
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนและ 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและ 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินของบริษทั 
ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน)  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้                    
ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ                   
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน                    
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน               
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ี
จะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
บริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู ่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า      
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า                   
มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน 
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ 
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า  ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้ 
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

•  ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการ
ต ร ว จ ส อ บ 
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

•  สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
บ ริ ษั ท 
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชี
ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทั
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

•  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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•  ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ 
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไวแ้ละประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่อง                 
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
 
 
 วลัลภ  วิไลวรวิทย ์

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 206,278,538     107,576,115     192,016,527     93,173,414       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 68,953,911       162,167,491     58,416,847       148,722,570     

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22.2 - - 10,000,000 5,000,000

สินคา้คงเหลือ 6 45,728,471       83,314,783       42,342,073       79,410,242       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,438,340         4,599,825         2,281,247         3,543,140         

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 323,399,260     357,658,214     305,056,694     329,849,366     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ าท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 7 7,500,000         7,000,000         7,500,000         7,000,000         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22.1 - - 14,999,940       14,999,940       

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8 32,520,517       29,726,692       31,673,878       28,583,455       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 14,782,942       16,810,451       10,371,992       12,123,328       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 2,644,657         2,006,930         1,559,226         1,158,714         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,464,226         3,867,142         4,464,226         3,817,141         

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 61,912,342       59,411,215       70,569,262       67,682,578       

รวมสินทรัพย์ 385,311,602     417,069,429     375,625,956     397,531,944     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 - 5,000,000 - 5,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12 81,227,346      144,745,914    78,311,771      140,730,926      

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 43,656             - 43,656               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,277,390        7,912,726        7,855,474        5,638,300          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,657,824        13,464,428      5,281,341        12,356,613        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 97,162,560      171,166,724    91,448,586      163,769,495      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - 64,521             - 64,521               

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13 12,209,365      9,457,205        6,782,208        5,216,124          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,209,365      9,521,726        6,782,208        5,280,645          

รวมหน้ีสิน 109,371,925    180,688,450    98,230,794      169,050,140      

 

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 14

ทุนจดทะเบียน

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

หุน้สามญั 22,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 225,000,000    225,000,000      

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

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

หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท

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

หุน้สามญั 12,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท

        เรียกและรับช าระแลว้หุน้ละ 4 บาท - 50,000,000 - 50,000,000

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 16 14,600,000      9,000,000        14,600,000      9,000,000          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 30,171,553      71,227,472      29,847,294      61,533,936        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 6,168,124        6,153,507        7,947,868        7,947,868          

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 275,939,677    236,380,979    277,395,162    228,481,804      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 385,311,602    417,069,429    375,625,956    397,531,944      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,021,996,811      1,313,686,907    1,022,241,343      1,313,912,531      

รายไดจ้ากการให้บริการ 32,675,414           27,108,867         - -

รายไดอ่ื้น 20 46,082,784           82,717,639         77,360,951           83,638,502           

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ - 737,333              - 504,631                

รวมรายได้ 1,100,755,009      1,424,250,746    1,099,602,294      1,398,055,664      

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 248,461,937         370,129,649       252,123,932         372,104,456         

ตน้ทุนการให้บริการ 5,800,941             8,753,242           - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 677,696,759         871,581,173       679,050,912         868,033,704         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 88,893,550           82,935,269         82,765,648           79,047,218           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 7,570,496             - 5,918,355             -

ตน้ทุนทางการเงิน 279,021                81,651                279,021                69,947                  

รวมค่าใช้จ่าย 1,028,702,704      1,333,480,984    1,020,137,868      1,319,255,325      

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 72,052,305           90,769,762         79,464,426           78,800,339           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 13,008,224           20,082,937         11,051,068           17,025,278           

ก าไรสุทธิส าหรับปี 59,044,081           70,686,825         68,413,358           61,775,061           

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 14,617                  (882,585)             - -

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - 816,481              - 1,975,413             

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (163,296)             - (395,083)               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิ 14,617                  (229,400)             - 1,580,330             

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 59,058,698           70,457,425         68,413,358           63,355,391           

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  (บาท) 17 0.12                      4.63                    0.14                      4.04                      

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (พนัหุ้น) 17 498,740                15,274                498,740                15,274                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ทุนส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 100,000,000 5,000,000 84,540,647          - 7,978,634 (1,595,727) 6,382,907 195,923,554        

เพ่ิมทุน 14 50,000,000         - - - - - - 50,000,000          

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 16, 18 - 4,000,000                (4,000,000)          - - - - -

จ่ำยเงินปันผล 18 - - (80,000,000)        - - - - (80,000,000)         

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - 70,686,825          (882,585) 816,481                       (163,296)             (229,400)              70,457,425          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 150,000,000 9,000,000 71,227,472          (882,585) 8,795,115                    (1,759,023) 6,153,507            236,380,979        

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่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, 18 - 5,600,000                (5,600,000)          - - - - -

จ่ำยเงินปันผล 18 - - (94,500,000)        - - - - (94,500,000)         

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - 59,044,081          14,617                                - - 14,617                 59,058,698          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 225,000,000 14,600,000 30,171,553 (867,968) 8,795,115 (1,759,023) 6,168,124            275,939,677        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

จัดสรรแล้วและช าระแล้ว

รวม

รวมองค์

หน่วย : บาท

ภาษเีงนิได้

ขาดทุนภายหลงั

ของส่วน

จากการแปลงค่างบการเงนิ

ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ ประกนัภัยส าหรับโครงการ

ตามหลกัคณติศาสตร์

ของผู้ถือหุ้นผลประโยชน์พนักงาน ไว้ในก าไรหรือ

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

ทุนทีอ่อก

ถูกจัดประเภทใหม่

ของรายการทีอ่าจ

ก าไรจากการประมาณการ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นก าไรสะสม

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ประกอบอ่ืน

ยงัไม่ได้จัดสรร



หมายเหตุ ทุนทีอ่อก รวม

และช าระแล้ว จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนส ารองตามกฎหมาย

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

เพ่ิมทุน 14 50,000,000 - - - - - 50,000,000          

ทุนส ารองตามกฎหมาย 16, 18 - 4,000,000               (4,000,000)          - - - -

จ่ายเงินปันผล 18 - - (80,000,000)        - - - (80,000,000)         

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - 61,775,061          1,975,413                   (395,083)               1,580,330           63,355,391          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 150,000,000 9,000,000 61,533,936 9,934,835 (1,986,967) 7,947,868 228,481,804

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที ่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, 18 - 5,600,000               (5,600,000)          - - - -

จ่ายเงินปันผล 18 - - (94,500,000)        - - - (94,500,000)         

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - 68,413,358          - - - 68,413,358          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 225,000,000 14,600,000 29,847,294 9,934,835 (1,986,967) 7,947,868 277,395,162

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ขาดทุนภายหลงั

ประกอบอ่ืน

ของส่วน

ก าไรจากการประมาณการ ภาษเีงินได้

ตามหลกัคณติศาสตร์ ของรายการทีอ่าจ

ประกนัภยัส าหรับโครงการ ถูกจดัประเภทใหม่

ของผู้ถือหุ้น

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมองค์

ผลประโยชน์พนกังาน ไว้ในก าไรหรือ



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 72,052,305      90,769,762      79,464,426      78,800,339      
รายการปรับปรุง

กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ -          (1,352,561)      -          (1,352,561)      
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 436,473           (400,502)         436,473           (400,502)         
ค่าเส่ือมราคา 11,126,395      12,089,551      10,583,775      11,663,882      
ค่าตดัจ าหน่าย 3,509,210        2,224,725        3,229,047        2,151,848        
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 357,394           1,052,943        357,394           1,052,943        
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (4,343)             (455,871)         (4,343)             (455,871)         
ค่าใชจ่้ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,752,160        4,777,705        1,566,084        1,725,834        
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,502,387        (682,615)         1,530,442        (682,615)         
เงินปันผลรับ -          -          (27,999,916)    -          
ดอกเบ้ียรับ (1,511,320)      (248,970)         (1,511,320)      (248,970)         
ดอกเบ้ียจ่าย 279,021           81,651             279,021           69,947             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์
และหน้ีสินด าเนินงาน 90,499,682      107,855,818    67,931,083      92,324,274      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 92,877,817      16,160,693      88,968,767      29,656,600      
สินคา้คงเหลือ 37,149,839      (14,380,163)    36,631,696      (13,906,656)    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,161,485        (1,015,245)      1,261,893        (265,011)         
เงินฝากประจ าท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (500,000) -          (500,000)         -          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (597,084)         (217,663)         (647,085)         (167,662)         

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (63,518,567)    (20,668,055)    (62,419,155)    (21,917,169)    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,806,604)      (3,375,190)      (7,075,272)      (4,483,006)      
จ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน -          (652,590)         -          (652,590)         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -          (3,333,333)      -          (3,333,333)      

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 151,266,568    80,374,272      124,151,927    77,255,447      
เงินสดจ่ายส าหรับภาษีเงินได้ (13,377,785)    (22,523,175)    (9,357,765)      (21,129,568)    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 137,888,783    57,851,097      114,794,162    56,125,879      

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -          -          (5,000,000)      (5,000,000)      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (14,320,451)    (11,786,847)    (14,074,429)    (11,373,714)    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 47,180             2,924,306        47,180             2,924,306        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,481,701)      (10,943,101)    (1,477,711)      (6,183,101)      
เงินสดรับจากเงินปันผล -          -          27,999,916      -          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,441,193        292,744           1,441,193        292,744           

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (14,313,779)    (19,512,898)    8,936,149        (19,339,765)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,602,206        5,000,000        3,602,206        5,000,000        
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (8,602,206)      -          (8,602,206)      -          
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (108,177)         (2,257,266)      (108,177)         (2,257,266)      
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทุน 75,000,000 50,000,000 75,000,000 50,000,000
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (279,021)         (81,651)           (279,021)         (69,947)           
เงินสดจ่ายเงินปันผล (94,500,000)    (80,000,000)    (94,500,000)    (80,000,000)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (24,887,198)    (27,338,917)    (24,887,198)    (27,327,213)    

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 14,617             (882,585)         -          -          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 98,702,423      10,116,697      98,843,113      9,458,901        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 107,576,115    97,459,418      93,173,414      83,714,513      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4.1 206,278,538    107,576,115    192,016,527    93,173,414      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : พนับาท

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



 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลท่ัวไป 
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) จัดตั้ งขึ้นเป็นบริษทัจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย                   
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2555 ต่อมำบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกัดตำมกฎหมำย    
ว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2562 มีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 10/1-2  
ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 บริษัทมีสำขำจดทะเบียนทั้ งใน
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลจ ำนวน 5 สำขำ และต่ำงจงัหวดัรวมจ ำนวน 17 สำขำ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ผู ้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทคือ นำยสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ และ 
นำยนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร ซ่ึงเป็นบุคคลสัญชำติไทย โดยถือหุ้นของบริษทัในอตัรำร้อยละ 41.00 และ 
30.80 ตำมล ำดบั  

วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) คือ ประกอบธุรกิจผลิตและขำยตรง
เคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม ผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริม เคร่ืองอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งสินคำ้กำรเกษตร  

รำยละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กิจกำรจัดต้ัง 2562 2561 

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

และกำรจดัประชุมสัมมนำ 
ไทย 100 100 

     

บริษัทย่อยทำงอ้อม     
SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริกำรทำงดำ้นบุคลำกร และกำรจดัประชุมสัมมนำ พม่ำ 100 100 



 
- 2 - 

 
 

2.   เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 กลุ่มบริษัทจัดท ำบัญชีเป็นเงินบำทและจัดท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทยตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
“กำรน ำเสนองบกำรเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป และตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เร่ือง 
“ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 

2.3 งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ           
งบกำรเงิน ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ดูหมำยเหตุขอ้ 3) 

2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน
ส ำหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ 
กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ 
กลุ่มบริษทั  

2.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ  
กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้  
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  
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ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบงัคบัใช้ โดย
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว 
และเห็นว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั ยกเวน้ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 

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
ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร  
ทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำแทนมำตรฐำนและ 
กำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช้ 

ผู ้บริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงินดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี ก ำหนดหลักกำรส ำหรับกำรระบุสัญญำเช่ำและวิธี
ปฏิบติัในงบกำรเงินทั้งทำงดำ้นผูเ้ช่ำและผูใ้ห้เช่ำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีน ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเร่ืองสัญญำเช่ำเม่ือมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำขึ้นตำมรูปแบบ
กฎหมำย และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

ส ำหรับกำรบญัชีทำงดำ้นผูเ้ช่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำง
เป็นสำระส ำคญั โดยยกเลิกกำรแยกประเภทระหว่ำงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้รำยกำรสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งหมด ยกเวน้สัญญำเช่ำ
ระยะสั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงินโดยใช้หลกักำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของ กลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำ
ท่ีแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน
ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
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3.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่มท่ีมีสำระส ำคัญได้ถูกตัดรำยกำร  
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
และ 2561 ไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชง้บกำรเงินของบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

3.2 เงินตรำต่ำงประเทศ 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีรำยงำน แปลงค่ำเป็น
เงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำบนัทึกรับรู้เป็น
ก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจำกรำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึง
บนัทึกตำมเกณฑ์รำคำทุนเดิม แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร 

รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีมิไดค้ำดหมำยว่ำจะมีแผนกำรช ำระหน้ีหรือไม่มี
ควำมเป็นไปได้ว่ำจะช ำระเงินในอนำคตอันใกล ้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศของกิจกำร ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีเป็นตวัเงิน
ซ่ึงถือได้ว่ำเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศของกิจกำรท่ีเสนอ  
งบกำรเงิน จะตอ้งรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของกิจกำรท่ี
เสนองบกำรเงิน หรือรับรู้ไวใ้นงบกำรเงินของหน่วยงำนต่ำงประเทศแลว้แต่กรณี ส่วนใน  
งบกำรเงินท่ีรวมหน่วยงำนในต่ำงประเทศและกิจกำรท่ีเสนองบกำรเงิน (เช่น งบกำรเงินรวม 
เม่ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกิจกำร) กิจกำรจะตอ้งรับรู้ผลต่ำง
ของอัตรำแลกเปล่ียนแยกไว้ต่ำงหำกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือเร่ิมต้นและต้อง 
จดัประเภทจำกส่วนของเจำ้ของไปก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนสุทธิ 
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กิจการในต่างประเทศ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจกำรในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีรำยงำน 

รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยของกิจกำรในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน  
ท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำ บนัทึกรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และแสดงเป็นรำยกำรผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนในส่วนของ  
ผูถื้อหุน้ จนกวำ่มีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป 

3.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝำกทุกประเภทกบัสถำบนักำรเงิน                  
ซ่ึงมีก ำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน และไม่รวมเงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระ
ผกูพนั  

3.4 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
(ถำ้มี) 

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี และกำรคำดกำรณ์เก่ียวกบั 
กำรช ำระหน้ีในอนำคตของลูกคำ้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำยบญัชีเม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

หน้ีสูญท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปีจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

3.5 สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุน
ค ำนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

ตน้ทุนสินคำ้คงเหลือประกอบดว้ยตน้ทุนในกำรซ้ือ หักดว้ยส่วนลดกำรคำ้ เงินท่ีไดรั้บคืน
และรำยกำรอ่ืน ๆ ท่ีคลำ้ยคลึงกนั ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคำ้อยู่ใน
สถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั 
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มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นโดยประมำณในกำรขำย 

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ จะถูกบนัทึกส ำหรับรำยกำรท่ีคำดว่ำจะไม่ได้ใช้
หรือขำยไม่ได ้(ถำ้มี) 

3.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

3.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 

ท่ีดิน แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำง
สินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรง
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมจะใชง้ำนได้
ตำมวตัถุประสงค ์รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของ
สินทรัพย์และต้นทุนกำรกู้ยืม ส ำหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ซ่ึงไม่
สำมำรถท ำงำนไดโ้ดยปรำศจำกลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์นั้นให้ถือว่ำลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์
ดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์  
ไม่เท่ำกนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ี
ไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นก ำไร
หรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำร
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถวดัมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นใน
กำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ำจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงประกอบดว้ย
รำคำทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในกำรเปลี่ยนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ค ำนวณโดย
วิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละ
รำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

อำคำร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5  ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5  ปี 
คอมพิวเตอร์ 3 - 5  ปี 
ยำนพำหนะ 5  ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวน
อยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จในระหวำ่งปีบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 
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3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ ำกดั แสดงในรำคำทุน
หกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่าตัดจ าหน่าย 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยน ำรำคำทุนของสินทรัพยห์รือจ ำนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนรำคำทุนหักดว้ย
มูลค่ำคงเหลือ 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธี
เส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่ำควำม
นิยม โดยเร่ิมตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์นั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 
ประมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงได ้ดงัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5  ปี 

วิธีกำรตัดจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ จะได้รับ  
กำรทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรใช้งำนท่ีแน่นอนจะท ำกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่มีอำยุกำรใช้งำนท่ีแน่นอนจะท ำกำร
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำ  

3.9 กำรดอ้ยค่ำ 
ยอดสินทรัพยต์ำมบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ือง
กำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีกลุ่มบริษทัจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะ
ไดรั้บคืน ส ำหรับค่ำควำมนิยมจะมีกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลำ
เดียวกนั 
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ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่ำตำมบญัชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำท่ีจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรกำร
ประเมินมูลค่ำของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมี
กำรดอ้ยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำก  
กำรใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในกำรขำยแลว้แต่มูลค่ำใดจะ
สูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยจ์ะประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บ
ในอนำคต คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้น
มูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์น จะพิจำรณำมูลค่ำ 
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลับรายการด้อยค่า 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกกลบัรำยกำร เม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภำยหลงั และกำรเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ี
เคยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อน
จะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำลดระดับลงหรือหมดไป 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ในกำร
ค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน (ถำ้มี) 

  



 
- 11 - 

 
 

3.10 หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย 
หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบักำรเกิดหน้ีสิน 
ภำยหลงัจำกกำรบนัทึกหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียจะบันทึกต่อมำโดยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบก ำหนดไถ่ถอนจะบนัทึกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
ในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตลอดอำยกุำรกูย้มื 

3.11 ประมำณกำรหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกร 
เชิงเศรษฐกิจไป เพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระ
ผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

3.12 ผลประโยชน์พนกังำน 
โครงการสมทบเงิน 

โครงกำรสมทบเงินเป็นโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนซ่ึงกิจกำรจ่ำยสมทบ
เป็นจ ำนวนเงินท่ีแน่นอนใหแ้ก่กิจกำรหน่ึงแยกต่ำงหำก (กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ) และจะไม่มี
ภำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรือภำระผกูพนัโดยอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยสมทบเพิ่มเติม ภำระผกูพนั
ในกำรสมทบเขำ้โครงกำรสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยพนกังำนในงบก ำไรขำดทุนและ
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในรอบระยะเวลำท่ีพนกังำนไดท้ ำงำนใหก้บักิจกำร 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนนอกเหนือจำก
โครงกำรสมทบเงิน ภำระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจำกโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
ถูกค ำนวณแยกต่ำงหำกเป็นรำยโครงกำรจำกกำรประมำณผลประโยชน์ในอนำคตท่ีเกิดจำก 
กำรท ำงำนของพนักงำนในปัจจุบันและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่ำวได้มีกำรคิดลด
กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่ำปัจจุบนั โดยค ำนวณบนพื้นฐำนของเงินเดือนพนักงำน อตัรำ
มรณะ อำยุงำน และปัจจยัอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอตัรำคิดลดท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังำนหลงัออกจำกงำนอำ้งอิงจำกอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล 
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เม่ือมีกำรเพิ่มผลประโยชน์ในโครงกำรผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริกำรในอดีตของพนกังำนรับรู้โดยวิธีเส้นตรงจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์
นั้ นเป็นสิทธิขำด ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิขำดจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จทนัที  

กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัทั้งหมด
ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวใ้นรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้
ค่ำใชจ่้ำยของโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขโครงกำรจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน
เม่ือกำรแกไ้ขโครงกำรมีผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนวดัมูลค่ำโดยมิไดค้ิดลดกระแสเงินสดและ
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย เม่ือพนกังำนท ำงำนให ้

หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระส ำหรับกำรจ่ำยโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้ นหรือ 
กำรปันส่วนก ำไร หำกกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพนัโดยอนุมำนท่ี
จะตอ้งจ่ำยอนัเป็นผลมำจำกกำรท่ีพนักงำนได้ท ำงำนให้ในอดีตและภำระผูกพนัน้ีสำมำรถ
ประมำณไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

3.13 กำรรับรู้รำยได ้
3.13.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และใหบ้ริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้จะรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึงเมื่อกำรควบคุมสินคำ้ถูกโอน
ให้แก่ผูซ้ื้อ รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำซ่ึงไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่มของผลิตภณัฑท่ี์ไดส่้งมอบ และหลงัจำกหักส่วนลดกำรคำ้และสินคำ้
รับคืนแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้ ณ ช่วงเวลำใดช่วงเวลำหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

3.13.2 เงินปันผลรับ 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินปันผลรับในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
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3.13.3 ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับและรำยไดอ่ื้นบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.14 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.15 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
ตน้ทุนทำงกำรเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยของเงินกูย้มืและส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำย  

ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขรับรู้
ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ โดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.16 สัญญำเช่ำ 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ
ส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยใน 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยุกำรเช่ำ เช่น เบ้ียปรับท่ี
ตอ้งจ่ำยใหก้บัผูใ้หเ้ช่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ  
ส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็น
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำย  
ทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิด  
ค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ท่ีเช่ำ หรืออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่
ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่  
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3.17 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้เป็นรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรรวมธุรกิจ หรือรำยกำรท่ี
รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือ
ขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใช ้ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษี
ท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อน ๆ 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ ำนวนท่ีใชเ้พื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้ เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมใน
คร้ังแรกในงบกำรเงินรวม กำรรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกในงบกำรเงินรวม ซ่ึง
เป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบญัชี
หรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีควบคุม
ร่วมกนัหำกเป็นไปไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือ
มีกำรกลบัรำยกำรโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้ง
ค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำย
เพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่ำไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับ
ภำษีเงินได้ท่ีจะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมิน ผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง 
กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษีและจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐำน 
กำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์
ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจจะท ำให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กับควำม
เพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู่ กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะหักกลบกนั เม่ือ
เป็นค่ำภำษีเงินได ้ท่ีจะตอ้งน ำส่งให้กบัหน่วยจดัเก็บภำษีเดียวกนัและบริษทัและบริษทัย่อย  
มีควำมตั้งใจท่ีจะเสียภำษีเงินไดด้ว้ยยอดสุทธิ 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำ
ก ำไรเพื่อเสียภำษี ในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ดังกล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูก
ปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง บริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได ้
รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำรในงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

3.18 ก ำไรต่อหุน้ 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมัญด้วย
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี และก ำไรต่อหุ้น
ปรับลดค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีรวมสมมติฐำนว่ำหุ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด 

3.19 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำท่ีจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินใน
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ไม่วำ่รำคำนั้นจะสำมำรถ
สังเกตได้โดยตรงหรือประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำ
ยุติธรรมของรำยกำรสินทรัพยห์รือหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง กลุ่มบริษทัพิจำรณำถึง
ลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลำดจะน ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดรำคำของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำโดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูล
ในงบกำรเงินรวมน้ีใชต้ำมเกณฑต์ำมท่ีกล่ำว  

นอกจำกน้ี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมได้จัดล ำดับชั้นเป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่ง
ตำมล ำดับขั้นของข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ และตำมล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูลท่ีใช้วดัมูลค่ำ
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์

หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ  
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- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.20 ประมำณกำรทำงบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรของ  
กลุ่มบริษทัตอ้งอำศยัดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีกำรประมำณกำร 
และกำรตั้ งข้อสมมติฐำน ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย์ หน้ีสินและ 
กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
รวมทั้งกำรแสดงรำยได ้และค่ำใชจ่้ำยของงวดบญัชี ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร
ได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้ น ผลท่ีเกิดขึ้ นจริงอำจมี 
ควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 263,888  2,274,053  235,906  2,259,332 
เงินฝำกออมทรัพยแ์ละกระแสรำยวนั 185,778,970  105,219,172  171,545,143  90,831,213 
เงินฝำกประจ ำท่ีถึงก ำหนดภำยใน 3 เดือน        
 (อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.05 - 1.50 ต่อปี) 20,235,680  82,890  20,235,478  82,869 

 206,278,538  107,576,115  192,016,527  93,173,414 
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4.2 รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน มีดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  จำกกิจกรรม  ณ วันที ่
 1 มกรำคม    31 ธันวำคม 
 2562    2562 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 5,000,000  (5,000,000)  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 108,177  (108,177)  - 

 5,108,177  (5,108,177)  - 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  จำกกิจกรรม  ณ วันที ่
 1 มกรำคม    31 ธันวำคม 
 2561    2561 

เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน -  5,000,000  5,000,000 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2,365,443  (2,257,266)  108,177 

 2,365,443  2,742,734  5,108,177 

4.3 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 2562  2561 
วงเงินสินเช่ือระยะส้ัน 100,000,000  55,000,000 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงินซ่ึงค ้ำประกนัโดยใชบ้ญัชีเงินฝำกประจ ำ
เป็นหลกัประกนั (ดูหมำยเหตุขอ้ 7) 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
5.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 25,868,516  99,826,488  16,323,250  85,506,103 
ลูกหน้ีอ่ืน -  78,855  -  994,096 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 7,720,831  3,856,360  5,950,954  3,341,122 
รำยไดค้ำ้งรับ 6,491,465  38,899,119  7,331,682  38,899,119 
เงินทดลองจ่ำย 28,873,099  19,506,669  28,810,961  19,982,130 
 68,953,911  162,167,491  58,416,847  148,722,570 

5.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม แยกตำมอำยหุน้ีไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
บริษทัอื่น        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 25,868,516  62,792,550  16,323,250  57,605,870 
เกินก ำหนดช ำระ        
ภำยใน 3 เดือน -  37,033,938  -  27,878,314 

 25,868,516  99,826,488  16,323,250  85,484,184 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  -  21,919 

 25,868,516  99,826,488  16,323,250  85,506,103 
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6. สินค้ำคงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 41,122,492  76,173,001  41,184,637  76,368,957 
วตัถุดิบ 5,619,899  7,719,229  2,171,356  3,618,732 
หกั  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (1,013,920)  (577,447)  (1,013,920)  (577,447) 
 45,728,471  83,314,783  42,342,073  79,410,242 

ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือท่ีบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยและได้รวมในบัญชีต้นทุนขำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนของสินคำ้ท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนขำย 248,025,464  370,530,151  251,687,459  372,504,958 
ขำดทนุจำกกำรลดลงมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ         
(กลบัรำยกำร) 436,473  (400,502)  436,473  (400,502) 

ตน้ทุนขำย 248,461,937  370,129,649  252,123,932  372,104,456 

7. เงินฝำกประจ ำที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไดน้ ำเงินฝำกประจ ำธนำคำรจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำทและ 
7.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปค ้ำประกนัส ำหรับวงเงินเบิกเกินบญัชี (ดูหมำยเหตุขอ้ 4.3) และเงินรับช ำระ
ค่ำสินคำ้ดว้ยบตัรเครดิต 
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8. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ มีดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2562        2562 

รำคำทุน          
ท่ีดิน -  1,373,784  -  -  1,373,784 
อำคำร -  3,626,216  -  -  3,626,216 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 19,198,602  38,240  (1,148,266)  1,601,203  19,689,779 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 4,922,486  327,764  (22,117)  -  5,228,133 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้          
ส ำนกังำน 14,666,557  1,053,299  (180,475)  -  15,539,381 

คอมพิวเตอร์ 6,294,523  607,690  (115,983)  -  6,786,230 
ยำนพำหนะ 13,167,400  4,600,000  -  -  17,767,400 
รวมรำคำทุน 58,249,568  11,626,993  (1,466,841)  1,601,203  70,010,923 

          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

อำคำร -  (45,203)  -  -  (45,203) 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (10,206,448)  (3,645,799)  873,563  -  (12,978,684) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (3,051,698)  (915,117)  9,871  -  (3,956,944) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้          
ส ำนกังำน (8,600,950)  (2,544,293)  95,453  -  (11,049,790) 

คอมพิวเตอร์ (3,896,548)  (1,376,805)  87,723  -  (5,185,630) 
ยำนพำหนะ (2,767,232)  (2,599,178)  -  -  (5,366,410) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (28,522,876)  (11,126,395)  1,066,610  -  (38,582,661) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ          
ระหว่ำงก่อสร้ำง -  2,693,458  -  (1,601,203)  1,092,255 

 29,726,692        32,520,517 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
  ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
  ณ วันที ่      ณ วันที ่
  1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
  2561      2561 

รำคำทุน         
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ  18,057,667  1,671,931  (530,996)  19,198,602 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  4,462,788  487,450  (27,752)  4,922,486 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  16,242,218  1,509,536  (3,085,197)  14,666,557 
คอมพิวเตอร์  6,342,460  1,650,930  (1,698,867)  6,294,523 
ยำนพำหนะ  14,600,400  6,467,000  (7,900,000)  13,167,400 
รวมรำคำทุน  59,705,533  11,786,847  (13,242,812)  58,249,568 

         
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ  (6,929,376)  (3,677,028)  399,956  (10,206,448) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  (2,057,282)  (1,012,156)  17,740  (3,051,698) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  (7,726,300)  (3,060,131)  2,185,481  (8,600,950) 
คอมพิวเตอร์  (4,115,964)  (1,407,311)  1,626,727  (3,896,548) 
ยำนพำหนะ  (5,325,836)  (2,932,925)  5,491,529  (2,767,232) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม  (26,154,758)  (12,089,551)  9,721,433  (28,522,876) 

  33,550,775      29,726,692 

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม         

2562      บำท  11,126,395 

2561      บำท  12,089,551 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ /  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2562        2562 

รำคำทุน          
ท่ีดิน -  1,373,784  -  -  1,373,784 
อำคำร -  3,626,216  -  -  3,626,216 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 19,198,602  38,241  (1,148,266)  1,601,203  19,689,780 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 3,128,426  311,765  (22,117)  -  3,418,074 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้          
ส ำนกังำน 14,284,369  920,091  (180,475) ¤  -  15,023,985 

คอมพิวเตอร์ 6,087,448  510,874  (115,983)  -  6,482,339 
ยำนพำหนะ 13,167,400  4,600,000  -  -  17,767,400 
รวมรำคำทุน 55,866,245  11,380,971  (1,466,841)  1,601,203  67,381,578 

          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

อำคำร -  (45,203)  -  -  (45,203) 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (10,206,448)  (3,645,799)  873,563  -  (12,978,684) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (2,034,496)  (555,821)  9,871  -  (2,580,446) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้          
ส ำนกังำน (8,398,819)  (2,450,773)  95,453  -  (10,754,139) 

คอมพิวเตอร์ (3,875,795)  (1,287,001)  87,723  -  (5,075,073) 
ยำนพำหนะ (2,767,232)  (2,599,178)  -  -  (5,366,410) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (27,282,790)  (10,583,775)  1,066,610  -  (36,799,955) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ          
ระหว่ำงก่อสร้ำง -  2,693,458  -  (1,601,203)  1,092,255 

 28,583,455        31,673,878 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      ณ วันที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2561 

รำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 18,057,667  1,671,930  (530,996)  19,198,602 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 2,800,439  355,739  (27,752)  3,128,426 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 15,934,376  1,435,190  (3,085,197) ¤  14,284,369 
คอมพิวเตอร์ 6,342,460  1,443,855  (1,698,867)  6,087,448 
ยำนพำหนะ 14,600,400  6,467,000  (7,900,000)  13,167,400 
รวมรำคำทุน 57,735,343  11,373,714  (13,242,812)  55,866,245 

        
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (6,929,376)  (3,677,028)  399,956  (10,206,448) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (1,379,985)  (672,251)         17,740  (2,034,496) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน (7,589,180)  (2,995,120)    2,185,481  (8,398,819) 
คอมพิวเตอร์ (4,115,964)  (1,386,558)    1,626,727  (3,875,795) 
ยำนพำหนะ (5,325,836)  (2,932,925)  5,491,529  (2,767,232) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (25,340,341)  (11,663,882)  9,721,433  (27,282,790) 

 32,395,002      28,583,455 

        
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม        

2562     บำท  10,583,775 

2561     บำท  11,663,882 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและเคร่ืองใช้ส ำนักงำนซ่ึงไดม้ำภำยใต้
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 0.10 ลำ้นบำท (2562 : ไม่มี)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงั
ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ของสินทรัพยด์ังกล่ำวมีจ ำนวน 12.39 ลำ้นบำทและ 
3.85 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  โอนเข้ำ /  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่    (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2562      2562 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์        
รำคำทุน 16,776,542  1,481,701  1,012,000  19,270,243 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,338,091)  (3,509,210)  -  (7,847,301) 

 12,438,451      11,422,942 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง 4,372,000  -  (1,012,000)  3,360,000 

 16,810,451      14,782,942 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  โอนเข้ำ /  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่    (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2561 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์        
รำคำทุน 4,931,588  3,100,239  8,744,715  16,776,542 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,113,366)  (2,224,725)  -  (4,338,091) 

 2,818,222      12,438,451 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง 5,273,853  7,842,862  (8,744,715)  4,372,000 

 8,092,075      16,810,451 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม       

2562     บำท  3,509,210 

2561     บำท  2,224,725 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  โอนเข้ำ /  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่    (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2562      2562 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์        
รำคำทุน 15,376,542  1,477,711  1,012,000  17,866,253 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,265,214)  (3,229,047)  -  (7,494,261) 

 11,111,328      10,371,992 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง 1,012,000  -  (1,012,000)  - 

 12,123,328      10,371,992 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  โอนเข้ำ /  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่    (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2561 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์        
รำคำทุน 4,931,588  1,700,239  8,744,715  15,376,542 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,113,366)  (2,151,848)  -  (4,265,214) 

 2,818,222      11,111,328 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงติดตั้ง 5,273,853  4,482,862  (8,744,715)  1,012,000 

 8,092,075      12,123,328 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม       

2562     บำท  3,229,047 

2561     บำท  2,151,848 
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10. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 2,644,657  2,006,930  1,559,226  1,158,714 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  รำยกำรท่ีรับรู้   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  ในก ำไร   ณ วันที ่

 1 มกรำคม  หรือขำดทุน   31 ธันวำคม 
 2562     2562 

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 115,490  87,294   202,784 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 1,891,440  550,433   2,441,873 

 2,006,930  637,727   2,644,657 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  รำยกำรท่ีรับรู้   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  ในก ำไร   ณ วันที ่

 1 มกรำคม  หรือขำดทุน   31 ธันวำคม 
 2562     2562 

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 115,490  87,294   202,784 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 1,043,224  313,218   1,356,442 

 1,158,714  400,512   1,559,226 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  รำยกำรท่ีรับรู้  รำยกำรท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  ในก ำไร  ในก ำไร   ณ วันที ่

 1 มกรำคม  หรือขำดทุน  หรือขำดทุน  31 ธันวำคม 
 2561    เบ็ดเสร็จอ่ืน  2561 

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 195,590  (80,101)  -  115,489 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 1,229,714  825,023  (163,296)  1,891,441 

 1,425,304  744,922  (163,296)  2,006,930 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  รำยกำรท่ีรับรู้  รำยกำรท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  ในก ำไร  ในก ำไร   ณ วันที ่

 1 มกรำคม  หรือขำดทุน  หรือขำดทุน  31 ธันวำคม 
 2561    เบ็ดเสร็จอ่ืน  2561 

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 195,590  (80,100)  -  115,490 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 1,223,658  214,649  (395,083)  1,043,224 

 1,419,248  134,549  (395,083)  1,158,714 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 13,645,951  20,827,859  11,451,580  17,159,827 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (637,727)  (744,922)  (400,512)  (134,549) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 13,008,224  20,082,937  11,051,068  17,025,278 
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ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรทำงบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 72,052,305  90,769,762  79,464,426  78,800,339 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 - 25  ร้อยละ 0 - 25  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
จ ำนวนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 15,892,885  15,719,085  15,892,885  15,760,068 
จ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 25  (1,221,018)  2,242,613  -  - 
จ ำนวนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 0 ถึง 20 3,415,388  1,425,419  -  - 
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษี 520,952  -  758,166  - 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทำงภำษี (5,599,983)  695,820  (5,599,983)  1,265,210 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 13,008,224  20,082,937  11,051,068  17,025,278 

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง    ร้อยละ 18   ร้อยละ 22     ร้อยละ 14  ร้อยละ 22 

11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.12 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่ำวไม่มีหลกัประกัน ก ำหนดจ่ำยคืนวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 
(2562: ไม่มี) 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 14,590,473  39,750,439  12,706,673  38,299,070 
เจำ้หน้ีอ่ืน 2,957,210  4,529,510  3,412,402  4,727,301 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 15,000,169  26,976,483  15,000,169  26,974,383 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 34,977,781  51,281,836  34,977,781  51,281,836 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 13,701,713  22,207,646  12,214,746  19,448,336 
 81,227,346  144,745,914  78,311,771  140,730,926 
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13. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม        
ภำระผกูพนัในงบแสดงฐำนะกำรเงินส ำหรับ        

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน        
โครงกำรส ำรองบ ำเหนจ็พนกังำน 12,209,365  9,457,205  6,782,208  5,216,124 

        
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน        
โครงกำรส ำรองบ ำเหนจ็พนกังำน 2,752,160  4,777,705  1,566,084  1,725,834 

โครงการส ารองบ าเหน็จพนักงาน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดักำรโครงกำรบ ำเหน็จบ ำนำญพนักงำนตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติั
คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ในกำรใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังำนตำมสิทธิและอำยงุำน 

ภำระผกูพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัต่อไปน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 12,209,365  9,457,205  6,782,208  5,216,124 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน 12,209,365  9,457,205  6,782,208  5,216,124 
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กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 9,457,205  6,148,571  5,216,124  6,118,293 

ตน้ทุนบริกำรและดอกเบ้ีย 2,752,160  4,777,705  1,566,084  1,725,834 
จ่ำยผลประโยชน์ระหว่ำงงวด -  (652,590)  -  (652,590) 
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนกังำนท่ี        
ก ำหนดไว ้        
- ท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ -  (463,952)  -  (1,562,196) 
- ท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ -  (371,748)  -  (370,622) 
- ท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน -  19,219  -  (42,595) 

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 12,209,365  9,457,205  6,782,208  5,216,124 

ค่ำใชจ่้ำยภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ตน้ทุนบริกำรปัจจบุนั 2,289,118  4,335,801  1,313,803  1,627,270 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 238,236  441,904  131,792  98,564 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 224,806  -  120,489  - 

 2,752,160  4,777,705  1,566,084  1,725,834 

ขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัรำคิดลด 2.47  2.47 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน 0.00 - 23.00  0.00 - 23.00 
อตัรำกำรเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ 3.00  3.00 
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ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ประกอบดว้ย อตัรำคิดลด และอตัรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไดพ้ิจำรณำ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
อตัรำคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 922,294  (299,759)  494,932  (87,046) 
อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 (988,209)   329,407   (524,655)   93,792  
อตัรำเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 153,164   316,617   111,257   105,608  
อตัรำเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (58,010)   (294,939)  (31,481)   (99,191) 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นจริงในภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนกังำน เน่ืองจำกเป็นกำรยำกท่ีกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่ำง ๆ  จะเกิดขึ้นแยกต่ำงหำก
จำกขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั 

นอกจำกน้ีในกำรแสดงกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ของ
พนกังำน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ค ำนวณโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected 
Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบักำรค ำนวณหน้ีสินภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำนหลงั
ออกจำกงำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 
5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัน้ีก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำง 
เลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้ง
อตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำนหลงัออกจำกงำน กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 0.22 ลำ้นบำท และ 0.12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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14. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 6/2561 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจำกเดิม 10.00 ลำ้นหุ้น จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท เป็น 22.50 ลำ้นหุ้นจ ำนวน 225.00 ลำ้นบำท                      
โดยกำรเพิ่มหุน้สำมญัจ ำนวน 12.50 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท เรียกช ำระหุ้นละ 4.00 บำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 50.00 ลำ้นบำท บริษทัได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนน้ีกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แล้วเม่ือ
วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 มีมติให้เรียกช ำระค่ำหุ้น                
ส่วนท่ีเหลือจำกมูลค่ำท่ีตรำไวมู้ลค่ำหุน้ละ 6.00 บำท ส ำหรับ 12.50 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงิน 75.00 ลำ้นบำท 
บริษทัรับช ำระค่ำหุน้ท่ีเหลือและจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจำกเดิม 22.50 ล้ำนหุ้น จ ำนวน 225.00 ล้ำนบำท เป็น 30.00 ล้ำนหุ้น จ ำนวน 300.00 ล้ำนบำท 
โดยกำรเพิ่มหุ้นสำมญัจ ำนวน 7.50 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท จ ำนวน 75.00 ลำ้นบำท ซ่ึงยงั
ไม่เรียกช ำระและมีมติให้บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท เป็นมูลค่ำ
หุน้ละ 0.50 บำท ท ำใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 600.00 ลำ้นหุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนและ
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2562 

15. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรทุนของบริษทัเป็นไปเพื่อกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 

บริษทัมิได้ใช้อัตรำส่วนทำงกำรเงินใดๆ เพื่อรักษำระดับทุน หำกแต่จดักำรให้มีระดับทุนเพียงพอ
ส ำหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษทัเท่ำนั้น 

16. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร
ทุนส ำรอง (“ส ำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหักขำดทุน
สะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองดังกล่ำวมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
เงินส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งพำณิชย ์บริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 
เป็นส ำรองตำมกฎหมำยทุกคร้ังท่ีประกำศจ่ำยเงินปันผล จนกว่ำส ำรองตำมกฎหมำยจะมีจ ำนวน
เท่ำกบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองน้ีจะน ำมำจดัสรรเงินปันผลไม่ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษทัมีจ ำนวน 14.60 ลำ้นบำทและ 
9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

17. ก ำไรต่อหุ้น  
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

ก ำไรต่อหุ้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัและจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น         
ในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน        
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั (บำท) 59,044,081   70,686,825  68,413,358  61,775,061 

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญั (พนัหุ้น) 498,740    15,274  498,740    15,274 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.12    4.63       0.14     4.04 

บริษทัค ำนวณหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  22,500,000  10,000,000 
บวก  จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกและรับช ำระในระหว่ำงปี  476,239,726  5,273,973 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  498,739,726  15,273,973 
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18. เงินปันผล 
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นและคณะกรรมกำรของบริษทัและบริษทับริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล 
ดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

ช่ือบริษัท วันที่ประชุม กำรจัดสรรก ำไร อัตรำ
หุ้นละ 

จ ำนวน วันที่จ่ำย ทุนส ำรอง 
ตำมกฎหมำย 

   (บำท) (บำท)  (บำท) 
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 29 มกรำคม ปี 2561 2.22 49,950,000 14 กุมภำพนัธ์ 2,497,500 
 29 มีนำคม ปี 2561 0.018 8,100,000 4 เมษำยน 600,000 
 6 มิถุนำยน ระหว่ำงกำลปี 2562 0.008 3,600,000 13 มิถุนำยน 202,500 
 8 สิงหำคม ระหว่ำงกำลปี 2562 0.028 12,600,000 15 สิงหำคม 700,000 
 7 พฤศจิกำยน ระหว่ำงกำลปี 2562 0.045 20,250,000 15 พฤศจิกำยน 1,600,000 
    94,500,000  5,600,000 
       

บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั 18 กรกฎำคม ปี 2561 7.00 7,000,000 1 สิงหำคม 1,000,000 
 8 สิงหำคม ระหว่ำงกำลปี 2562 10.00 10,000,000 29 สิงหำคม - 

 16 ธนัวำคม ระหว่ำงกำลปี 2562 11.00 11,000,000 19 ธนัวำคม - 
    28,000,000  1,000,000 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

ช่ือบริษัท วันที่ประชุม กำรจัดสรรก ำไร อัตรำ
หุ้นละ 

จ ำนวน วันที่จ่ำย ทุนส ำรอง 
ตำมกฎหมำย 

   (บำท) (บำท)  (บำท) 
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) 7 มกรำคม ปี 2560 2.00 20,000,000 22 กุมภำพนัธ์

และ 23 มีนำคม 
1,000,000 

 10 พฤษภำคม ปี 2560 1.00 10,000,000 25 พฤษภำคม 500,000 
 5 กรกฎำคม ปี 2560 5.00 50,000,000 6 กรกฎำคม 2,500,000 
    80,000,000  4,000,000 

19. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้น โดยหกัจำกเงินเดือนของพนกังำนจ ำนวนร้อยละ 2 - 15 
ของเงินเดือนและกลุ่มบริษทัจะจ่ำยสมทบอีกส่วนหน่ึงไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนดงักล่ำว 
ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบกำรเงินรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1.20 ลำ้นบำทและ 0.83 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (2561 : ไม่มี) 
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20. รำยได้อ่ืน 
รำยไดอ่ื้น ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

รำยไดค้่ำบ ำรุงสมำชิก 28,679,387  35,849,954  28,679,387    35,849,954 
รำยไดจ้ำกำรให้บริกำรตวัแทนจ ำหน่ำย 8,053,333  26,753,892  8,053,333    26,753,892 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีระลึก 4,940,621  13,724,921  4,940,621  13,724,921 
เงินปันผลรับ -  -  27,999,916  - 
รำยไดอ้ื่น 4,409,443  6,388,872  7,687,694  7,309,735 
 46,082,784  82,717,639  77,360,951  83,638,502 

21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 
สินคำ้ท่ีซ้ือมำเพ่ือขำย 228,271,726  370,530,151  216,848,574  327,504,958 
ค่ำเส่ือมรำคำ 11,126,398  12,089,551  10,583,775  11,663,882 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 3,509,211  2,224,725  3,229,047  2,151,848 
ค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำน 2,752,160  4,777,705  1,566,084     1,725,834 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพ้ืนท่ี 16,313,750  15,568,294  16,313,750  15,568,294 
ค่ำใชจ้่ำยค่ำบริหำรจดักำร   -    -  7,500,000  7,500,000 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน 123,443,380  103,767,969  95,041,419  101,430,831  
ค่ำนำยหนำ้สมำชิก 568,090,929  723,143,539  568,090,929  723,143,539 
ค่ำใชจ้่ำยส่งเสริมกำรขำย 43,064,219  53,626,581  43,064,219  53,626,581 
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22. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
รำยกำรคำ้ของบริษทัไดร้วมรำยกำรท่ีเกิดขึ้นกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นหรือ              
กำรมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั ดงันั้น งบกำรเงินน้ีจึงแสดงถึงผลของรำยกำรเหล่ำน้ีตำมท่ีได้
พิจำรณำร่วมกนัระหว่ำงบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรำคำของรำยกำรเหล่ำน้ีเป็นรำคำตำมท่ีระบุไว ้               
ในขอ้ตกลงหรือสัญญำซ่ึงเป็นปกติทำงกำรคำ้โดยบริษทัไม่มีรำยกำรซ้ือสินคำ้ประเภทเดียวกันจำกผูข้ำย 
รำยอ่ืน 

รำยกำรระหวำ่งบกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

22.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

ช่ือบริษัท ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
 2562 2561 2562 2561 2562  2561 

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แลบ็บอรอทอร่ี 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 

     14,999,940  14,999,940 

22.2 ยอดคงเหลือรำยกำรระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีกำรค้ำ         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  3,403 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  18,516 
  -  -  -  21,919 

ลูกหน้ีอื่น         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรอทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  64,200 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  -  155,150 
  -  -  -  219,350 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรอทอร่ี จ ำกดั* บริษทัยอ่ย -  -  10,000,000  5,000,000 
         

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรอทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,128,952  525,073 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -   -  680,307 
  -  -  1,128,952  1,205,380 

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

ดอกเบีย้ค้ำงรับ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรอทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย    -    -  -  11,704 
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    หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย   -    -  -  358,268 
         

เจ้ำหนี้อื่น         
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย   -    -  -  1,540,058 
         

ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย ผูบ้ริหำร 6,432,432  2,642,705  6,432,432  2,642,705 

* ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันจ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท และ  

5.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.87 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่ำวไม่มีหลกัประกนัและครบก ำหนดจ่ำย
ช ำระคืนเมื่อทวงถำม 

22.3 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย  
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2562  2561  2562  2561 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย   -  -  280,554  37,383 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย   -  -  683,979  188,242 
ผูบ้ริหำร ผูบ้ริหำร                -  80,808  -  80,808 
                 -  80,808  946,533  306,433 

รำยได้อื่น         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  528,000  576,000 
SCM Spirit (Myanmar) Co.,Ltd. บริษทัยอ่ยทำงออ้ม -  -  1,726,276  - 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  300,000  420,000 
  -  -  2,554,276  996,000 

ขำยสินทรัพย์         
นำยสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ กรรมกำรและ        
 ผูถ้ือหุ้น                -  2,747,664  -  2,747,664 

เงินปันผลรับ         
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  27,999,916  - 
         

ดอกเบีย้รับ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  603,401  11,704 
         

ซ้ือ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  17,119,224  16,469,202 

         
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร         

บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  33,662,500  32,743,776 
         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ผูบ้ริหำร 61,831,123  59,734,873  37,206,165  52,947,373 

รำยไดจ้ำกกำรขำยก ำหนดตำมตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม ส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรและรำยได้
ค่ำธรรมเนียมอ่ืนก ำหนดตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำซ่ึงเป็นปกติธุรกิจ  
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23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัได้น ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ รูปแบบหลักในกำรรำยงำน  
ส่วนงำนธุรกิจ พิจำรณำจำกประเภทรำยได ้ฝ่ำยบริหำรไดป้ระเมินและทบทวนผลกำรด ำเนินงำนจำก
รำยงำนภำยในซ่ึง เป็นรำยงำนผลประกอบกำรของกลุ่มบริษัททั้ งหมดเพื่อท่ีจะประเมินผล 
กำรปฏิบติังำนและจดัสรรทรัพยำกร โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของแต่ละส่วนงำนจะวดัผล
จำกรำยได้ ต้นทุน ก ำไรขั้นต้นและก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำและ 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 

 กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจท่ีส ำคญั ดงัน้ี  
 ส่วนงำนท่ี 1  ขำยตรง 
 ส่วนงำนท่ี 2  ขำยตวัแทนจ ำหน่ำย 
 ส่วนงำนท่ี 3  ใหบ้ริกำร 
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ส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมประเภทธุรกิจในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 ขำยตรง  ขำยตัวแทนจ ำหน่ำย   ให้บริกำร  รำยกำรตัดบัญชี  รวม 
        ระหว่ำงส่วนงำน   
   2562  2561  2562  2561   2562  2561  2562  2561  2562  2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรลูกคำ้ภำยนอก -                      

 รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 1,003,908,708  1,174,350,528  35,451,860  156,058,205   70,249,012  75,241,464  (72,944,855)  (64,854,423)  1,036,664,725  1,340,795,774 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรลูกคำ้ภำยนอก -                      

 รับรู้ ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง -  -  -  - -  18,007,500  -  -  -  18,007,500  - 
ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรให้บริกำร 238,978,353  266,433,834  27,312,560  120,728,726   23,105,773  34,892,478  (35,133,808)  (43,172,147)  254,262,878  378,882,891 
ก ำไรข้ันต้น 764,930,355  907,916,694  8,139,300  35,329,479   65,150,739  40,348,986  (37,811,047)  (21,682,276)  800,409,347  961,912,883 

                     
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 678,399,398  866,780,870  651,514  1,252,835   12,465,603  19,367,055  (13,819,756)  (15,819,587)  677,696,759  871,581,173 

                     
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม                   
สินทรัพยร์วมของส่วนงำน 357,486,177  275,729,402  24,987,466  130,535,127   38,753,561  47,407,915  (35,915,602)  (36,603,015)  385,311,602  417,069,429 
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24. ภำระผูกพนั 
24.1 บริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรระยะยำวส ำหรับอำคำรส ำนกังำนใหญ่

และสำขำซ่ึงมีระยะเวลำ 3 - 5 ปีขึ้นไป  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม บริษทัมีค่ำเช่ำขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 

ระยะเวลำท่ีเหลือ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 

ไม่เกิน 1 ปี 11,980,757  14,853,487 
เกิน 1 ปี และไม่เกิน 5 ปี 8,841,248  9,870,384 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทับนัทึกค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ ำนวน 16.31 ลำ้นบำท และ 15.59 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

24.2  บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำบริกำรระยะยำวส ำหรับค่ำบริหำรจดักำรซ่ึงมีระยะเวลำ 3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม บริษทัมีค่ำบริกำรขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
ระยะเวลำท่ีเหลือ   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2562  2561 
ไม่เกิน 1 ปี     11,640,000  7,500,000 
เกิน 1 ปี และไม่เกิน 3 ปี     -  7,500,000 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทับนัทึกค่ำบริหำรจดักำรเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจ ำนวน 7.50 ลำ้นบำท 
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25. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
25.1 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัสินเช่ือ 

ควำมเส่ียงเก่ียวกบัสินเช่ือ หมำยถึง ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดใน
สัญญำ ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัและบริษทัย่อย  บริษทัเช่ือว่ำบริษทัไม่มีควำมเส่ียง
เก่ียวกับกำรกระจุกตัวของสินเช่ือ เน่ืองจำกมีฐำนลูกค้ำอยู่จ  ำนวนมำก โดยกำรขำยสินค้ำ  
ส่วนใหญ่เป็นกำรขำยเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีเกิดจำกลูกหน้ี
กำรคำ้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประมำณร้อยละ 73.01 จ ำนวน 3 รำย และ 
ร้อยละ 51.81 จ ำนวน 1 รำย ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัของสินเช่ือท่ีเกิดจำกลูกหน้ี
กำรคำ้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประมำณร้อยละ 91.18 จ ำนวน 2 รำย และ 
ร้อยละ 90.38% จ ำนวน 1 รำย ตำมล ำดบั 

กำรรับรู้มูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน มูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยห์ลงัหักค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรให้
สินเช่ือ 

25.2 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิด
ผลเสียหำยแก่กำรด ำเนินงำนของบริษทัในปีปัจจุบนัและปีต่อๆ ไป บริษทัคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไปต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทั เน่ืองจำกเงินกูย้ืม
ของบริษทัเป็นเงินกูย้มืระยะสั้น 

25.3 มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ในกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม ดังนั้นมูลค่ำ
ยุติธรรมท่ีประมำณขึ้นท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ีจึงไม่จ ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึง
จ ำนวนเงินซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลำดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใช้ขอ้สมมติฐำนทำงกำรตลำด
และ/หรือวิธีกำรประมำณท่ีแตกต่ำงกันอำจมีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคัญต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ี
ประมำณขึ้น บริษทัใชวิ้ธีกำรและขอ้สมมติฐำนดงัต่อไปน้ี ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
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หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย          
มูลค่ำยุติธรรม          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 206,278,538  -  206,278,538  -  206,278,538 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 25,868,516  -  25,868,516  -  25,868,516 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 14,590,473  -  14,590,473  -  14,590,473 
          

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561          

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย          
มูลค่ำยุติธรรม          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 107,576,115  -  107,576,115  -  107,576,115 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 99,826,488  -  99,826,488  -  99,826,488 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5,000,000  -  5,000,000  -  5,000,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 39,750,439  -  39,750,439  -  39,750,439 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน           

(รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี) 108,177    108,177    108,177 

 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย          
มูลค่ำยุติธรรม          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 192,016,527  -  192,016,527  -  192,016,527 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 16,323,250  -  16,323,250  -  16,323,250 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000,000  -  10,000,000  -  10,000,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 12,706,673  -  12,706,673  -  12,706,673 
          

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561          

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย          
มูลค่ำยุติธรรม          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 93,173,414  -  93,173,414  -  93,173,414 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 85,506,103  -  85,506,103  -  85,506,103 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000,000  -  5,000,000  -  5,000,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5,000,000  -  5,000,000  -  5,000,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 38,299,070  -  38,299,070  -  38,299,070 
หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน           

(รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี) 108,177    108,177    108,177 
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เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินฝำกประจ ำที่ใช้เป็นหลกัประก ัน 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินและเจำ้หน้ีกำรคำ้มีมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณเท่ำกับ
รำคำบญัชี 

25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 มีมติในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
25.1 อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 แก่ผูถื้อหุ้นสำมัญในอัตรำ 

หุ้นละ 0.062 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 27.90 ลำ้นบำท พร้อมทั้งจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย
จ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวจะช ำระในวนัท่ี 9 มีนำคม 2563 

25.2 อนุมัติกำรซ้ือหุ้นสำมัญในบริษทั เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จ ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของ 
ทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่ำ 115.00 ลำ้นบำท  

26. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีได้รับอนุมติัให้ออกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2563 
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