้งมำตรฐำน 
กำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และมำตรฐำนกำรรำยงำยทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
แสดงแยกจำกกนัดงัน้ี 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัและบริษทัประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ณ  
วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญำเช่ำท่ีเป็นสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้
จ่ำยช ำระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถ
ก ำหนดได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่ม 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี (รวมถึง กำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำใด ๆ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใช้ดัชนีหรือ
อตัรำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่ผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

- รำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่ำจะใช้สิทธิ 
เลือกนั้น 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นวำ่ผูเ้ช่ำจะ
ใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร 
กำรวดัมูลค่ำภำยหลงัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยกำรเพิ่มมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (ใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นกำรช ำระกำรจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้
เก่ียวขอ้ง) เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 
- มีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ หรือมีเหตุกำรณ์ส ำคญั หรือกำรเปล่ียนแปลงในสถำนกำรณ์ 

ท่ีส่งผลให้มีกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกในกำรซ้ือสินทรัพย์อำ้งอิง ในกรณี
ดงักล่ำวหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุง
โดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง 

- มีกำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงดชันีหรืออตัรำ หรือ
กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ ใน
กรณีดังกล่ำวหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ี
ปรับปรุงโดยใชอ้ตัรำคิดลดเดิม (เวน้แต่กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นผลมำ
จำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่ำวใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง) 

- มีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำหรือ/และกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำไม่บนัทึกเป็นสัญญำเช่ำแยก
ต่ำงหำก ในกรณีน้ีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่ขึ้นอยู่กบัอำยุสัญญำเช่ำของสัญญำเช่ำท่ี
เปล่ียนแปลงโดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงด้วยอตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง ณ 
วนัท่ีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำมีผล 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีรำยกำรปรับใด ๆ ดงักล่ำวแสดงระหวำ่งงวด 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วย กำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกกับหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวข้อง 
กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใด ๆ ท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล
หักส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ กำรวดัมูลค่ำภำยหลงัของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้โดยใช้รำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม  
(ถำ้มี) 
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เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษัทมีประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพย์
อำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยู่ในสภำพ
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ ประมำณกำรดงักล่ำวรับรู้และวดัมูลค่ำตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อำจ
เกิดขึ้ น เพื่ออธิบำยต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ต้นทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่ำนั้นเกิดขึ้นเพื่อผลิตสินคำ้คงเหลือ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้คิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดช่วงเวลำท่ีสั้ นกว่ำของอำยุสัญญำเช่ำและอำยุกำรใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือ
รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ สะทอ้นว่ำ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้ ท่ี เ ก่ียวข้องคิดค่ำ เ ส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิ  
กำรใช ้กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร 

กลุ่มบริษทัและบริษทัปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์เพื่อ
ประเมินวำ่สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้อ้ยค่ำหรือไม่และบนัทึกส ำหรับผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำใด ๆ ท่ี
ระบุไดต้ำมท่ีกล่ำวในนโยบำยเร่ือง “ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์” 

ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำไม่ถูกรวมในกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ กำรจ่ำยช ำระท่ีเก่ียวข้องรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวดท่ีมีเหตุกำรณ์หรือ
เง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้นเกิดขึ้นและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน” ในก ำไรหรือขำดทุน 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์โดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ  
ส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู ้ให้เช่ำจะจัดเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 
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สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่  
ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของ
สัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยขุองสัญญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ 

4. กำรรวมธุรกจิ 
เม่ือวนัท่ี 10 มีนำคม 2563 บริษทัไดเ้ขำ้ซ้ือหุน้บริษทั เอสซีเอม็ อินโนเวทีฟ จ ำกดั (“SMI”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย จำกผูถื้อหุ้นเดิม จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 5,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55 
ของทุนท่ีออกและช ำระแลว้ของ SMI รวมเป็นจ ำนวน 115.01 ลำ้นบำท  

ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินรำคำอิสระเพื่อประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
ท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมำเพื่อกำรปันส่วนมูลค่ำดังกล่ำว ณ วันท่ีซ้ือ ซ่ึงบริษัทได้รับรำยงำน                
กำรประเมินท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2563 จำกผูป้ระเมินรำคำอิสระดงักล่ำวแลว้ บริษทัได้
ปฏิบติัและรับรู้รำยกำรกำรรวมธุรกิจคร้ังน้ี ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 
2560) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

  



 
- 17 - 

 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องกิจกำรท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ วดัดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ประกอบดว้ย
รำยกำรต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  24,999,700 
ลูกหน้ีอ่ืน  47,697 
ลูกหน้ีค่ำหุน้  75,000,000 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  29,281,730 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรและเคร่ืองส ำอำง  134,590,916 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (29,802,451) 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  (43,000) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (ดูหมำยเหตุขอ้ 12)  (26,918,183) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีระบุได้ - สุทธิ  207,156,409 

ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม    
(ค านวณด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของผู้ถูกซื้อตาม   
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม)  93,220,384 

ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือ  115,005,000 
ค่ำควำมนิยม  1,068,975 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทับนัทึกรับรู้รำยกำรปรับปรุงด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำดงักล่ำวจำกกำรรวมธุรกิจและบนัทึกผลต่ำงระหว่ำงรำคำซ้ือ
กบัมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรรวมธุรกิจดงักล่ำวไวใ้นบญัชีค่ำควำมนิยมเป็นจ ำนวนเงิน 1.07 
ลำ้นบำท 
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5. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 
5.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

        
เงินสดในมือ 2,937,185  263,888  2,757,186  235,906 
เงินฝำกกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์ 139,786,282  185,778,970  49,055,593  171,545,143 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีถึงก ำหนดภำยใน 3 เดือน        

(อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.05 - 1.50 ต่อปี)  -  20,235,680  -  20,235,478 
 142,723,467  206,278,538  51,812,779  192,016,527 

5.2 รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
มีดงัน้ี 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
           หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ผลกระทบจำก  จำกกำรซ้ือ  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 
 TFRS 16  ธุรกิจ  จำกกิจกรรม  ณ วันที ่
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  จัดหำเงินสุทธิ  30 มิถุนำยน 
 1 มกรำคม  10 มีนำคม    2563 
 2563  2563     

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมำยเหตุขอ้ 4) -  29,802,451  (29,802,451)  - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 63,025,613  -  (5,208,766)  57,816,847 

 63,025,613  29,802,451  (35,011,217)  57,816,847 

           หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบจำก  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 
 TFRS 16  จำกกิจกรรม  ณ วันที ่
 ณ วันที ่  จัดหำเงินสุทธิ  30 มิถุนำยน 
 1 มกรำคม    2563 
 2563     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 63,025,613  (5,208,766)  57,816,847 
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

   หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  จำกกิจกรรม  ณ วันที ่
 1 มกรำคม  จัดหำเงินสุทธิ  30 มิถุนำยน 
 2562    2562 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5,000,000  (5,000,000)  - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -  3,624,034  3,624,034 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 108,177  (21,828)  86,349 

 5,108,177  (1,397,794)  3,710,383 

5.3 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้น 85,000,000  100,000,000 

บริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นกับสถำบนักำรเงินซ่ึงค ้ำประกนัโดยใช้บญัชีเงินฝำกประจ ำเป็น
หลกัประกนั (ดูหมำยเหตุขอ้ 8) 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
6.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม  30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 33,205,719  25,868,516  23,979,023  16,323,250 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  15,903,778        2,392,726 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 8,651,589  7,720,831  6,701,456  5,110,736 
เงินทดรองจ่ำย 25,794,360  35,364,564  27,975,279  33,749,917 
รำยไดค้ำ้งรับ             -  -  47,836  840,218 

 67,651,668  68,953,911  74,607,372  58,416,847 
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6.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีไดด้งัน้ี 
หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม  30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 

บริษทัอื่น - ยงัไม่ถึงก ำหนด  33,205,719  25,868,516  23,979,023  16,323,250 

7. สินค้ำคงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม  30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 46,200,273  41,122,492  47,465,426  41,184,637 
วตัถุดิบ 8,791,711  5,619,899  2,027,692  2,171,356 
หกั  ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (929,417)  (1,013,920)  (929,417)  (1,013,920) 

 54,062,567  45,728,471  48,563,701  42,342,073 

8. เงินฝำกประจ ำที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินฝำกประจ ำจ ำนวน 5.50 ลำ้นบำท และ 7.50 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัส ำหรับวงเงินสินเช่ือระยะสั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 5.3) และใชเ้ป็นหลกัประกนั
ส ำหรับเงินรับช ำระค่ำสินคำ้ดว้ยบตัรเครดิต  

9. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   
จำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก  63,025,613 

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (ดูหมำยเหตขุอ้ 14)  (5,810,639) 
             ผลต่ำงจำกกำรลดรำคำค่ำเช่ำ   (370,730) 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  56,844,244 
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10. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รำยกำรเคลื่อนไหวของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 
มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 32,520,517  31,673,878 
บวก  เพ่ิมขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 29,281,730  - 
         ซ้ือระหว่ำงงวด 6,707,891  2,503,586 
หกั ลดลงระหว่ำงงวด (7,918)  (7,918) 
 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (5,697,013)  (5,011,411) 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 62,805,207  29,158,135 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 14,782,942  10,371,992 
บวก  เพ่ิมขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ 134,590,916  - 
 ซ้ือระหว่ำงงวด 1,314,950  1,314,950 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (5,170,589)  (1,684,358) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 145,518,219  10,002,584 

12. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม  30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 2,337,833  2,644,657  1,731,589  1,559,226 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (26,277,139)  -  -  - 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (23,939,306)  2,644,657  1,731,589  1,559,226 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  รับรู้เป็นก ำไร  รำยกำรที่รับรู้  กลับรำยกำร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  จำกกำรรวม  หรือขำดทุน  ในก ำไร    ณ วันที่ 

 1 มกรำคม  ธุรกิจ    หรือขำดทุน    30 มิถุนำยน 
 2563      เบ็ดเสร็จอ่ืน    2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี            
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของ            
สินคำ้คงเหลือ 202,784  -  (16,901)  -  -  185,883 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  -  194,521  -  -  194,521 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน   -         
ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 2,441,873  -  739,475  (493,346)  (730,573)  1,957,429 

 2,644,657  -  917,095  (493,346)  (730,573)  2,337,833 
            
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี            
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรและ            

เคร่ืองส ำอำง  -  (26,918,183)  641,044  -  -  (26,277,139) 
 -  (26,918,183)  641,044  -  -  (26,277,139) 

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้            
รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2,644,657  (26,918,183)  1,558,139  (493,346)  (730,573)  (23,939,306) 

ระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มบริษทักลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวจ ำนวน 0.73 ลำ้นบำท เน่ืองจำกไม่มีควำมเป็นไปไดแ้น่นอน
ท่ีก ำไรทำงภำษีจะมีเพียงพอเพื่อใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
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13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม  30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 18,459,414  14,590,473  19,788,135  12,706,673 
เจำ้หน้ีอ่ืน 2,246,158  2,957,210  1,927,734  3,412,402 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 15,479,057  15,000,169  15,479,057  15,000,169 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 26,781,820  34,977,781  26,781,820  34,977,781 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 14,812,470  13,701,713  12,774,770  12,214,746 

 77,778,919  81,227,346  76,751,516  78,311,771 

14. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำย  มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวน 
 ในอนำคต  เงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคต 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม  30 มถิุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
        
ภำยใน 1 ปี 14,252,153  -  11,036,551  - 
เกินกว่ำ 1 - 5 ปี 49,236,641  -  43,322,520  - 
เกินกว่ำ 5 ปี 3,541,090  -  3,457,776  - 
 67,029,884  -  57,816,847  - 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (9,213,037)  -  -  - 

 57,816,847  -  57,816,847  - 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (11,036,551)  -  (11,036,551)  - 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 46,780,296  -  46,780,296  - 
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รำยกำรท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 และงบกำรเงิน 
 เฉพำะกจิกำร 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(ดูหมำยเหตุขอ้ 9) 5,810,639 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,718,023 
 7,528,662 

15. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำนเม่ือเกษียณอำยุ ซ่ึงจดัเป็น
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน                 
หลงัออกจำกงำนเม่ือเกษียณอำยดุงักล่ำว ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริกำรปัจจบุนั 1,294,041  1,144,553  651,365  656,898 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 52,750  119,118  36,932  65,896 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต (2,466,728)  224,806  334,862  120,489 

 (1,119,937)  1,488,477  1,023,159  843,283 

กำรเปล่ียนแปลงในประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 12,209,365  9,457,205  6,782,208  5,216,124 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหว่ำงงวด (1,119,937)  1,488,477  1,023,159  843,283 
จ่ำยผลประโยชน์ระหว่ำงงวด (1,302,280)  -  (1,049,440)  - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน        

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 9,787,148  10,945,682  6,755,927  6,059,407 
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ขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.20 - 2.60  2.47 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน 0.00 - 30.00  0.00 - 23.00 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ 3.00  3.00 

  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.20  2.47 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน 0.00 - 25.00  0.00 - 23.00 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ 3.00  3.00 

16. ทุนเรือนหุ้น 
• เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 6/2561 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัจำกเดิม 10,000,000 หุน้ จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท เป็น 22,500,000 หุน้ จ ำนวน 225.00 ลำ้นบำท                      
โดยกำรเพิ่มหุ้นสำมญัจ ำนวน 12,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท เรียกช ำระหุ้นละ 4.00 
บำท เป็นจ ำนวนเงิน 50.00 ลำ้นบำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนน้ีกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้เม่ือ
วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 มีมติให้เรียกช ำระค่ำหุ้น                
ส่วนท่ีเหลือจำกมูลค่ำท่ีตรำไวมู้ลค่ำหุ้นละ 6.00 บำท ส ำหรับ 12,500,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 75.00  
ล้ำนบำท บริษทัรับช ำระค่ำหุ้นท่ีเหลือและจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำแล้วเม่ือวันท่ี  
6 มีนำคม 2562 

• เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจำกเดิม 22,500,000 หุ้น จ ำนวน 225.00 ลำ้นบำท เป็น 30,000,000 หุ้น จ ำนวน 300.00 ลำ้นบำท 
โดยกำรเพิ่มหุ้นสำมญัจ ำนวน 7,500,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท จ ำนวน 75.00 ลำ้นบำท ซ่ึง
ยงัไม่เรียกช ำระและมีมติให้บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท เป็น
มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท ท ำใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 600,000,000 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพิม่
ทุนและกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2562 
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17. ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวด 

ก ำไรต่อหุ้นส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัและจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีถือโดยผู ้
ถือหุน้ในระหวำ่งงวด ดงัน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน        
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บำท) 9,155,029  6,843,793  17,710,087  6,500,348 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญั (พนัหุ้น) 450,000  207,616  450,000  207,616 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.02  0.03  0.04  0.03 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน        
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บำท) 19,460,540  16,815,118  25,598,343  10,543,146 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญั (พนัหุ้น) 450,000  207,616  450,000  207,616 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.04  0.08  0.06  0.05 

บริษทัค ำนวณหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
ดงัน้ี 

หน่วย : หุ้น 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  450,000,000  22,500,000 
บวก  จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกและรับช ำระในระหว่ำงงวด -  185,116,000 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือน    

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 450,000,000  207,616,000 
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18. เงินปันผล 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และคณะกรรมกำรของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล ดงัน้ี 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 

ช่ือบริษัท วันที่ประชุม กำรจัดสรร
ก ำไร 

อัตรำ
หุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวน 
(บำท) 

วันที่จ่ำย ทุนส ำรองตำม
กฎหมำย 
(บำท) 

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 29 มกรำคม ปี 2561 2.220 49,950,000 14 กุมภำพนัธ์ 2,497,500 
 29 มีนำคม ปี 2561 0.018 8,100,000 4 เมษำยน 600,000 
  6 มิถุนำยน ปี 2562 0.008 3,600,000  6 มิถุนำยน 202,500 
    61,650,000  3,300,000 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

ช่ือบริษัท วันที่ประชุม กำรจัดสรร
ก ำไร 

อัตรำ
หุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวน 
(บำท) 

วันที่จ่ำย ทุนส ำรองตำม
กฎหมำย 
(บำท) 

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 26 กุมภำพนัธ์ ปี 2562 0.062 27,900,000 9 มีนำคม 1,000,000 
  8 พฤษภำคม ปี 2563 0.016 7,200,000 11 พฤษภำคม 400,000 
    35,100,000  1,400,000 

19. รำยได้อ่ืน 
รำยไดอ่ื้นส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ประกอบดว้ย 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

รำยไดค้่ำบ ำรุงสมำชิก 4,716,789  7,018,437  4,716,788  7,018,437 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรตวัแทนจ ำหน่ำย -  1,013,334  -  1,013,334 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีระลึก 4,244,639  1,754,517  4,244,639  1,754,517 
รำยไดอ้ื่น 1,072,093  1,518,263  12,380,787  1,794,066 

 10,033,521  11,304,551  21,342,214  11,580,354 
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

รำยไดค้่ำบ ำรุงสมำชิก 10,381,460  14,711,566  10,381,460  14,711,566 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรตวัแทนจ ำหน่ำย -  3,026,667  -  3,026,667 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีระลึก 5,949,128  4,305,535  5,949,128  4,305,535 
รำยไดอ้ื่น 2,144,067  2,472,490  14,078,311  4,108,054 

 18,474,655  24,516,258  30,408,899  26,151,822 

20. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
รำยกำรคำ้ของบริษทัได้รวมรำยกำรท่ีเกิดขึ้นกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นหรือ              
กำรมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั ดงันั้น งบกำรเงินน้ีจึงแสดงถึงผลของรำยกำรเหล่ำน้ีตำมท่ีได้
พิจำรณำร่วมกนัระหว่ำงบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรำคำของรำยกำรเหล่ำน้ีเป็นรำคำตำมท่ีระบุไว ้               
ในขอ้ตกลงหรือสัญญำซ่ึงเป็นปกติทำงกำรคำ้โดยบริษทัไม่มีรำยกำรซ้ือสินคำ้ประเภทเดียวกนัจำกผูข้ำยรำยอ่ืน 

20.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

ช่ือบริษัท ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2563 2562 2563 2562 2563  2562 
        

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอรอทอร่ี จ ำกดั 4,999,970 4,999,970 100 100 4,999,970  4,999,970 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั 9,999,970 9,999,970 100 100 9,999,970  9,999,970 
บริษทั เอสซีเอม็ อินโนเวทีฟ จ ำกดั 100,000,000 - 55 - 115,005,000  - 

     130,004,940  14,999,940 
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20.2 รำยกำรระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
20.2.1 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย  

หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 

  2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีกำรค้ำ         
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  10,190  - 

ลูกหน้ีอ่ืน         
SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริษทัยอ่ยทำงออ้ม -  -  15,775,378  - 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  128,400  - 

  -  -  15,903,778  - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บอีิ้งค ์แลบ็บอรอทอร่ี จ ำกดั* บริษทัยอ่ย -  -  10,000,000  10,000,000 

รำยได้ค้ำงรับ         
     บริษทั ซคัเซสมอร์ บอีิ้งค ์แลบ็บอรอทอร่ี จ ำกดั* บริษทัยอ่ย -  -  47,836             - 

SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริษทัยอ่ยทำงออ้ม -  -           -  840,218 

  -  -                  47,836  840,218 

เงินทดรองจ่ำย         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บอีิ้งค ์แลบ็บอรอทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,541,140  1,128,952 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บอีิ้งค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,374,317  - 

เจ้ำหน้ีอ่ืน         
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  25,311  - 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรค้ำงจ่ำย         
กรรมกำร ผูบ้ริหำรคนส ำคญั 4,259,627  6,432,432  4,259,627  6,432,432 

* ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัย่อยจ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 5.82 - 6.87 ต่อปี และ 6.87 - 7.12 ต่อปี ตำมล ำดบั อำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบ้ีย MOR ของธนำคำรภำยในประเทศแห่งหน่ึง เงินกูยื้ม
ดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั 
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20.2.2 รำยกำรคำ้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน มีดงัน้ี 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  72,000 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  28,133  175,008 

  -  -  28,133  247,008 
รำยได้อื่น          
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  132,000  132,000 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  360,000  75,000 
  -  -  492,000  207,000 

ดอกเบีย้รับ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  186,452  160,541 

ซ้ือ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,011,790  4,360,176 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,000,000  - 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,960,140  4,270,847 
  -  -  4,960,140     4,270,847 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร         
กรรมกำร ผูบ้ริหำรคนส ำคญั 11,656,417  13,931,326  9,037,057  11,483,746 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,511  141,360 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  57,474  341,429 

  -  -  58,985  482,789 
รำยได้อื่น          
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  264,000  264,000 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  720,000  150,000 
SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริษทัยอ่ยทำงออ้ม -  -  -  856,052 
  -  -  984,000  1,270,052 

ดอกเบีย้รับ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  457,024  254,955 

ซ้ือ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  6,062,985  7,337,658 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,000,000  - 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  9,591,630  13,607,000 
  -  -  11,591,630  13,607,000 

ดอกเบีย้จ่ำย         
        บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย             -  -  15,337                 -  
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร         

กรรมกำร ผูบ้ริหำรคนส ำคญั 24,817,374  27,778,425  19,578,654  22,786,425 

รำยได้จำกกำรขำยก ำหนดตำมตน้ทุนส่วนเพิ่ม ส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและ
รำยไดค้่ำธรรมเนียมอ่ืนก ำหนดตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำซ่ึงเป็นปกติธุรกิจ  
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21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัได้น ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ รูปแบบหลักใน
กำรรำยงำนส่วนงำนธุรกิจ พิจำรณำจำกประเภทรำยได้ ฝ่ำยบริหำรได้ประเมินและทบทวน
ผลกำรด ำเนินงำนจำกรำยงำนภำยในซ่ึงรำยงำนผลประกอบกำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัทั้งหมด
เพื่อท่ีจะประเมินผลกำรปฏิบติังำนและจดัสรรทรัพยำกร โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของแต่ละ
ส่วนงำนจะวดัผลจำกรำยได ้ตน้ทุนขำย ตน้ทุนกำรให้บริกำร ก ำไรขั้นตน้และก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงิน 
ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 

 กลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจท่ีส ำคญั ดงัน้ี  
 ส่วนงำนท่ี 1  ขำยตรง 
 ส่วนงำนท่ี 2  ขำยตวัแทนจ ำหน่ำย 
 ส่วนงำนท่ี 3  ใหบ้ริกำร  
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ส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจในงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน มีดงัน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน 
หน่วย : บำท 

 ขำยตรง  ขำยตัวแทนจ ำหน่ำย  ให้บริกำร  รำยกำรตัดบัญชี  รวม 
       ระหว่ำงส่วนงำน   
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรลูกคำ้                    
ภำยนอก - รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 159,853,854  244,255,687  13,396,010  3,272,643  11,343,683  7,029,308  (12,565,399)  (9,534,123)  172,028,148  245,023,515 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรลูกคำ้ภำยนอก -รับรู้                    
ณ ช่วงเวลำใดช่วงเวลำหน่ึง -  -  -  -  5,691,311  4,571,700  -  -    5,691,311  4,571,700 

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรให้บริกำร 40,559,131  57,775,257  8,069,488  1,909,601  6,864,590  5,855,009  (7,273,421)  (8,469,099)  48,219,788  57,070,768 
ก ำไรขั้นตน้ 119,294,723  186,480,430  5,326,522  1,363,042  10,170,404  5,745,999  (5,291,978)  (1,065,024)  129,499,671  192,524,447 

                    
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 104,406,408  164,594,192  141,591  137,471  (770,961)  1,405,987  1,751,973  404,682  105,529,011  166,542,332 
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน 

หน่วย : บำท 
 ขำยตรง  ขำยตัวแทนจ ำหน่ำย  ให้บริกำร  รำยกำรตัดบัญชี  รวม 

       ระหว่ำงส่วนงำน   
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรลูกคำ้                    
ภำยนอก - รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 362,445,051  494,154,051  28,340,797  13,037,710  23,220,377  31,655,623  (25,760,537)  (32,234,751)  388,245,688  506,612,633 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรลูกคำ้ภำยนอก -รับรู้                    
ณ ช่วงเวลำใดช่วงเวลำหน่ึง -  -    -  10,483,511  9,136,050  -  -  10,483,511  9,136,050 

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรให้บริกำร 88,201,538  113,604,243  18,727,697  9,715,818  12,402,542  11,691,366  (12,636,469)  (16,146,897)  106,695,308  118,864,530 
ก ำไรขั้นตน้ 274,243,513  380,549,808  9,613,100  3,321,892  21,301,346  29,100,307  (13,124,068)  (16,087,854)  292,033,891  396,884,153 

                    
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 242,436,547  344,765,499  325,408  200,041  1,632,198  5,417,992  (1,233,712)  (3,576,148)  243,160,441  346,807,384 

                    
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และวันที ่31 ธันวำคม 2562                   
สินทรัพยร์วมของส่วนงำน 585,450,978  357,486,177  20,878,945  24,987,466  51,294,520  38,753,561  (113,732,403)  (35,915,602)  543,892,040  385,311,602 
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22. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ในกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม ดังนั้นมูลค่ำยุติธรรม 
ท่ีประมำณขึ้นท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ีจึงไม่จ ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงินซ่ึงเกิดขึ้นจริง
ในตลำดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใชข้อ้สมมติฐำนทำงกำรตลำดหรือ/และวิธีกำรประมำณท่ีแตกต่ำงกนั
อำจมีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคัญต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีประมำณขึ้น บริษทัใช้วิธีกำรและขอ้สมมติฐำน
ดงัต่อไปน้ีในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้        
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 142,723,467  -  142,723,467  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 33,205,719  -  33,205,719  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 18,459,414  -  18,459,414  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี) 57,816,847  -  57,816,847  - 
        

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้        
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 206,278,538  -  206,278,538  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 25,868,516  -  25,868,516  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 14,590,473  -  14,590,473  - 

  



 
- 35 - 

 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้        
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 51,812,779  -  51,812,779  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 23,979,023  -  23,979,023  - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000,000  -  10,000,000  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 19,788,135  -  19,788,135  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี) 57,816,847  -  57,816,847  - 
        

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้        
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 192,016,527  -  192,016,527  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 16,323,250  -  16,323,250  - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000,000  -  10,000,000  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 12,706,673  -  12,706,673  - 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำ เงินฝำกประจ ำท่ีใช้เป็นหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้ น 
จำกสถำบนักำรเงินและเจำ้หน้ีกำรคำ้มีมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณเท่ำกบัรำคำบญัชี 

23. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวันท่ี 31 กรกฎำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทมีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.036 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
16.20 ลำ้นบำท พร้อมทั้งให้จดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 0.90 ลำ้นบำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ภำยในวนัท่ี 6 สิงหำคม 2563 

24. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ข้อมูลทำงกำรเ งินระหว่ำงกำลน้ีได้รับกำรอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัท เ ม่ือ 
วนัท่ี 20 สิงหำคม 2563 
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