
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและ 
งวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ ริหารของกิจการเป็นผูร้ ับผ ิดชอบในการจดัท า 
และน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง “การรายงาน 
ทางการเงินระหวา่งกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 วลัลภ  วิไลวรวิทย ์
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 432,093,486    206,278,538    358,531,646    192,016,527    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 67,307,884      68,953,911      62,946,790      58,416,847      
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20.2.1 - - 10,000,000      10,000,000      
สินคา้คงเหลือ 7 83,149,131      45,728,471      76,977,514      42,342,073      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,810,823        2,438,340        4,084,685        2,281,247        

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 589,361,324    323,399,260    512,540,635    305,056,694    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากประจาํท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 8 5,500,000        7,500,000        5,500,000        7,500,000        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 20.1 - - 130,004,940    14,999,940      
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 53,742,276      - 53,742,276      -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 82,450,720      32,520,517      31,895,467      31,673,878      
คา่ความนิยม 4 1,068,975        - - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 143,206,842    14,782,942      10,540,924      10,371,992      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 - 2,644,657        1,810,368        1,559,226        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,562,892        4,464,226        4,312,891        4,464,226        

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 290,531,705    61,912,342      237,806,866    70,569,262      
รวมสินทรัพย์ 879,893,029    385,311,602    750,347,501    375,625,956    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 149,728,276 81,227,346 142,484,049 78,311,771
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 11,146,177 -               11,146,177 -               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,950,922 9,277,390 2,378,856 7,855,474
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,194,630 6,657,824 4,013,516 5,281,341

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 172,020,005 97,162,560 160,022,598 91,448,586

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 14 43,668,230 -               43,668,230 -               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 23,267,734 -               -               -               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 15 10,485,716 12,209,365 7,100,091 6,782,208

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 77,421,680 12,209,365 50,768,321 6,782,208
รวมหน้ีสิน 249,441,685 109,371,925 210,790,919 98,230,794

 

หน่วย : บาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ตอ่)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 16

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท
       ชาํระครบแลว้ 300,000,000 -               300,000,000 -               
หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท
       ชาํระครบแลว้ -               225,000,000 -               225,000,000

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 16 197,210,669 -               197,210,669 -               
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16,900,000 14,600,000 16,900,000 14,600,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,070,247 30,171,553 17,765,935 29,847,294
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 9,022,165 6,168,124 7,679,978 7,947,868

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 537,203,081 275,939,677 539,556,582 277,395,162
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 93,248,263 -               -               -               

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 630,451,344 275,939,677 539,556,582 277,395,162
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 879,893,029 385,311,602 750,347,501 375,625,956

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หน่วย : บาท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได ้
รายไดจ้ากการขาย 249,585,020 264,969,056 249,629,251 265,029,047
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8,811,347 8,282,777 - -
รายไดอ่ื้น 19 12,405,857 10,815,613 21,115,350 28,275,666
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศสุทธิ 2,024,094 18,245 1,099,624 -

รวมรายได้ 272,826,318 284,085,691 271,844,225 293,304,713

คา่ใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 67,286,987 66,231,515 69,248,102 65,917,803
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,699,688 1,245,622 - -
คา่ใชจ่้ายในการขาย 157,639,338 172,346,611 147,924,591 174,203,448
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 22,347,706 21,780,638 35,579,694 19,258,320
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศสุทธิ - - - 14,021
ตน้ทุนทางการเงิน 857,951 154,724 857,951 154,724

รวมค่าใช้จ่าย 250,831,670 261,759,110 253,610,338 259,548,316

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 21,994,648 22,326,581 18,233,887 33,756,397
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,928,615 3,646,945 2,313,589 3,567,556
กําไรสําหรับงวด 18,066,033 18,679,636 15,920,298 30,188,841

กําไรเบด็เสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 581,307 242,447 - -

กําไรเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 581,307           242,447           - -
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 18,647,340 18,922,083 15,920,298 30,188,841

การแบ่งกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,038,154 18,679,636 15,920,298 30,188,841
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 27,879 - - -

กําไรสําหรับงวด 18,066,033 18,679,636 15,920,298 30,188,841

การแบ่งกําไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 18,619,461 18,922,083 15,920,298 30,188,841
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 27,879 - - -

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 18,647,340 18,922,083 15,920,298 30,188,841

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (บาท) 17 0.04                 0.05                 0.03                 0.09                 
จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (พนัหุ้น) 17 459,452           353,178           459,452           353,178           
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย: บาท



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

รายได ้
รายไดจ้ากการขาย 634,248,899    764,700,370    634,352,115    764,883,150    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22,876,667      24,300,146      - -
รายไดอ่ื้น 19 30,880,512      35,331,871      51,524,249      54,427,488      
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศสุทธิ 2,586,963        - 1,253,799        -

รวมรายได้ 690,593,041    824,332,387    687,130,163    819,310,638    

คา่ใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 169,096,041    182,038,565    170,922,717    183,834,946    
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 7,585,942        4,303,102        - -
คา่ใชจ่้ายในการขาย 400,799,779    519,153,995    390,685,459    519,168,988    
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 64,690,395      68,211,666      74,490,520      62,734,914      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศสุทธิ - 7,303,589        - 5,661,195        
ตน้ทุนทางการเงิน 2,584,956        278,608           2,600,293        278,608           

รวมค่าใช้จ่าย 644,757,113    781,289,525    638,698,989    771,678,651    

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 45,835,928      43,042,862      48,431,174      47,631,987      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 8,309,355        7,548,108        6,912,533        6,900,000        
กําไรสําหรับงวด 37,526,573      35,494,754      41,518,641      40,731,987      

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 880,659           (5,638)              - -

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 2,466,728        - (334,862)          -
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (493,346)          - 66,972             -

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 2,854,041        (5,638)              (267,890)          -             
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 40,380,614      35,489,116      41,250,751      40,731,987      

การแบ่งกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,498,694      35,494,754      41,518,641      40,731,987      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 27,879             - -             -

กําไรสําหรับงวด 37,526,573      35,494,754      41,518,641      40,731,987      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย: บาท



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

การแบ่งกําไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 40,352,735      35,489,116      41,250,751      40,731,987      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 27,879             - -             -

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 40,380,614      35,489,116      41,250,751      40,731,987      

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (บาท) 17 0.08                 0.10                 0.09                 0.12                 
จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (พนัหุ้น) 17 459,452           353,178           459,452           353,178           

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย: บาท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



หมายเหตุ ส่วนได้เสีย
รวมส่วนของ ที่ไม่มีอํานาจ

รวมองค์ บริษัทใหญ่ ควบคุม
ทุนสํารอง ประกอบอื่น

ตามกฎหมาย ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 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     
เพิ่มทุน 16 75,000,000       - - - - - - 75,000,000            -          75,000,000       
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 - - 4,000,000           (4,000,000)        - - - -                -          -            
จ่ายเงินปันผล 18 - - - (74,250,000)      - - - (74,250,000)          -          (74,250,000)      
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 35,494,754       (5,638)                                - (5,638)           35,489,116            -          35,489,116       
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 225,000,000 - 13,000,000 28,472,226       (888,223)                            7,036,092                      6,147,869     272,620,095 -          272,620,095

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 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     
เพิ่มทุน 16 75,000,000 197,210,669     - - - - - 272,210,669          -          272,210,669     
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 - - 2,300,000           (2,300,000)        - - - -                -          -            
จ่ายเงินปันผล 18 - - - (51,300,000)      - - - (51,300,000)          -          (51,300,000)      
การไดม้าซึ่งส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 - - - - - - - -                93,220,384      93,220,384       

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 37,498,694       880,659                             1,973,382                      2,854,041     40,352,735            27,879            40,380,614       
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 300,000,000 197,210,669 16,900,000 14,070,247 12,691                               9,009,474                      9,022,165     537,203,081 93,248,263 630,451,344

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

หน่วย : บาท

ส่วนของบริษัทใหญ่ รวม

กําไรจากการประมาณการ 
ตามหลักคณิตศาสตร์

จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร
กําไรสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น

และชําระแล้ว
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนที่ออก

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ



หมายเหตุ ทุนที่ออกและ รวม
ชําระแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 150,000,000 - 9,000,000 61,533,936        7,947,868                        228,481,804              
เพิ่มทุน 16 75,000,000            - - - - 75,000,000                
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 - - 4,000,000            (4,000,000)         - -
จ่ายเงินปันผล 18 - - - (74,250,000)       - (74,250,000)              
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 40,731,987        - 40,731,987                
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 225,000,000          -               13,000,000          24,015,923        7,947,868                        269,963,791              

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 225,000,000 -                 14,600,000 29,847,294        7,947,868                        277,395,162              
เพิ่มทุน 16 75,000,000 197,210,669          - - - 272,210,669              
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 - - 2,300,000            (2,300,000)         - -
จ่ายเงินปันผล 18 - - - (51,300,000)       - (51,300,000)              
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 41,518,641        (267,890)                          41,250,751                
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 300,000,000 197,210,669 16,900,000 17,765,935 7,679,978 539,556,582

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ -                                  

หน่วย : บาท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ตามหลกัคณติศาสตร์

ส่วนเกิน

ประกันภยัสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน

กําไรจากการประมาณการ จัดสรรแล้ว
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นกําไรสะสม

มูลค่าหุ้นสามัญ



2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 45,835,928       43,042,862       48,431,174       47,631,987       
ปรับปรุงดว้ย

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (134,304)           369,301            (134,304)           369,301            
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 8,490,953         8,276,815         7,318,521         7,876,480         
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,899,713         2,593,318         2,563,765         2,383,894         
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8,790,961         - 8,790,961         -
ผลต่างจากการลดราคาค่าเช่า 492,376            - 492,376            -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 26,210              55,175              26,210              55,175              
ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,045,359         2,120,325         1,032,461         1,204,689         
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,339,721)       1,369,700         (923,674)           1,387,878         

รายไดเ้งินปันผล - - (19,499,942)     (16,999,949)     
ดอกเบ้ียรับ (881,794)           (677,358)           (936,741)           (677,358)           
ตน้ทุนทางการเงิน 2,584,956         278,608            2,600,293         278,608            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 74,810,637       57,428,746       49,761,100       43,510,705       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 78,707,440       95,922,820       (3,452,489)       93,640,698       
สินคา้คงเหลือ (37,286,356)     15,159,335       (34,501,137)     13,231,666       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,372,483)       1,236,971         (1,803,438)       (640,298)           
เงินฝากประจาํท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 2,000,000         (500,000)           2,000,000         (500,000)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (98,665)             (12,156,505)     151,335            (12,156,505)     

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 38,655,479       (43,862,372)     64,172,278       (42,577,395)     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (463,194)           (5,903,858)       (1,267,825)       (5,653,486)       
เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,302,280)       - (1,049,440)       -

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 150,650,578     107,325,137     74,010,384       88,855,385       
เงินสดจ่ายสาํหรับภาษีเงินได้ (14,655,176)     (12,572,052)     (12,573,321)     (9,331,487)       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 135,995,402     94,753,085       61,437,063       79,523,898       

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (5,000,000)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 4 (90,005,300)     - (115,005,000)   -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (29,298,694)     (2,333,902)       (7,699,378)       (2,110,053)       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 16,699              45,163              16,699              45,163              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,732,697)       (1,477,711)       (2,732,697)       (1,477,711)       
เงินสดรับจากเงินปันผล - - 19,499,942       16,999,949       
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 844,372            549,818            899,320            549,818            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (121,175,620)   (3,216,632)       (105,021,114)   9,007,166         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.2 - (5,000,000)       - (5,000,000)       
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - (3,602,206)       - (3,602,206)       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 3,602,206         - 3,602,206         
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 5.2 (8,211,206)       (108,177)           (8,211,206)       (108,177)           
เงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุน 272,210,669     75,000,000       272,210,669     75,000,000       
จ่ายดอกเบ้ีย (2,584,956)       (278,608)           (2,600,293)       (278,608)           
เงินปันผลจ่าย (51,300,000)     (74,250,000)     (51,300,000)     (74,250,000)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 210,114,507     (4,636,785)       210,099,170     (4,636,785)       

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 880,659            (5,638)               - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน สุทธิ 225,814,948     86,894,030       166,515,119     83,894,279       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 206,278,538     107,576,115     192,016,527     93,173,414       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 5.1 432,093,486     194,470,145     358,531,646     177,067,693     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
หน่วย : บาท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  



 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทยเม่ือวนัท่ี 
8 พฤศจิกำยน 2555 ต่อมำบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
บริษทัมหำชนจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2562 ส ำนักงำนใหญ่ของบริษทัตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 10/1-2 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร บริษทัมีสำขำ ท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑลจ ำนวน 5 สำขำ และต่ำงจงัหวดัจ ำนวน 17 สำขำ 

เม่ือวนัท่ี 2 กันยำยน 2562 บริษทัได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรัพยใ์หเ้สนอขำยหุน้ต่อประชำชน 

เม่ือวนัท่ี 8 กันยำยน 2563 บริษัทได้รับอนุมัติจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เสนอขำย 
หุน้ต่อประชำชน (ดูหมำยเหตุขอ้ 16) โดยใชช่ื้อยอ่วำ่ SCM  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัคือ นำยสิทธวีร์ เกียรติชวนนัต ์และนำยนพกฤษฏ์ิ 
นิธิเลิศวิจิตร ซ่ึงเป็นบุคคลสัญชำติไทย โดยถือหุ้นของบริษทัในอตัรำร้อยละ  30.75 และร้อยละ 23.10 
ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัคือ นำยสิทธวีร์ เกียรติชวนนัต ์และนำยนพกฤษฏ์ิ 
นิธิเลิศวิจิตร ซ่ึงเป็นบุคคลสัญชำติไทย โดยถือหุ้นของบริษทัในอตัรำร้อยละ  41.00 และร้อยละ 30.80 
ตำมล ำดบั  

วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทัและบริษทั”) คือ ประกอบธุรกิจ
ผลิตและขำยตรงเคร่ืองส ำอำง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมควำมงำม ผลิตภณัฑ์อำหำรเสริม 
เคร่ืองอุปโภคและบริโภค รวมทั้งสินคำ้กำรเกษตร  
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รำยละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กจิกำรจัดต้ัง 2563 2562 

บริษัทย่อยทำงตรง     
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แลบ็บอรำทอร่ี 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 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบนัไดข้ยำย
วงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม
ส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของ
กำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งไรกต็ำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ  

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 

2.1  งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและงบกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนในสกุลเงินบำท
และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” และวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็น
แบบยอ่  

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

2.3 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรำกฏในงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยำยน 2563 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 
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2.4 ข้อมูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบกำรเงินประจ ำปีท่ีได้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินมิไดน้ ำมำแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกมิไดมี้กำรก ำหนดใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่ำวในงบกำรเงินระหว่ำงกำล ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและ 
งวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 จึงควรอ่ำนประกอบกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึงไดมี้กำรตรวจสอบแลว้ 

2.5 รำยกำรบัญชีระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตัดบัญชีออกจำกงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลรวมน้ีแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัย่อยส ำหรับงวด
สำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ซ่ึงไดส้อบทำนแลว้ 

2.6 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและ
ฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์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 
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มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง
กำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในส่วนของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีมีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินระหวำ่งกำลของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัน้ี  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรระบุสัญญำเช่ำและวิธีปฏิบติั
ในงบกำรเงินทั้งทำงดำ้นผูเ้ช่ำและผูใ้หเ้ช่ำ  

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

ส ำหรับกำรบญัชีทำงดำ้นผูเ้ช่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำง
เป็นสำระส ำคญั โดยยกเลิกกำรแยกประเภทระหว่ำงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้รำยกำรสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งหมด ยกเวน้สัญญำเช่ำระยะ
สั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ อยำ่งไรก็ตำม กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงินโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนั
กบัมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
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ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ีมำถือปฏิบติัโดยปรับปรุง
ยอดยกมำกบัก ำไรสะสมดงัน้ี 

- ก ำหนดให้กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกเป็นรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวด ณ วนัท่ีน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- ไม่อนุญำตใหป้รับยอ้นหลงักบัตวัเลขเปรียบเทียบท่ีแสดงตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  

ก) ผลกระทบของค ำนิยำมใหม่ของสญัญำเช่ำ 
กำรเปล่ียนแปลงค ำนิยำมของสัญญำเช่ำส่วนมำกเก่ียวขอ้งกับหลกักำรควบคุม มำตรฐำน 

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

กลุ่มบริษทัและบริษทัน ำค ำนิยำมของสัญญำเช่ำและแนวทำงท่ีเก่ียวขอ้งมำถือปฏิบติัตำม
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 

สญัญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงกำรบนัทึกบัญชีของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีก่อนหน้ำถูกจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน 
กำรบญัชีฉบบัท่ี 17 ซ่ึงเป็นรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
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กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชก้บัทุกสัญญำ (ยกเวน้จำกท่ีอธิบำย
ดำ้นล่ำง) กลุ่มบริษทัและบริษทัปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ 
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร วดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำในอนำคต สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้รับปรุงดว้ยจ ำนวนเงินของกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสญัญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหนำ้หรือคำ้งจ่ำยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี 

2) รับรู้ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใน 

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำร 

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

ส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (เช่น ระยะเวลำปลอดค่ำเช่ำ) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกำรวดัมูลค่ำ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ แม้ว่ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 17  
เร่ือง สัญญำเช่ำ ส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้โดยน ำไปลดค่ำเช่ำดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
สญัญำเช่ำ 

ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (อำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำ) กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือก
รับรู้ค่ำเช่ำด้วยวิธีเส้นตรง ซ่ึงได้รับอนุญำตตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี 

ค่ำเช่ำน้ีแสดงเป็นรำยกำร “ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร” ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำร 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชว้ิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบติัต่อไปน้ี เม่ือเลือกใชว้ิธีปรับปรุงกบัก ำไร
สะสมส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีก่อนหน้ำจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน 

กำรบญัชีฉบบัท่ี 17  

- กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัรำคิดลดอตัรำเดียวส ำหรับกลุ่มสญัญำเช่ำท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึง
กนัอยำ่งสมเหตุสมผล 
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- กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีอำยุสัญญำเช่ำส้ินสุดภำยใน 12 เดือน นับจำกวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้ 
คร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกในกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัและบริษทัใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทรำบภำยหลงั หำกสัญญำประกอบดว้ยสิทธิเลือกใน
กำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรือยกเลิกสญัญำเช่ำ 

สญัญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน 

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

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำบนัทึกตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ผลกระทบทำงกำรเงินจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ  
มำปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้ถูกจดัประเภท
เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมหลกักำรมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำ
ดว้ยจ ำนวนเท่ำกบัหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนเงินของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ี
จ่ำยล่วงหนำ้หรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำ
ปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัและบริษทั อตัรำดอกเบ้ีย
กำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักที่น ำมำใช้กบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 คือร้อยละ 6.22 

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

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับน้ีให้เป็นทำงเลือกส ำหรับทุกกิจกำรท่ีถือปฏิบัติตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ เน่ืองจำกกำรจดัท ำงบกำรเงินใน
ช่วงเวลำท่ี COVID-19 ยงัคงอยูใ่นสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
อำจเป็นผลให้ฝ่ำยบริหำรของกิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่ำงมำกในกำรประมำณกำร หรือในกำรวดั
มูลค่ำและรับรู้รำยกำรทำงบญัชี แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบ
ในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิด 
ควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
ทั้ งน้ี กิจกำรสำมำรถใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีฉบับน้ีส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกท่ีจะไม่น ำกำรลดค่ำเช่ำตำมสัญญำจำกผูใ้หเ้ช่ำมำถือเป็นกำรเปล่ียนแปลง
สัญญำเช่ำ โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีครบก ำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่วนท่ีได้
ส่วนลด พร้อมทั้งกลบัรำยกำรค่ำเส่ือมรำคำจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตำมสัดส่วนของค่ำเช่ำท่ีลดลง และบนัทึกผลต่ำงท่ีเกิดข้ึนใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเวน้กำรปรับปรุงค ำ
นิยำมและขอ้ก ำหนดทำงกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี 
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ค ำนิยำมของธุรกิจ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจน
ข้ึนถึงค ำนิยำมของธุรกิจ และเพิ่มทำงเลือกกำรทดสอบกำรกระจุกตวั โดยกลุ่มกิจกรรมและ
สินทรัพยท่ี์ไดม้ำจะถูกพิจำรณำว่ำไม่ใช่ธุรกิจหำกมูลค่ำยติุธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ั้นตน้ท่ี
ไดม้ำนั้นกระจุกตวัอยู่ในสินทรัพยท่ี์สำมำรถระบุตวัตนไดร้ำยกำรเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์
คลำ้ยคลึงกนั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป
ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว และสำมำรถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั 

กำรปรับปรุงค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด รวมทั้งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
อ่ืนท่ีอำ้งอิงถึงควำมมีสำระส ำคญั โดยกำรปรับปรุงน้ีเพื่อให้ค  ำนิยำมเป็นแนวทำงเดียวกนักบั
กรอบแนวคิด โดยให้ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว และสำมำรถ
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง 

เน่ืองจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง ท ำให้มีกำรปรับปรุงขอ้ก ำหนดของกำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียงโดยเฉพำะในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือ
ปฏิบติักับงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว 
มีผลบังคบัใช้ โดยผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัในงวดท่ีจะ 
เร่ิมถือปฏิบติั 

2.8 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึน
จำกงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและงบกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย
ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดักนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำท่ีแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงินระหวำ่งกำลรวม
และงบกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลจดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ี
ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบติัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2 โดยนโยบำย
กำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั มีดงัต่อไปน้ี 

3.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

การรวมธุรกิจ  
กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกบัญชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจตำมวิ ธี ซ้ือ ยกเว้นในกรณีท่ีเป็น 
กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีอ ำนำจกำรควบคุมเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทั (1) มีอ ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บ 
กำรลงทุน (2) มีโอกำสเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกับผูไ้ด้รับ 
กำรลงทุน และ(3) มีควำมสำมำรถในกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุนท ำให้เกิดผลกระทบต่อ
จ ำนวนเงินผลตอบแทนของผูล้งทุน 

กลุ่มบริษัทและบริษัทจะท ำกำรพิจำรณำอ ำนำจกำรควบคุมกิจกำรท่ีถูกควบคุมใหม่ เม่ือมี       
เง่ือนไขหรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีวำ่ อ  ำนำจกำรควบคุมขอ้ใดขอ้หน่ึงขำ้งตน้เปล่ียนแปลงไป 

ค่ำควำมนิยม ถูกวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจำกมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งรวมถึง
กำรรับรู้จ ำนวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่ำสุทธิ (มูลค่ำยติุธรรม) ของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำซ่ึงวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ แต่หำกมูลค่ำสุทธิ (มูลค่ำยติุธรรม) 
ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหน้ีสินท่ีรับมำสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทน 
ท่ีโอนให ้กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่เป็นก ำไรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษัทก่อข้ึนเพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจ้ำของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของท่ีออกโดย 
กลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
และมูลค่ำของโครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงกำรของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 
หำกกำรรวมธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดควำมสัมพนัธ์ของโครงกำรเดิมระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบริษทั  
และผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้ำคำท่ีต ่ำกวำ่ระหวำ่ง มูลค่ำจำกกำรยกเลิกสัญญำตำมท่ีระบุในสัญญำ และมูลค่ำ
องคป์ระกอบนอกตลำดไปหกัจำกส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  
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หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหำกมีภำระผูกพนั
ในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และสำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมอตัรำส่วนไดเ้สียในสินทรัพย์
สุทธิท่ีไดม้ำจำกผูถู้กซ้ือหรือวดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ 
เช่น ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพและค่ำท่ีปรึกษำอ่ืน ๆ ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือและรำยกำรบญัชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่มท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัรำยกำรในกำรจดัท ำ          
งบกำรเงินรวมน้ีแล้ว งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และ 
งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชง้บกำรเงินของบริษทัยอ่ย
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

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

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิทธิกำรใช้ และบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.3 ค่ำควำมนิยม 
ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือกิจกำรของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กำรรับรู้มูลค่ำ
เร่ิมแรกของค่ำควำมนิยม ไดอ้ธิบำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.1 ภำยหลงัจำกกำรรับรู้
เม่ือเร่ิมแรก ค่ำควำมนิยมจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนหกัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัและ
บริษทัท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นประจ ำทุกปี โดยไม่ค ำนึงถึงว่ำจะมีขอ้บ่งช้ี
ของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึนหรือไม่ 

ค่ำควำมนิยมปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทัแต่ละ
หน่วยท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกกำรควบรวมธุรกิจ 
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3.4 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส าอาง  

สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรและเคร่ืองส ำอำง เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดรั้บมำจำกกำรซ้ือธุรกิจ
รับรู้แยกต่ำงหำกจำกค่ำควำมนิยมและรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ  
(ซ่ึงถือเป็นรำคำทุน) 

ภำยหลงักำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีได้มำจำกกำรซ้ือธุรกิจและมีอำยุกำรใช้
ประโยชน์ทรำบไดแ้น่นอน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมำและมีอำยุกำรใช้งำนจ ำกดั แสดงในรำคำทุนหัก 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยน ำรำคำทุนของสินทรัพยห์รือจ ำนวนอ่ืนท่ีใช้แทนรำคำทุนหักดว้ย
มูลค่ำคงเหลือ 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธี
เส้นตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่ำควำมนิยม 
โดยเร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ประมำณกำร
อำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงได ้ดงัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5  ปี 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรและเคร่ืองส ำอำง 13  ปี 

วิธีกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ จะไดรั้บกำรทบทวน
ทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรใช้งำนท่ีแน่นอนจะท ำกำรทดสอบกำรด้อยค่ำเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไม่มีอำยกุำรใชง้ำนท่ีแน่นอนจะท ำกำรทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำ  
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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 สญัญำเช่ำ และมำตรฐำนกำรรำยงำยทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 
แสดงแยกจำกกนัดงัน้ี 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
กลุ่มบริษทัและบริษทัประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ ณ  
วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสญัญำเช่ำท่ีเป็นสญัญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้
จ่ำยช ำระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถ
ก ำหนดได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่ม 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี (รวมถึง กำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำใด ๆ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใช้ดชันีหรือ
อตัรำ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล 

- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่ผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

- รำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่ำจะใช้สิทธิ 
เลือกนั้น 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดสญัญำเช่ำแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูเ้ช่ำจะ
ใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร 
กำรวดัมูลค่ำภำยหลงัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยกำรเพิ่มมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่ำตำมบญัชีเพื่อสะทอ้นกำรช ำระกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระ 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้
เก่ียวขอ้ง) เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

- มีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ หรือมีเหตุกำรณ์ส ำคญั หรือกำรเปล่ียนแปลงในสถำนกำรณ์ 
ท่ีส่งผลให้มีกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกในกำรซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง ในกรณี
ดงักล่ำวหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่โดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุง
โดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง 

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

- มีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำหรือ/และกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำไม่บนัทึกเป็นสัญญำเช่ำแยก
ต่ำงหำก ในกรณีน้ีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำใหม่ข้ึนอยูก่บัอำยุสัญญำเช่ำของสัญญำเช่ำท่ี
เปล่ียนแปลงโดยคิดลดกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีปรับปรุงดว้ยอตัรำคิดลดท่ีปรับปรุง ณ 
วนัท่ีกำรเปล่ียนแปลงสัญญำมีผล 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีรำยกำรปรับใด ๆ ดงักล่ำวแสดงระหวำ่งงวด 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วย กำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกกับหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวข้อง 
กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใด ๆ ท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล
หกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ กำรวดัมูลค่ำภำยหลงัของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้ดยใชร้ำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
(ถำ้มี) 

เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพย์
อำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยู่ในสภำพ
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ ประมำณกำรดงักล่ำวรับรู้และวดัมูลค่ำตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อำจ
เกิดข้ึน เพื่ออธิบำยต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ต้นทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่ำนั้นเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินคำ้คงเหลือ 
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สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้คิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดช่วงเวลำท่ีสั้นกว่ำของอำยุสัญญำเช่ำและอำยุกำรใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือ
รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้สะทอ้นว่ำ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้ท่ี เ ก่ียวข้องคิดค่ำเ ส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิ 
กำรใช ้กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำเร่ิม ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร 

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

ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำไม่ถูกรวมในกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ กำรจ่ำยช ำระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวดท่ีมีเหตุกำรณ์หรือ
เง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้นเกิดข้ึนและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน” ในก ำไรหรือขำดทุน 

นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญำเช่ำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพยโ์ดยท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ 
ส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่ำจะจัดเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนั้น 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ 
ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของ
สัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำ หรืออำยขุองสญัญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ 
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4. กำรซ้ือธุรกจิ 
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 บริษทัไดว้่ำจำ้งผูป้ระเมินรำคำอิสระเพื่อประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ 
ท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำเพื่อกำรปันส่วนมูลค่ำดงักล่ำว ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงบริษทัไดรั้บรำยงำนกำรประเมิน
ท่ีเสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2563 จำกผูป้ระเมินรำคำอิสระดงักล่ำวแลว้ บริษทัไดป้ฏิบติัและ
รับรู้รำยกำรกำรซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  
กำรรวมธุรกิจ 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องกิจกำรท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ วดัดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ประกอบดว้ย
รำยกำรต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  24,999,700 
ลูกหน้ีอ่ืน  47,697 
ลูกหน้ีค่ำหุน้  75,000,000 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)  29,281,730 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรและเคร่ืองส ำอำง (ดูหมำยเหตุขอ้ 11)  134,590,916 
ค่ำท่ีดินและอำคำรคำ้งจ่ำย  (29,802,451) 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  (43,000) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (ดูหมำยเหตุขอ้ 12)  (26,918,183) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีระบุได้ - สุทธิ  207,156,409 

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม    
(ค านวณด้วยมลูค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบไุด้ของผู้ถกูซ้ือตาม   
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม)  93,220,384 

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

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทับนัทึกรับรู้รำยกำรปรับปรุงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำดงักล่ำวจำกกำรซ้ือธุรกิจและบนัทึกผลต่ำงระหวำ่งรำคำ
ซ้ือกบัมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวไวใ้นบญัชีค่ำควำมนิยมเป็นจ ำนวนเงิน 
1.07 ลำ้นบำท  
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5. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสดเพิม่เติม 
5.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

        
เงินสดในมือ 4,763,162  263,888  4,652,204  235,906 
เงินฝำกกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์ 322,325,857  185,778,970  248,874,975  171,545,143 
เงินฝำกประจ ำธนำคำรท่ีถึงก ำหนดภำยใน 3 เดือน        

(อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.05 - 1.50 ต่อปี)  105,004,467  20,235,680  105,004,467  20,235,478 
 432,093,486  206,278,538  358,531,646  192,016,527 

5.2 รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
มีดงัน้ี 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
           หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ผลกระทบจำก  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 
 TFRS 16  จำกกจิกรรม  ณ วนัที ่
 ณ วนัที ่  จัดหำเงินสุทธิ  30 กนัยำยน 
 1 มกรำคม    2563 
 2563     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 63,025,613  (8,211,206)  54,814,407 
 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 
   หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  จำกกจิกรรม  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  จัดหำเงินสุทธิ  30 กนัยำยน 
 2562    2562 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 5,000,000  (5,000,000)  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 108,177  (108,177)  - 

 5,108,177  (5,108,177)  - 
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5.3 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562 

วงเงินสินเช่ือระยะส้ัน 85,000,000  100,000,000 

บริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงินซ่ึงค ้ ำประกนัโดยใช้บญัชีเงินฝำกประจ ำเป็น
หลกัประกนั (ดูหมำยเหตุขอ้ 8) 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
6.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 38,952,270  25,868,516  30,665,152  16,323,250 
ลูกหน้ีอ่ืน 124,505  -  3,666,439        2,392,726 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 6,506,541  7,720,831  5,037,189  5,110,736 
เงินทดรองจ่ำย 19,397,296   35,364,564  20,722,280   33,749,917 
รำยไดค้ำ้งรับ 2,327,272  -  2,855,730  840,218 

 67,307,884  68,953,911  62,946,790  58,416,847 

6.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีไดด้งัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

บริษทัอื่น - ยงัไม่ถึงก ำหนด 38,952,270  25,868,516  30,665,152  16,323,250 
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7. สินค้ำคงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 73,579,468  41,122,492  76,496,515  41,184,637 
วตัถุดิบ 10,449,279  5,619,899  1,360,615  2,171,356 
หกั  ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (879,616)  (1,013,920)  (879,616)  (1,013,920) 

 83,149,131  45,728,471  76,977,514  42,342,073 

8. เงินฝำกประจ ำท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกประจ ำจ ำนวน 5.50 ลำ้นบำท และ 7.50 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกนัส ำหรับวงเงินสินเช่ือระยะสั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 5.3) และใช้
เป็นหลกัประกนัส ำหรับเงินรับช ำระค่ำสินคำ้ดว้ยบตัรเครดิต  

9. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี 

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

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (ดูหมำยเหตุขอ้ 14)  (8,790,961) 
             ผลต่ำงจำกกำรลดรำคำค่ำเช่ำ   (492,376) 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  53,742,276 

  



 
- 20 - 

 

10. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 32,520,517  31,673,878 
บวก  เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ (ดูหมำยเหตุขอ้ 4) 29,281,730  - 
         ซ้ือระหว่ำงงวด 29,298,694  7,699,378 
หกั ลดลงระหวำ่งงวด (159,268)  (159,268) 
 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (8,490,953)  (7,318,521) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 82,450,720  31,895,467 

11. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 14,782,942  10,371,992 
บวก  เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ (ดูหมำยเหตุขอ้ 4) 134,590,916  - 
 ซ้ือระหวำ่งงวด 2,732,697  2,732,697 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (8,899,713)  (2,563,765) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 143,206,842  10,540,924 

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

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 2,487,493  2,644,657  1,810,368  1,559,226 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (25,755,227)  -  -  - 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (23,267,734)  2,644,657  1,810,368  1,559,226 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน มีดงัน้ี 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 
หน่วย : บำท 

   งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  รับรู้เป็นก ำไร  รำยกำรท่ีรับรู้  กลบัรำยกำร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  จำกกำรซ้ือ  หรือขำดทุน  ในก ำไร    ณ วนัที ่

 1 มกรำคม  ธุรกจิ    หรือขำดทุน    30 กนัยำยน 
 2563  (ดูหมำยเหตุ    เบ็ดเสร็จอ่ืน    2563 
   ขอ้ 4)         

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี            
ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำของ            
สินคำ้คงเหลือ 202,784  -  (26,861)  -  -  175,923 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  -  214,426  -  -  214,426 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน            
ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 2,441,873  -  879,190  (493,346)  (730,573)  2,097,144 

 2,644,657  -  1,066,755  (493,346)  (730,573)  2,487,493 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี            
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอำหำรและ            

เคร่ืองส ำอำง -  (26,918,183)  1,162,956  -  -  (25,755,227) 
 -  (26,918,183)  1,162,956  -  -  (25,755,227) 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้            

รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2,644,657  (26,918,183)  2,229,711  (493,346)  (730,573)  (23,267,734) 

ระหว่ำงงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 กลุ่มบริษทักลบัรำยกำรสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวจ ำนวน 0.73 ลำ้นบำท เน่ืองจำกไม่มีควำมเป็นไปไดแ้น่นอน
ท่ีก ำไรทำงภำษีจะมีเพียงพอเพื่อใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  รำยกำรท่ีรับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ในก ำไร  ณ วนัที่ 

 1 มกรำคม    หรือขำดทุน  30 กนัยำยน 
 2563    เบ็ดเสร็จอ่ืน  2563 

ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 202,784  (26,861)  -  175,923 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  214,426  -  214,426 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน        
ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,356,442  (3,395)  66,972  1,420,019 

 1,559,226  184,170  66,972  1,810,368 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม    30 กนัยำยน 
 2562    2562 

ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 115,490  73,860  189,350 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน      
ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,891,440  424,065  2,315,505 

 2,006,930  497,925  2,504,855 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  หรือขำดทุน  ณ วนัที่ 

 1 มกรำคม    30 กนัยำยน 
 2562    2562 

ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 115,490  73,860  189,350 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน      
ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,043,224  240,938  1,284,162 

 1,158,714  314,798  1,473,512 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 8,645,537  8,046,033  7,096,703  7,214,798 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (336,182)  (497,925)  (184,170)  (314,798) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 8,309,355  7,548,108  6,912,533  6,900,000 
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ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรทำงบญัชี                
ไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 45,835,928  43,042,862  48,431,174  47,631,987 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 - 25  ร้อยละ 0 - 25  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 4,655,255  6,624,333  9,686,235   9,526,397 
รำยไดภ้ำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 25 (108,350)  (1,576,680)  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 0 ถึง 20 2,582,488  2,407,915  -  - 
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ทำงภำษี 1,516,143  590,465  1,310,456  773,592 
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไดรั้บยกเวน้ทำงภำษี (336,181)  (497,925)  (4,084,158)  (3,399,989) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 8,309,355  7,548,108  6,912,533  6,900,000 

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง ร้อยละ 18  ร้อยละ 18  ร้อยละ 14  ร้อยละ 14 

13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 58,239,693  14,590,473  54,557,041  12,706,673 
เจำ้หน้ีอ่ืน 6,673,775  2,957,210  6,209,092  3,412,402 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 21,934,373  15,000,169  20,809,987  15,000,169 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 44,304,690  34,977,781  44,304,690  34,977,781 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 18,575,745  13,701,713  16,603,239  12,214,746 

 149,728,276  81,227,346  142,484,049  78,311,771 
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14. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย  มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวน 
 ในอนำคต  เงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคต 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
        
ภำยใน 1 ปี 14,168,426  -  11,146,177  - 
เกินกวำ่ 1 - 5 ปี 46,763,547  -  41,560,833  - 
เกินกวำ่ 5 ปี 2,141,011  -  2,107,397  - 
 63,072,984  -  54,814,407  - 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (8,258,577)  -  -  - 

 54,814,407  -  54,814,407  - 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (11,146,177)  -  (11,146,177)  - 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 43,668,230  -  43,668,230  - 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 และงบกำรเงิน 
 เฉพำะกจิกำร 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(ดูหมำยเหตุขอ้ 9) 8,790,961 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 2,534,746 
 11,325,707 
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15. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนเม่ือเกษียณอำย ุซ่ึงจดัเป็นภำระ
ผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน                 
หลงัออกจำกงำนเม่ือเกษียณอำยดุงักล่ำว ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,966,234  1,716,842  977,063  985,356 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 79,125  178,677  55,398  98,844 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต -  224,806  -  120,489 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์        

ประกนัภยั (2,466,728)  -  334,862  - 
 (421,369)  2,120,325  1,367,323  1,204,689 

กำรเปล่ียนแปลงในประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดเกำ้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

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

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวำ่งงวด (421,369)  2,120,325  1,367,323  1,204,689 
จ่ำยผลประโยชน์ระหว่ำงงวด (1,302,280)  -  (1,049,440)  - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์        

พนกังำน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 10,485,716  11,577,530  7,100,091  6,420,813 

ขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30   ณ วนัที่ 31   ณ วนัที่ 30   ณ วนัที่ 31  
 กนัยำยน  ธันวำคม   กนัยำยน  ธันวำคม  
 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.20 - 2.60  2.47  1.20  2.47 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน 0.00 - 30.00  0.00 - 23.00  0.00 - 25.00  0.00 - 23.00 
อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ 3.00  3.00  3.00  3.00 
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16. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
• 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 บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนน้ีกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้ 
เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 29 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 มีมติใหเ้รียกช ำระค่ำหุน้                
ส่วนท่ีเหลือจำกมูลค่ำท่ีตรำไวมู้ลค่ำหุ้นละ 6.00 บำท ส ำหรับ 12,500,000 หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 75.00  
ลำ้นบำท บริษทัรับช ำระค่ำหุ้นท่ีเหลือและจดทะเบียนกับกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำแล้วเม่ือวนัท่ี  
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 
โดยกำรเพิ่มหุน้สำมญัจ ำนวน 7,500,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท จ ำนวน 75.00 ลำ้นบำท ซ่ึง
ยงัไม่เรียกช ำระและมีมติให้บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท เป็น
มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท ท ำให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 600,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก บริษทัได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนและกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวกับ 
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้แลว้เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2562 

• ในระหว่ำงวนัท่ี 27 - 31 สิงหำคม 2563 บริษทัไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 150,000,000 หุ้น  
ในรำคำหุ้นละ 1.90 บำท แก่ประชำชนทัว่ไปและกรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนกังำนของบริษทั 
โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไว ้0.50 บำท ท ำใหมี้ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัจ ำนวน 197.21 ลำ้นบำท ซ่ึงสุทธิจำก
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรเพื่อเสนอขำยหุน้ดงักล่ำวจ ำนวน 12.89 ลำ้นบำท บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้
จ ำนวน 285.00 ลำ้นบำทแลว้และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีไดรั้บช ำระแลว้กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2563 

17. ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวด 
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ก ำไรต่อหุน้ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับงวด
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัและจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ในระหวำ่งงวด ดงัน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน        
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บำท) 18,038,154  18,679,636  15,920,298  30,188,841 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญั (พนัหุน้) 459,452  353,178  459,452  353,178 

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน (บำท) 0.04  0.05  0.03  0.09 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน        
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บำท) 37,498,694  35,494,754  41,518,641  40,731,987 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญั (พนัหุน้) 459,452  353,178  459,452  353,178 

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน (บำท) 0.08  0.10  0.09  0.12 

บริษทัค ำนวณหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
ดงัน้ี 

หน่วย : หุ้น 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
จ ำนวนหุน้สำมญั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  450,000,000  22,500,000 
บวก  จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกและรับช ำระในระหวำ่งงวด 9,452,055  330,678,082 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือน    

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 459,452,055  353,178,082 
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18. เงินปันผล 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้และคณะกรรมกำรของบริษทัมีมติอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผล ดงัน้ี 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ช่ือบริษัท วนัที่ประชุม กำรจัดสรร
ก ำไร 

อตัรำ
หุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวน 
(บำท) 

วนัที่จ่ำย 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 
 8 สิงหำคม ปี 2562 0.028 12,600,000  15 สิงหำคม 700,000 
    74,250,000  4,000,000 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ช่ือบริษัท วนัที่ประชุม กำรจัดสรร
ก ำไร 

อตัรำ
หุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวน 
(บำท) 

วนัที่จ่ำย 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 
  31 กรกฎำคม ปี 2563 0.036 16,200,000  6 สิงหำคม 900,000 
    51,300,000  2,300,000 

19. รำยได้อ่ืน 
รำยไดอ่ื้นส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน ประกอบดว้ย 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

รำยไดค้่ำบ ำรุงสมำชิก 7,118,240  7,265,274  7,118,240  7,265,274 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตวัแทนจ ำหน่ำย 3,245,000  1,513,333  3,245,000  1,513,333 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีระลึก 1,254,056  1,299,233  1,194,481  1,299,233 
รำยไดเ้งินปันผล -  -  8,499,975  16,999,949 
รำยไดอ่ื้น 788,561  737,773  1,057,654  1,197,877 

 12,405,857  10,815,613  21,115,350  28,275,666 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

รำยไดค้่ำบ ำรุงสมำชิก 17,499,700  21,976,840  17,499,700  21,976,840 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรตวัแทนจ ำหน่ำย 3,245,000  4,540,000  3,245,000  4,540,000 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีระลึก 7,203,184  5,604,768  7,143,609  5,604,768 
รำยไดเ้งินปันผล -  -  19,499,942  16,999,949 
รำยไดอ่ื้น 2,932,628  3,210,263  4,135,998  5,305,931 

 30,880,512  35,331,871  51,524,249  54,427,488 

20. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
รำยกำรคำ้ของบริษทัไดร้วมรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยกำรถือหุ้นหรือ              
กำรมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั ดงันั้น งบกำรเงินน้ีจึงแสดงถึงผลของรำยกำรเหล่ำน้ีตำมท่ีได้
พิจำรณำร่วมกนัระหว่ำงบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงรำคำของรำยกำรเหล่ำน้ีเป็นรำคำตำมท่ีระบุไว ้               
ในขอ้ตกลงหรือสัญญำซ่ึงเป็นปกติทำงกำรคำ้โดยบริษทัไม่มีรำยกำรซ้ือสินคำ้ประเภทเดียวกนัจำกผูข้ำยรำยอ่ืน 

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

ช่ือบริษัท ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2563 2562 2563 2562 2563  2562 
        

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 
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 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย  

หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
  2563  2562  2563  2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ         
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  12,396  - 
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แลบ็บอรอทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,256  - 
  -  -  15,652  - 

ลูกหนีอ่ื้น         
SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริษทัยอ่ยทำงออ้ม -  -  3,176,690  - 
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แลบ็บอรอทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  164,480  - 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  152,928  - 
  -  -  3,494,098  - 

รำยได้ค้ำงรับ         
     บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แลบ็บอรอทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  47,836             - 

SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริษทัยอ่ยทำงออ้ม -  -  528,457  840,218 
  -  -  576,293  840,218 

เงินทดรองจ่ำย          
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แลบ็บอรอทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,879,506  1,128,952 
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,123,786  - 
  -  -  4,003,292  1,128,952 

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

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  7,147,952  - 
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  7,534,360  - 
  -  -  14,682,312  - 

เจ้ำหนีอ่ื้น         
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  881,862  - 
         

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรค้ำงจ่ำย         
ผูบ้ริหำรและกรรมกำร ผูบ้ริหำรคนส ำคญั 6,240,329  6,432,432  6,240,329  6,432,432 

* ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยจ ำนวน 10.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 5.82 – 6.87 ต่อปี และ 6.87 - 7.12 ต่อปี ตำมล ำดบั อำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบ้ีย MOR ของสถำบนักำรเงินภำยในประเทศแห่งหน่ึง  
เงินกูย้มืดงักล่ำวไม่มีหลกัประกนั 
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20.2.2 รำยกำรคำ้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยำยน มีดงัน้ี 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 

หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  3,043  69,716 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  41,188  170,277 

  -  -  44,231  239,993 
รำยได้อ่ืน          
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  132,000  132,000 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  595,335  75,000 
  -  -  727,335  207,000 

ดอกเบีย้รับ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  128,696  175,285 

เงินปันผลรับ         
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  8,499,975  16,999,949 

ซ้ือ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  9,168,493  2,547,949 
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  10,529,586  - 
  -  -  19,698,079  2,547,949 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  403,930  - 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  12,883,705  10,783,825 
  -  -  13,287,635  10,783,825 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร         
ผูบ้ริหำรและกรรมกำร ผูบ้ริหำรคนส ำคญั 11,872,200  14,652,050  4,587,900  12,156,050 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  4,554  211,076 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  98,662  511,705 

  -  -  103,216  722,781 
รำยได้อ่ืน          
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  396,000  396,000 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  1,315,335  225,000 
SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริษทัยอ่ยทำงออ้ม -  -  -  856,052 
  -  -  1,711,335  1,477,052 

ดอกเบีย้รับ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  603,720  430,239 

เงินปันผลรับ         
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  19,499,942  16,999,949 

ซ้ือ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  15,231,478  9,885,608 
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  10,529,586  - 
  -  -  25,761,064  9,885,608 
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    หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิง้ค ์แลบ็บอรำทอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  2,403,930  - 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ำกดั บริษทัยอ่ย -  -  22,475,335  24,390,845 
  -  -  24,879,265  24,390,845 

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

ผูบ้ริหำรและกรรมกำร ผูบ้ริหำรคนส ำคญั 36,689,574  42,430,475  24,166,554  34,942,275 

รำยไดจ้ำกกำรขำยก ำหนดตำมตน้ทุนส่วนเพิ่ม ส ำหรับรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรและ
รำยไดค่้ำธรรมเนียมอ่ืนก ำหนดตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสญัญำซ่ึงเป็นปกติธุรกิจ 

21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัได้น ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ รูปแบบหลกัใน
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 ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน มีดงัน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
หน่วย : บำท 

 ขำยตรง  ขำยตัวแทนจ ำหน่ำย  ให้บริกำร  รำยกำรตัดบัญชี  รวม 
       ระหว่ำงส่วนงำน   
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้                    
ภำยนอก - รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 246,666,339  256,128,958  22,660,991  11,448,039  16,926,857  21,532,886  (38,009,871)  (20,319,500)  248,244,316  268,790,383 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ภำยนอก -รับรู้                    
ณ ช่วงเวลำใดช่วงเวลำหน่ึง -  -  -  -  10,152,051  4,461,450  -  -  10,152,051  4,461,450 

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 69,457,407  59,935,223  16,049,185  8,362,072  7,268,301  6,040,493  (22,788,218)  (6,860,651)  69,986,675  67,477,137 
ก ำไรขั้นตน้ 177,208,932  196,193,735  6,611,806  3,085,967  19,810,607  19,953,843  (15,221,653)  (13,458,849)  188,409,692  205,774,696 

                    
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 147,139,639  174,045,721  890,600  164,592  1,074,416  3,487,200  8,534,683  (5,350,902)  157,639,338  172,346,611 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

หน่วย : บำท 
 ขำยตรง  ขำยตัวแทนจ ำหน่ำย  ให้บริกำร  รำยกำรตัดบัญชี  รวม 

       ระหว่ำงส่วนงำน   
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้                    
ภำยนอก - รับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 609,111,391  750,283,008  51,001,788  24,485,750  40,147,234  53,188,510  (63,770,409)  (52,554,252)  636,490,004  775,403,016 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ภำยนอก -รับรู้                    
ณ ช่วงเวลำใดช่วงเวลำหน่ึง -  -  -  -  20,635,562  13,597,500  -  -  20,635,562  13,597,500 

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 157,658,946  173,539,466  34,776,881  18,077,889  19,670,843  17,865,639  (35,424,687)  (23,141,327)  176,681,983  186,341,667 
ก ำไรขั้นตน้ 451,452,445  576,743,542  16,224,907  6,407,861  41,111,953  48,920,371  (28,345,722)  (29,412,925)  480,443,583  602,658,849 

                    
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 389,576,186  518,811,221  1,216,008  364,633  2,706,614  8,905,192  7,300,971  (8,927,051)  400,799,779  519,153,995 

                    
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2562                   
สินทรัพยร์วมของส่วนงำน 848,850,833  357,486,177  33,581,615  24,987,466  49,506,396  38,753,561  (52,045,815)  (35,915,602)  879,893,029  385,311,602 
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22. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ในกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม ดังนั้นมูลค่ำยุติธรรม 
ท่ีประมำณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ีจึงไม่จ ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริง
ในตลำดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใชข้อ้สมมติฐำนทำงกำรตลำดหรือ/และวิธีกำรประมำณท่ีแตกต่ำงกนั
อำจมีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีประมำณข้ึน บริษทัใช้วิธีกำรและขอ้สมมติฐำน
ดงัต่อไปน้ีในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินที่ไม่ได้        
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 432,093,486  -  432,093,486  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 38,952,270  -  38,952,270  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 58,239,693  -  58,239,693  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี) 54,814,407  -  54,814,407  - 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินที่ไม่ได้        
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 206,278,538  -  206,278,538  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 25,868,516  -  25,868,516  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 14,590,473  -  14,590,473  - 
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หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินที่ไม่ได้        
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 358,531,646  -  358,531,646  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 30,665,152  -  30,665,152  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000,000  -  10,000,000  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 54,557,041  -  54,557,041  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี) 54,814,407  -  54,814,407  - 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562        
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินที่ไม่ได้        
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 192,016,527  -  192,016,527  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 16,323,250  -  16,323,250  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000,000  -  10,000,000  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 12,706,673  -  12,706,673  - 

เงินและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (รวมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี) มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ยติุธรรม เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น 

23. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีได้รับกำรอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทเม่ือวนัท่ี 12 
พฤศจิกำยน 2563 
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