
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินของบริษทั 
ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน)  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว ้                  
ในวรรคของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ                   
ในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี 
ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชี ท่ีข้าพเจ้าได้ รับเพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้ เป็ นเกณฑ์ ใน                    
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจา้ได้น า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 

ความถูกต้องของผลตอบแทนแก่สมาชิก 

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนแก่สมาชิกของบริษัทซ่ึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การขายและการตลาด โดย
ผลตอบแทนดงักล่าวมีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีเง่ือนไข
การจ่าย และวิธีการค านวณท่ีแตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงให้
ความส าคญักบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลตอบแทน
ซ่ึงรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนในการจัดจ าหน่ายใน 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลตอบแทนแก่
สมาชิกจ านวน 483.39 ลา้นบาท ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 21 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• ท าความเข้าใจเก่ียวกับแผนธุรกิจและการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลตอบแทนแก่สมาชิก 

• ประเมินการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลตอบแทนแก่สมาชิก 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบข้อตกลง เง่ือนไขและวิธีการค านวณ
ผลตอบแทนแก่สมาชิก และตรวจสอบรายละเอียด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลตอบแทนแก่สมาชิก 

- ตรวจสอบการจ่ายผลตอบแทนแก่สมาชิกกับ
เอกสารประกอบรายการ 

- วิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนแก่สมาชิก 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพ่ือตอบสนอง 

การซ้ือธุรกิจ 

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 บริษทัได้เข้าซ้ือหุ้นบริษทั เอสซี
เอ็ม อินโนเวทีฟ จ ากดั (“SMI”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในประเทศไทย จากผู ้ถื อหุ้ นเดิม จ านวนรวมทั้ งส้ิน 
5,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนท่ีออกและ
ช าระแล้วของ SMI รวมเป็นจ านวน 115.01 ล้ านบาท  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ ความถูกต้องของการซ้ือ
ธุรกิจดังกล่าวว่าได้รับรู้หรือปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย์สุทธิ ท่ี ระบุ ได้และหน้ี สินท่ี รับมาจาก 
การซ้ือธุรกิจและบันทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือกับมูลค่า 
ของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจากการซ้ือธุรกิจดังกล่าวไว้ใน
บัญชีค่าความนิยม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องว่า
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ 

ทั้งน้ี นโยบายการบัญชีส าหรับเกณฑ์การจดัท างบการเงิน
รวม และรายละเอียดเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจ SMI ไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 และขอ้ 4 ตามล าดบั 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้ นตอนการปฏิบัติงานและ 

การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจ 

• ประเมินการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจ 

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ตรวจสอบข้อตกลงและเง่ือนไขในสัญญาการซ้ือ
ธุรกิจ หลักฐานการช าระเงิน หลักฐานการโอน
กรรมสิทธ์ิในหุ้นสามัญ และตรวจสอบเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งประกอบการบนัทึกบญัชี 

- ตรวจสอบรายละเอียดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ SMI 
ณ วันซ้ือกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย การตรวจสอบ
ความมีอยู่จริง กรรมสิทธ์ิ ขอ้ผูกพนั ความครบถว้น
และการแสดงมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

- ตรวจสอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ท่ีไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาเพ่ือการปันส่วน
มูลค่าดงักล่าว ณ วนัท่ีซ้ือ จากผูป้ระเมินราคาอิสระ 

- สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่าจะ 
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและ 
ขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

 
- 4 - 

 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้ รับจาก 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายบริหารหรือผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อด าเนินการ
แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน               
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ี
จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า      
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า                    
มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงาน 
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอ 
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้ 
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

•  ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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•  สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท 
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ท่ี เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

•  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ 
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 วลัลภ  วิไลวรวิทย ์

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 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

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 468,184,973     206,278,538     391,334,567     192,016,527     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 79,944,303       68,953,911       74,144,787       58,416,847       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.2 - - 6,000,000 10,000,000

สินคา้คงเหลือ 9 48,254,412       45,728,471       52,364,606       42,342,073       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,560,945         2,438,340         2,066,712         2,281,247         

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 600,944,633     323,399,260     525,910,672     305,056,694     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 5,500,000         7,500,000         5,500,000         7,500,000         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5.1 - - 130,004,940     14,999,940       

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 82,877,297       32,520,517       29,619,032       31,673,878       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 51,314,975       - 51,314,975       -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 141,097,332     14,782,942       10,212,156       10,371,992       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 - 2,644,657         2,016,923         1,559,226         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,642,891         4,464,226         4,442,891         4,464,226         

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 285,432,495     61,912,342       233,110,917     70,569,262       

รวมสินทรัพย์ 886,377,128     385,311,602     759,021,589     375,625,956     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 121,426,548       81,227,346      122,554,183       78,311,771        

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 11,513,717         - 11,513,717         -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 13,150,376         9,277,390        6,084,910           7,855,474          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,473,009           6,657,824        4,579,644           5,281,341          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 151,563,650       97,162,560      144,732,454       91,448,586        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 16 41,227,983         - 41,227,983         -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 22,479,770         - - -

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 11,229,100         12,209,365      7,533,680           6,782,208          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 74,936,853         12,209,365      48,761,663         6,782,208          

รวมหน้ีสิน 226,500,503       109,371,925    193,494,117       98,230,794        

 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 18

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท

       ช าระครบแลว้ 300,000,000 300,000,000

หุน้สามญั 450,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท

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

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 18 197,210,670 197,210,670

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 16,900,000         14,600,000      16,900,000         14,600,000        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 40,586,989         30,171,553      43,440,746         29,847,294        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 19 9,332,723           6,168,124        7,976,056           7,947,868          

รวมส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั 564,030,382       275,939,677    565,527,472       277,395,162      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 95,846,243         -             -                -               

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 659,876,625       275,939,677 565,527,472       277,395,162

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 886,377,128       385,311,602    759,021,589       375,625,956      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 957,342,370         1,021,996,811    957,309,351         1,022,241,343      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 33,184,734           32,675,414         - -

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 311,950                - - -

รายไดอ่ื้น 20 38,958,577           46,082,784         61,653,016           77,360,951           

รวมรายได้ 1,029,797,631      1,100,755,009    1,018,962,367      1,099,602,294      

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทนุขาย 261,493,117         248,461,937       267,039,765         252,123,932         

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 13,866,147           5,800,941           - -

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 579,808,596         677,696,759       569,303,457         679,050,912         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 88,168,406           88,893,550         101,056,637         82,765,648           

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ -                7,570,496           518,977                5,918,355             

รวมค่าใช้จ่าย 943,336,266         1,028,423,683    937,918,836         1,019,858,847      

ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 86,461,365           72,331,326         81,043,531           79,743,447           

ตน้ทนุทางการเงิน 22 3,463,420             279,021              3,478,757             279,021                

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 82,997,945           72,052,305         77,564,774           79,464,426           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 16,356,650           13,008,224         10,371,322           11,051,068           

ก าไรส าหรับปี 66,641,295           59,044,081         67,193,452           68,413,358           

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 440,293                14,617                - -

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 440,293                14,617                - -

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2563 2562 2563 2562

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 

ผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ 2,956,743             - 35,235                  -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (232,437)               - (7,047)                   -

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,724,306             - 28,188                  -

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 3,164,599             14,617                28,188                  -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 69,805,894           59,058,698         67,221,640           68,413,358           

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 64,015,436           59,044,081         67,193,452           68,413,358           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,625,859             -                      - -                        

ก าไรส าหรับปี 66,641,295           59,044,081         67,193,452           68,413,358           

การแบ่งปันก าไร เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 67,180,035           59,058,698         67,221,640           68,413,358           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,625,859             -                      - -                        

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 69,805,894           59,058,698         67,221,640           68,413,358           

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (บาท) 23 0.13                      0.12                    0.14                      0.14                      

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (พนัหุ้น) 23 497,260                498,740              497,260                498,740                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ ส่วนได้เสีย

ที่ไม่มอี านาจ

ส่วนเกนิ ควบคุม

มูลค่าหุ้นสามญั

ทุนส ารอง

งบการเงนิ

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทนุ 18 75,000,000            - - - - - - 75,000,000 - 75,000,000            

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 19, 26 - - 5,600,000              (5,600,000)             - - - - - -
เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 - - - (94,500,000)           - - - (94,500,000) - (94,500,000)

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

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 225,000,000 -                 14,600,000 30,171,553            (867,968) 7,036,092              6,168,124 275,939,677 - 275,939,677          

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทนุ 18 75,000,000            - - - - - - 75,000,000 - 75,000,000

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 18 -                 197,210,670          - - - - - 197,210,670 - 197,210,670

ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 19, 26 - - 2,300,000              (2,300,000)             - - - - - -

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 - - - (51,300,000)           - - - (51,300,000) - (51,300,000)

กำรไดม้ำซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม

จำกกำรลงทนุในบริษทัยอ่ย 4 - - - - - - - - 93,220,384 93,220,384

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - 64,015,436            440,293                 2,724,306              3,164,599              67,180,035 2,625,859              69,805,894            

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 300,000,000 197,210,670          16,900,000 40,586,989 (427,675) 9,760,398 9,332,723 564,030,382 95,846,243 659,876,625          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม

ผลต่างของยงัไม่ได้จดัสรร

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออก

ตามกฎหมาย

ผลก าไร

รวมส่วนของ

อตัราแลกเปลีย่น

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผู้ถือหุ้น

ของบริษทัใหญ่

จากการแปลงค่า ของผลประโยชน์

จากการวดัมูลค่าใหม่

พนักงานที่ก าหนดไว้ ผู้ถือหุ้น
ของส่วนของ

ประกอบอ่ืน

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

จดัสรรแล้วและช าระแล้ว

รวม

หน่วย : บาท

รวมองค์

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษทั



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน รวม

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผลก าไร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนส ารอง จากการวดัมูลค่าใหม่

ตามกฎหมาย ของผลประโยชน์

พนักงานที่ก าหนดไว้

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 150,000,000 - 9,000,000 61,533,936                   7,947,868 228,481,804                 

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทุน 18 75,000,000 - - - - 75,000,000                   

ทุนส ารองตามกฎหมาย 19, 26 - - 5,600,000                     (5,600,000)                    - -

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 - - - (94,500,000)                  - (94,500,000)                  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 68,413,358                   - 68,413,358                   

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 225,000,000 - 14,600,000 29,847,294 7,947,868 277,395,162

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 225,000,000 - 14,600,000 29,847,294 7,947,868 277,395,162

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทุน 18 75,000,000 - - - - 75,000,000                   

ส่วนเกินมลูค่ำหุ้น 18 - 197,210,670 - - - 197,210,670                 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 19, 26 - - 2,300,000 (2,300,000) - -

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 - - - (51,300,000) - (51,300,000)                  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 67,193,452                   28,188                                          67,221,640                   

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 300,000,000 197,210,670 16,900,000 43,440,746 7,976,056 565,527,472

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

ก าไรสะสม



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 66,641,295           59,044,081      67,193,452           68,413,358      
รายการปรับปรุง

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16,356,650           13,008,224      10,371,322 11,051,068
ขาดทุนจากการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ 110,289                436,473           110,289                436,473           
คา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 11,735,234           11,126,395      9,826,039             10,583,775      
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11,907,987           -           11,907,987           -           
ผลต่างจากการลดราคาคา่เช่า 492,376                -           492,376                -           
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,638,946           3,509,210        3,453,281             3,229,047        
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 1,696,045             357,394           1,696,045             357,394           
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ (6,724)                   (4,343)              (6,724)                   (4,343)              
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,189,318             2,752,160        1,746,707             1,566,084        
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 455,235                1,502,387        (5,746)                   1,530,442        

125,216,651         91,731,981      106,785,028         97,163,298      
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 63,996,190           92,877,817      (15,627,518)          88,968,767      
สินคา้คงเหลือ (2,636,230)            37,149,839      (10,132,822)          36,631,696      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,122,605)            2,161,485        214,535                1,261,893        
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 2,000,000 (500,000) 2,000,000             (500,000)          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (178,665)               (597,084)          21,335                  (647,085)          

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10,615,532           (63,518,567)    44,242,412           (62,419,155)    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,184,815)            (6,806,604)       (701,697)               (7,075,272)       
จ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,212,840)            -           (960,000)               -           
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 194,493,218         152,498,867    125,841,273         153,384,142    

เงินปันผลรับ -                -           (19,499,942)          (27,999,916)    
ดอกเบ้ียรับ (1,440,486)            (1,511,320)       (1,444,259)            (1,511,320)       
ตน้ทุนทางการเงิน 3,463,420             279,021           3,478,757             279,021           
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (15,071,084)          (13,377,785)    (12,606,629)          (9,357,765)       

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 181,445,068         137,888,783    95,769,200           114,794,162    

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ
2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับรับช าระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -           4,000,000             -           
เงินสดจ่ายส าหรับให้เงินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -           -                (5,000,000)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 4 (90,005,300)          -           (115,005,000)        -           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (34,676,604)          (14,320,451)    (9,623,847)            (14,074,429)    
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 177,002                47,180             163,333                47,180             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,293,445)            (1,481,701)       (3,293,445)            (1,477,711)       
เงินปันผลรับ -                -           19,499,942           27,999,916      
ดอกเบ้ียรับ 1,345,810             1,441,193        1,349,583             1,441,193        

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (126,452,537)        (14,313,779)    (102,909,434)        8,936,149        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                3,602,206        -                3,602,206        
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                (8,602,206)       -                (8,602,206)       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 6.1 -                (108,177)          -                (108,177)          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า 6.1 (10,973,638)          -           (10,973,638)          -           
เงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุน 272,210,669         75,000,000      272,210,669         75,000,000      
เงินปันผลจ่าย (51,300,000)          (94,500,000)    (51,300,000)          (94,500,000)    
ดอกเบ้ียจ่าย (3,463,420)            (279,021)          (3,478,757)            (279,021)          

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 206,473,611         (24,887,198)    206,458,274         (24,887,198)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 261,466,142         98,687,806      199,318,040         98,843,113      

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 440,293                14,617             -                -           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 261,906,435         98,702,423      199,318,040         98,843,113      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 206,278,538         107,576,115    192,016,527         93,173,414      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 7 468,184,973         206,278,538    391,334,567         192,016,527    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท



 

 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

หมำยเหต ุ สำรบัญ 

1 ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงาน 
2 เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 การซ้ือธุรกิจ 
5 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือ 

10 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
14 สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
16 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
17 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
18 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
19 ทุนส ารองตามกฎหมายและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
20 รายไดอ่ื้น 
21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
22 ตน้ทุนทางการเงิน 
23 ก าไรต่อหุน้ 
24 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
25 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
26 เงินปันผลจ่าย 
27 เคร่ืองมือทางการเงิน 



 
 
 

 

หมำยเหต ุ สำรบัญ 

28 การก าหนดมูลค่ายติุธรรม 
29 ภาระผกูพนั 
30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
31 การอนุมติังบการเงิน 



 

 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไปและกำรด ำเนินงำน 
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) จัดตั้ งขึ้นเป็นบริษทัจ ากัดตามกฎหมายไทย                   
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัด เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 ส านักงานใหญ่ของบริษทัตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 10/1-2 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัมีสาขาจดทะเบียนทั้งในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลจ านวน 5 สาขา และต่างจงัหวดัรวมจ านวน 17 สาขา 

เม่ือวนัท่ี 2 กันยายน 2562 บริษัทได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพยใ์หเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน 

เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2563 บริษัทได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เสนอขาย 
หุน้ต่อประชาชน โดยใชช่ื้อยอ่วา่ SCM  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ นายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ และ 
นายนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร ซ่ึงเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยถือหุ้นของบริษทัรวมกนัในอตัราร้อยละ 
53.85 และ 41.00 ตามล าดบั  

วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) คือ ประกอบธุรกิจผลิตและขายตรง
เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมความงาม ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม เคร่ืองอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งสินคา้การเกษตร  

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กิจกำรจัดต้ัง 2563 2562 

บริษัทย่อยทำงตรง     
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอราทอร่ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเคร่ืองส าอาง  ไทย 100 100 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเคร่ืองส าอาง

และการจดัประชุมสัมมนา 
ไทย 100 100 

บริษทั เอสซีเอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเคร่ืองส าอาง ไทย 55 - 
     

บริษัทย่อยทำงอ้อม     
SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริการทางดา้นบุคลากร และการจดัประชุมสัมมนา พม่า 100 100 
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บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ีอาจจะ
ไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยู่หรือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริษทัได้ด าเนินงาน โดย
ปราศจากความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบันได้ขยาย 
วงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ  
การด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ  

2.   เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 กลุ่มบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง “การน าเสนอ 
งบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 
ตุลาคม 2560  เร่ือง “การจัดท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและ  
ผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธันวาคม 
2562  

2.3 งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ           
งบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและ
ฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์  
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีน้ีและมีการเปล่ียนแปลงในหลกัการส าคญั มีดงัน้ี 

 มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  
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ในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีมีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

TFRS 16 ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติัในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่า
และผูใ้ห้เช่า ซ่ึงน ามาใช้แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสัญญาเช่า 
ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง 
การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
เป็นสาระส าคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
ภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะ
สั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตาม การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับปรุงยอดยกมา
กบัก าไรสะสมดงัน้ี 

- ก าหนดใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
น้ีมาปฏิบัติใช้คร้ังแรกเป็นรายการปรับปรุงก าไรสะสมต้นงวด ณ วันท่ีน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- ไม่อนุญาตให้ปรับยอ้นหลงักบัตวัเลขเปรียบเทียบท่ีแสดงตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  

ก) ผลกระทบของค านิยามใหม่ของสัญญาเช่า 
การเปล่ียนแปลงค านิยามของสัญญาเช่าส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัหลกัการควบคุม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดหลกัการว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ โดยลูกคา้มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลา
หน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน ซ่ึงแตกต่างกับหลักการ “ความเส่ียงและ
ผลตอบแทน” ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 และการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 4   
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กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งมาถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาเช่าทุกสัญญาท่ีเขา้ท าสัญญาหรือเปล่ียนแปลงใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝ่ังผูใ้ห้เช่าหรือจะเป็นการเช่าตาม
สัญญาเช่า) ในการจดัท าส าหรับการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติั
ใช้คร้ังแรก กลุ่มบริษทัจดัท าเป็นแผนงานการน ามาปฏิบัติใช้ โดยแผนงานดังกล่าวท่ี
ปฏิบติัตามค านิยามใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะไม่เปล่ียนแปลง
ขอบเขตของสัญญาท่ีเข้าเง่ือนไขตามค านิยามของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัอย่างเป็น
สาระส าคญั 

ข) ผลกระทบต่อการบญัชีผูเ้ช่า 
สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีของกลุ่มบริษัท
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 17 ซ่ึงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใช้กับทุกสัญญา (ยกเวน้จากท่ี
อธิบายดา้นล่าง) กลุ่มบริษทัปฏิบติัดงัน้ี 

1) รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ วดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่าในอนาคต สินทรัพย์สิทธิการใช้ปรับปรุงด้วยจ านวนเงินของ 
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ี 

2) รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าใน 

ก าไรหรือขาดทุน 

3) แยกแสดงจ านวนเงินรวมของการจ่ายช าระเงินสดส าหรับส่วนของเงินตน้ (จดัประเภท
เป็นกิจกรรมจัดหาเงิน) และดอกเบ้ีย (จัดประเภทเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน) งบกระแส 
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (เช่น ระยะเวลาปลอดค่าเช่า) รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของการวดัมูลค่า
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า แมว้่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17  
เร่ือง สัญญาเช่า ส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าจะรับรู้โดยน าไปลดค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 
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ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกทดสอบ            
การดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (อายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้ 
ค่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรง ซ่ึงไดรั้บอนุญาตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ค่าเช่า
น้ีแสดงเป็นรายการ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร” ในก าไรขาดทุน 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัต่อไปน้ี เม่ือเลือกใช้วิธีปรับปรุงกับก าไรสะสม
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 17  

- กลุ่มบริษทัใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน
อยา่งสมเหตุสมผล 

- กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับ
สัญญาเช่าท่ีอายสุัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน นบัจากวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษทัไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ี
น ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

- กลุ่มบริษัทใช้ข้อเท็จจริงท่ีทราบภายหลัง หากสัญญาประกอบด้วยสิทธิเลือกใน  
การขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน 

ส าหรับสัญญาเช่าท่ีจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 17 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินวดัมูลค่าตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 17 ทนัทีก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ซ่ึงจดัประเภทรายการใหม่เป็น
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามล าดบั โดยไม่มีการปรับปรุง เวน้แต่ใน
กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเลือกใชก้ารยกเวน้รับรู้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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ผลกระทบทางการเงินจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  
มาปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าถูกจดัประเภทเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานตามหลกัการมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่า
ดว้ยจ านวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อน
วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกู ้ย ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีน ามาใชก้บัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือร้อยละ 6.22 

จากการประเมินผลกระทบเบ้ืองต้น ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องกลุ่ม
บริษทัและมีจ านวนเพิ่มขึ้นประมาณ 63.03 ลา้นบาท หน้ีสินของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ านวน
เพิ่มขึ้นประมาณ 63.03 ลา้นบาท 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี 
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีให้เป็นทางเลือกส าหรับทุกกิจการท่ีถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เน่ืองจากการจดัท างบการเงินใน
ช่วงเวลาท่ี COVID-19 ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารของกิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือ
ในการวดัมูลค่าและรับรู้รายการทางบญัชี แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับ
สถานการณ์ดงักล่าว ทั้งน้ี กิจการสามารถใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีส าหรับการจดัท า 
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 
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กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 
- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้

วดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่าย
ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า  
โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีไดส่้วนลด
พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบันทึกผลต่าง  
ท่ีเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่าตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตมาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

2.5 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดมี้การปรับปรุงส าหรับการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติั
ก่อนวนัท่ีมีผลบังคับใช้ได้ การปรับปรุงน้ีเพื่อเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติส าหรับผู ้เช่า  
โดยไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้ นเสมือนว่าไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงน้ี ไดเ้พิ่มขอ้ก าหนดส าหรับขอ้ยกเวน้
ชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดยกิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุง
ดังกล่าวกับงบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2565 เป็นต้นไปทั้ งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ได้ ซ่ึง TFRS 16  
ฉบบัปรังปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผล
บงัคบัใช้ 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ยกเวน้
การปรับปรุงค านิยามและขอ้ก าหนดทางการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ประกอบดว้ยการปรับปรุงค านิยาม
และเกณฑ์การรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสิน รวมทั้งการเพิ่มแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวดัมูลค่า  
การตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล นอกจากน้ี  
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ยงัไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนขึ้นถึงความสามารถ
ของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และ  
ความไม่แน่นอนในการวดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงิน 

ค านิยามของธุรกิจ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบายให้
ชดัเจนขึ้นถึงค านิยามของธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั โดยกลุ่มกิจกรรม
และสินทรัพยท่ี์ไดม้าจะถูกพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหากมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพย์
ขั้นตน้ท่ีไดม้านั้นกระจุกตวัอยู่ในสินทรัพยท่ี์สามารถระบุตวัตนไดร้ายการเดียวหรือกลุ่มของ
สินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกนั มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดให้ใชวิ้ธีเปล่ียนทนัที
เป็นตน้ไปส าหรับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค านิยามของความมีสาระส าคญั 

การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั ท าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 
เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี  
การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด รวมทั้งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัอ่ืนท่ีอา้งอิงถึงความมีสาระส าคญั โดยการปรับปรุงน้ีเพื่อให้ค  านิยามเป็นแนวทาง
เดียวกนักบักรอบแนวคิด โดยให้ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
และสามารถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้  
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การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

เน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ท าให้มีการปรับปรุงขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียงโดยเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของกลุ่มบริษัทเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้   
โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ี
แตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

งบการเงินน้ีได้จดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

3.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย  

การรวมธุรกิจ  

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั 

กลุ่มบริษทัมีอ านาจการควบคุมเม่ือกลุ่มบริษทั  (1) มีอ านาจเหนือผูไ้ด้รับการลงทุน (2) มี
โอกาสเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และ  
(3) มีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุนท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของผูล้งทุน 

เม่ือมีเง่ือนไขหรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า อ านาจการควบคุมขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้เปล่ียนแปลงไป 
กลุ่มบริษทัจะท าการพิจารณาอ านาจการควบคุมกิจการท่ีถูกควบคุมใหม่ 
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ค่าความนิยมวดัมูลค่าจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์
ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ แต่หากมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายติุธรรม) ของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ กลุ่ม
บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่เป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทั            
ก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั 
ทั้ งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและมูลค่าของ
โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวม
ธุรกิจมีผลให้ส้ินสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ให้ใชร้าคา
ท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอก
ตลาดไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระ
ผูกพนัในปัจจุบันซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง
น่าเช่ือถือ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ไดม้าจากผูถู้กซ้ือหรือวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ี
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 

การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุ้นซ่ึงควบคุม
กลุ่มบริษทั ถือเป็นการเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อน
หน้าสุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เพื่อปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีได้มาจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบญัชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใต ้         
การควบคุมของผูถื้อหุน้ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนควบคุม ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั ซ่ึงเป็นส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าตามบญัชีสินทรัพยท่ี์ระบุไดสุ้ทธิ 
ณ วนัท่ีรวมธุรกิจให้บนัทึกไวเ้ป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่าจะมีการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนออกไป 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มท่ีมีสาระส าคัญได้ถูกตัดรายการใน  
การจดัท างบการเงินรวมน้ีแลว้ งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 ไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชง้บการเงินของบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

3.2 เงินตราต่างประเทศ 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้เป็นก าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึง
บนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มี
ความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอันใกล้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศของกิจการ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากรายการท่ีเป็นตวัเงิน
ซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการท่ีเสนอ 
งบการเงิน จะตอ้งรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการท่ี
เสนองบการเงิน หรือรับรู้ไวใ้นงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแลว้แต่กรณี ส่วนใน  
งบการเงินท่ีรวมหน่วยงานในต่างประเทศและกิจการท่ีเสนองบการเงิน (เช่น งบการเงินรวม 
เม่ือหน่วยงานในต่างประเทศเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกิจการ) กิจการจะตอ้งรับรู้ผลต่าง
ของอัตราแลกเปล่ียนแยกไว้ต่างหากในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือเร่ิมต้นและต้อง 
จดัประเภทจากส่วนของเจา้ของไปก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิ 

กิจการในต่างประเทศ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน          
ณ วนัท่ีรายงาน 
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รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน  
ท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตรา
แลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากทุกประเภทกบัสถาบนัการเงิน                  
ซ่ึงมีก าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาสามเดือนหรือนอ้ยกว่า และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง
โดยไม่รวมเงินฝากธนาคาท่ีมีภาระผกูพนั  

3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
ก) นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัย 
จะสูญ (ถา้มี) 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์
เกี่ยวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็น
หน้ีสูญ 

ข) นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผ่ือผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (ถา้มี) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.6 

3.5 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุน
ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ตน้ทุนสินคา้คงเหลือประกอบดว้ยตน้ทุนในการซ้ือ หกัดว้ยส่วนลดการคา้ เงินท่ีไดรั้บคืนและ
รายการอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ี
และสภาพปัจจุบนั 
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มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพื่อผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ จะถูกบนัทึกส าหรับรายการท่ีคาดว่าจะไม่ไดใ้ช้หรือ
ขายไม่ได ้ 

3.6 เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายท่ีปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 
การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเม่ือเร่ิมแรก 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตน้ทุน
การท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงิน (นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน) เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง
การเงินตามความเหมาะสม เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้ทั้ งหมดวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่า
ยติุธรรม ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

• สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

• ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่าย
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

• สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าให้ส าเร็จทั้งรับกระแส
เงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน 

• ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่าย
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทั
ใชว้ิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงินและปันส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชใ้นการคิดลด
ประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการ และส่วนเกินหรือส่วนลด
มูลค่าอ่ืนๆ ) ตลอดอายุท่ีคาดไวข้องหน้ีสินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาท่ี
สั้นกวา่ เพื่อใหไ้ดร้าคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

3.7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีดว้ยวิธีราคาทุนหัก
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูก
บนัทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยูบ่างส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ี
จ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
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3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรง 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้าม
วตัถุประสงค์ ราคาทุนรวมถึงต้นทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้ งของ
สินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์  
ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ี
ไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นก าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุง
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงประกอบดว้ย
ราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลี่ยนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค านวณ
โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละ
รายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

อาคาร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5  ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5  ปี 
คอมพิวเตอร์ 3 - 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวน
อยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งปีบญัชีท่ีเกิดรายการ 

3.9 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่า
เร่ิมแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ภายหลังจาก            
การรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า 
กลุ่มบริษทัท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี โดยไม่ค  านึงถึงว่าจะมี
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ 

ค่าความนิยมปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษทัแต่ละหน่วยท่ี
คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการควบรวมธุรกิจ 
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3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนอกจากค่าความนิยม 
สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส าอาง  
สูตรผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส าอาง เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้รับมาจากการซ้ือ
ธุรกิจรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยมและรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ
ธุรกิจ (ซ่ึงถือเป็นราคาทุน) 

ภายหลังการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจและมีอายุการใช้
ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอน แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ นอกจากค่าความนิยมท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั 
แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยน าราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหักดว้ย
มูลค่าคงเหลือ 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความ
นิยม โดยเร่ิมตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือสินทรัพย์นั้ นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงได ้ดงัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5  ปี 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองส าอาง 13  ปี 

วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับ                  
การทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใช้งานท่ีแน่นอนจะท าการทดสอบการด้อยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้ นอาจมีการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีไม่มีอายุการใช้งานท่ีแน่นอนจะท า                   
การทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า 
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3.11 การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง   
การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี กลุ่มบริษทัจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่า
จะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมจะมีการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลา
เดียวกนั 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบัญชีของหน่วย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่เม่ือมีการกลับรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมี
การดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจาก  
การใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูง
กว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยจ์ะประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับใน
อนาคต คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะทอ้น 

มูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่า 
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลับรายการด้อยค่า 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะ
ถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าลดระดบัลงหรือหมดไป ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่
เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
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3.12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน 
ภายหลังจากการบันทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย 
ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตลอดอายกุารกูย้มื 

3.13 ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

3.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
โครงการสมทบเงิน 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานซ่ึงกิจการจ่ายสมทบ
เป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนให้แก่กิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มี
ภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพนั
ในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในงบก าไรขาดทุนใน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจาก
โครงการสมทบเงิน ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
โดยค านวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัรามรณะ อายงุาน และปัจจยัอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอตัราคิด
ลดท่ีใช้ในการค านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 

เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการในอดีตของพนกังานรับรู้โดยวิธีเส้นตรงจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้น
เป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที  
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กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้
ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดค้ิดลดกระแสเงินสดและรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน เม่ือพนกังานท างานให ้

หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้ นหรือ 
การปันส่วนก าไร หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ี
จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพนัน้ีสามารถ
ประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

3.15 การรับรู้รายได ้
3.15.1 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเมื่อการควบคุมสินคา้ถูกโอน
ให้แก่ผู ซ้ื้อ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าซ่ึงไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑท่ี์ไดส่้งมอบ และหลงัจากหักส่วนลดการคา้และสินคา้รับ
คืนแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

3.15.2 เงินปันผลรับ 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินปันผลรับในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

3.15.3 ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตาม
เกณฑค์งคา้ง 
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3.16 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.17 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืและส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย  

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.18 สัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาปฏิบติัใช ้โดยใช้วิธี
ปรับปรุงกับก าไรสะสม และไม่ปรับยอ้นหลงักับข้อมูลเปรียบเทียบซ่ึงแสดงตามมาตรฐาน  
การบัญชีฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า รายละเอียดนโยบายการบัญชีทั้ งมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และมาตรฐานการรายงายทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า แสดง
แยกจากกนัดงัน้ี 

ก) นโยบายท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้
ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
ยงัไม่ได้จ่ายช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หาก
อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใด  ๆ

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดชันี
หรืออตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

- จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
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- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิ 
เลือกนั้น 

- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า
ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการช าระ
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระ 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง) เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

- มีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์ส าคัญ หรือการเปล่ียนแปลงใน
สถานการณ์ ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพย์
อา้งอิง ในกรณีดังกล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง 

- มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดชันีหรืออัตรา 
หรือการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใต้การรับประกันมูลค่า
คงเหลือ ในกรณีดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิด
ลดท่ีปรับปรุง) 

- มีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือ/และการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่า
แยกต่างหาก ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึ้นอยู่กับอายุสัญญาเช่าของ
สัญญาเช่าท่ีเปล่ียนแปลงโดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดท่ี
ปรับปรุง ณ วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสัญญามีผล 
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กลุ่มบริษทัไม่มีรายการปรับใด ๆ ดงักล่าวแสดงระหวา่งปี 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกับหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้อง 
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมี
ผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงั
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใช้ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม (ถา้มี) 

เม่ือกลุ่มบริษทัมีประมาณการต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพย์อ้างอิง  
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดขึ้น เพื่ออธิบายตน้ทุนท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อผลิตสินคา้คงเหลือ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชค้ิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สะทอ้นวา่ กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การคิดค่าเส่ือม
ราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื่อประเมิน
ว่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกส าหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ท่ีระบุ
ไดต้ามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายช าระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขการจ่ายช าระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยู่ในบรรทดั “ค่าใช้จ่ายอ่ืน” ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
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ข) นโยบายท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 

สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
ส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็น
รายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวน
เงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญา
เช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 

3.19 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวม
ธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือ
ขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้ เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ัง
แรกในงบการเงินรวม การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกในงบการเงินรวม ซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทาง
ภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมี
การกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้ง
ค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่าย
เพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับ
ภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง  
การตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐาน 
การประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอ
ของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนั เม่ือ
เป็นค่าภาษีเงินได ้ ท่ีจะตอ้งน าส่งให้กบัหน่วยจดัเก็บภาษีเดียวกันและบริษทัและบริษทัย่อย  
มีความตั้งใจท่ีจะเสียภาษีเงินไดด้ว้ยยอดสุทธิ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไร
เพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
ดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

3.20 ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวน
หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และก าไรต่อหุ้นปรับลด
ค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับ
ลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 
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3.21 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการ
ท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานั้นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
รายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงลักษณะของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่าโดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม
น้ีใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จัดล าดับชั้นเป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่ง
ตามล าดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามล าดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม 
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.22 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ 
และการตั้งขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้ง 
การแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้
พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั้น 
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การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 

การด้อยค่า  
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมีอายุการใช้งานท่ีแน่นอนจะท า
การทดสอบการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่มี
อายุการใช้งานท่ีแน่นอน กลุ่มบริษทัจะท าการทดสอบการด้อยค่าทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่าโดยการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายรายการ รวมถึงอัตราคิดลด  
การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัดงักล่าว 

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า -  
ผู้เช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการเประเมิน
ว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือ
ยกเลิกสัญญาเช่า โดยค านึงถึงขอ้เท็จจริง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิด
ส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจในการใชสิ้ทธินั้นภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใต้
การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

4. กำรซ้ือธุรกจิ 
เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บริษทั เอสซีเอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั (“SMI”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย จากผูถื้อหุ้นเดิม จ านวนรวมทั้งส้ิน 5,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55 
ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของ SMI รวมเป็นจ านวน 115.01 ลา้นบาท  

ในระหว่างปี 2563 บริษทัได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า 
ท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาเพื่อการปันส่วนมูลค่าดงักล่าว ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินท่ี
เสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 จากผูป้ระเมินราคาอิสระดังกล่าวแลว้ บริษทัได้ปฏิบติัและรับรู้
รายการการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องกิจการท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ วดัดว้ยมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ประกอบดว้ย
รายการต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  24,999,700 
ลูกหน้ีอ่ืน  47,697 
ลูกหน้ีค่าหุน้  75,000,000 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 11)  29,281,730 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองส าอาง (ดูหมายเหตุขอ้ 13)  134,590,916 
ค่าท่ีดินและอาคารคา้งจ่าย  (29,802,451) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (43,000) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูหมายเหตุขอ้ 14)  (26,918,183) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีระบุได้ - สุทธิ  207,156,409 

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

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทับันทึกรับรู้รายการปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาดงักล่าวจากการซ้ือธุรกิจและบนัทึกผลต่างระหว่างราคาซ้ือ

กบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยมเป็นจ านวนเงิน 1.07 

ลา้นบาท 

5. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
รายการคา้ของบริษทัได้รวมรายการท่ีเกิดขึ้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นหรือ              
การมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงแสดงถึงผลของรายการเหล่าน้ีตามท่ีได้
พิจารณาร่วมกนัระหว่างบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงราคาของรายการเหล่าน้ีเป็นราคาตามท่ีระบุไว ้               
ในขอ้ตกลงหรือสัญญาซ่ึงเป็นปกติทางการคา้โดยบริษทัไม่มีรายการซ้ือสินคา้ประเภทเดียวกันจากผูข้าย 
รายอ่ืน 
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รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

5.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

ช่ือบริษัท ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
 2563 2562 2563 2562 2563  2562 

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

     130,004,940  14,999,940 

5.2 ยอดคงเหลือรายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีกำรค้ำ         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอราทอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  6,197  - 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  36,944  - 
   -   -  43,141  - 

ลูกหน้ีอื่น         
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  451,013   - 
SCM Spirit (Myanmar) Co.,Ltd. บริษทัยอ่ยทางออ้ม  -   -  3,131,354   - 
   -   -  3,582,367   - 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรอทอร่ี จ ากดั* บริษทัยอ่ย   -  6,000,000  10,000,000 
         

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรอทอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  1,969,385  1,128,952 
บริษทั เอส ซี เอ็ม อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  261,780   - 
   -   -  2,231,165  1,128,952 

รำยได้ค้ำงรับ         
SCM Spirit (Myanmar) Co.,Ltd. บริษทัยอ่ยทางออ้ม  -    -  1,364,745  840,218 
         

ดอกเบีย้ค้ำงรับ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอรอทอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย  -    -  29,658  - 

         
เจ้ำหนี้กำรค้ำ         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอราทอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  1,198,202   - 
บริษทั เอส ซี เอ็ม อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  10,801,787   - 
   -   -  11,999,989   - 
         

เจ้ำหนี้อื่น         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอราทอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย     30,550   
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย     45,181   
   -   -  75,731  - 
         

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรค้ำงจ่ำย         
ผูบ้ริหารและกรรมการ ผูบ้ริหาร 8,071,587  6,432,432  8,071,587  6,432,432 

* ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 6.00 ล้านบาท และ  

10.00 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.82 ต่อปีและ 6.87 ต่อปี ตามล าดบั เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัประกนั
และครบก าหนดจ่ายช าระคืนเมื่อทวงถาม 
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5.3 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย  
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562  2563  2562 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร         

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอราทอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  22,936  280,554 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  174,309  683,979 
  -  -  197,245  946,533 

รำยได้อื่น         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอราทอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  708,000  528,000 
SCM Spirit (Myanmar) Co.,Ltd. บริษทัยอ่ยทางออ้ม -  -  1,364,745  1,726,276 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  1,440,220  300,000 
  -  -  3,512,965  2,554,276 

เงินปันผลรับ         
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  19,499,942  27,999,916 
         

ดอกเบีย้รับ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอราทอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  711,510  603,401 
         

ซ้ือ         
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอราทอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  17,059,623  17,119,224 
บริษทั เอส ซี เอ็ม อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  35,638,311  - 
  -  -  52,697,934  17,119,224 

         
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร         

บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  32,405,115  33,662,500 
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค ์แล็บบอราทอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  3,246,654  - 
บริษทั เอส ซี เอ็ม อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  6,930  - 
  -  -  35,658,699  33,662,500 

         
ดอกเบีย้จ่ำย         

บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  15,337  - 
         

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร         
ผูบ้ริหารและกรรมการ ผูบ้ริหาร 29,996,100  61,831,123  19,210,500  37,206,165 

รายไดจ้ากการขายก าหนดตามตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม ส าหรับรายไดจ้ากการให้บริการและรายได้
ค่าธรรมเนียมอ่ืนก าหนดตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาซ่ึงเป็นปกติธุรกิจ  
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6. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
6.1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน มีดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบจำก   เพิม่ขึน้  กระแสเงินสด  ยอดคงเหลือ 
 กำรน ำ TFRS 16    จำกกิจกรรม  ณ วันที ่
 มำใช้คร้ังแรก    จัดหำเงิน  31 ธันวำคม 
 ณ วันที ่    สุทธิ  2563 
 1 มกรำคม       
 2563       

หน้ีสินตามสัญญา 63,025,613  689,725  (10,973,638)  52,741,700 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
หน่วย : บำท 

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

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 5,000,000  (5,000,000)  - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 108,177  (108,177)  - 

6.2 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 2563  2562 
วงเงินสินเช่ือระยะส้ัน 85,000,000  100,000,000 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินซ่ึงค ้าประกนัโดยใช้บญัชีเงินฝากประจ า
เป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 1,571,507  263,888  1,482,314  235,906 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 361,547,293  185,778,970  284,786,080  171,545,143 
เงินฝากประจ าท่ีถึงก าหนดภายใน 3 เดือน 105,066,173  20,235,680  105,066,173  20,235,478 

 468,184,973  206,278,538  391,334,567  192,016,527 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือน มีอตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.85 ต่อปี และร้อยละ 1.05 ถึง 1.50 ต่อปี ตามล าดบั 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีการคา้        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  43,141  - 
บริษทัอื่น 43,365,086  25,868,516  32,270,166  16,323,250 
 43,365,086  25,868,516  32,313,307  16,323,250 

ลูกหน้ีอื่น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  3,582,367  - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 5,572,218  7,720,831  3,709,629  5,950,954 
รายไดค้า้งรับ 7,485,492  6,491,465  8,879,894  7,331,682 
เงินทดรองจ่าย  23,521,507  28,873,099  25,659,590  28,810,961 
   79,944,303  68,953,911  74,144,787  58,416,847 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  43,141  - 

บริษทัอื่น        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 43,365,086  25,868,516  32,270,166  16,323,250 
 43,365,086  25,868,516  32,313,307  16,323,250 

9. สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

สินคา้ส าเร็จรูป 46,534,855  41,122,492  52,772,571  41,184,637 
วตัถุดิบ 2,843,766  5,619,899  716,244  2,171,356 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (1,124,209)  (1,013,920)  (1,124,209)  (1,013,920) 
 48,254,412  45,728,471  52,364,606  42,342,073 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ้่าย        
และไดร้วมในบญัชีตน้ทนุขาย        
- ตน้ทนุขายและตน้ทุนการให้บริการ 261,382,828  248,025,464  266,929,476  251,687,459 
- ขาดทนุจากการลดลงมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 110,289  436,473  110,289  436,473 

 261,493,117  248,461,937  267,039,765  252,123,932 
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10. เงินฝำกธนำคำรท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไดน้ าเงินฝากประจ าธนาคารจ านวน 5.50 ลา้นบาทและ 
7.50 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี (ดูหมายเหตุขอ้ 6.2) และการรับช าระค่าสินคา้
ดว้ยบตัรเครดิตจากลูกคา้ 

11. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้จำก  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ/   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  กำรซ้ือธุรกิจ      (ออก)  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  (ดูหมายเหตุ        31 ธันวำคม 
 2563  ขอ้ 4)        2563 

รำคำทุน            
ท่ีดิน 1,373,784  5,718,336  -  -  -  7,092,120 
อาคาร 3,626,216  23,563,394  17,060,754  -  -  44,250,364 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 19,689,779  -  6,474,836  -  1,092,255  27,256,870 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5,228,133  -  4,888,292  (556,445)  -  9,559,980 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้            

ส านกังาน 15,539,381  -  2,847,651  (3,040,008)  -  15,347,024 
คอมพิวเตอร์ 6,786,230  -  1,643,271  (460,296)  -  7,969,205 
ยานพาหนะ 17,767,400  -  -  (1,900,000)  -  15,867,400 

รวมราคาทุน 70,010,923  29,281,730  32,914,804  (5,956,749)  1,092,255  127,342,963 
            

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
อาคาร (45,203)  -  (1,376,839)  -  -  (1,422,042) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (12,978,684)  -  (3,216,637)  -  -  (16,195,321) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (3,956,944)  -  (750,644)  498,545  -  (4,209,043) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้            

ส านกังาน (11,049,790)  -  (2,122,046)  2,876,934  -  (10,294,902) 
คอมพิวเตอร์ (5,185,630)  -  (1,173,890)  428,813  -  (5,930,707) 
ยานพาหนะ (5,366,410)  -  (3,095,178)  286,137  -  (8,175,451) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (38,582,661)  -  (11,735,234)  4,090,429  -  (46,227,466) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า            

ระหว่างก่อสร้าง 1,092,255  -  1,761,800  -  (1,092,255)  1,761,800 
 32,520,517          82,877,297 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

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

รำคำทุน          
ท่ีดิน -  1,373,784  -  -  1,373,784 
อาคาร -  3,626,216  -  -  3,626,216 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 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 านกังาน 14,666,557  1,053,299  (180,475)  -  15,539,381 
คอมพิวเตอร์ 6,294,523  607,690  (115,983)  -  6,786,230 
ยานพาหนะ 13,167,400  4,600,000  -  -  17,767,400 
รวมราคาทุน 58,249,568  11,626,993  (1,466,841)  1,601,203  70,010,923 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร -  (45,203)  -  -  (45,203) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (10,206,448)  (3,645,799)  873,563  -  (12,978,684) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (3,051,698)  (915,117)  9,871  -  (3,956,944) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้          

ส านกังาน (8,600,950)  (2,544,293)  95,453  -  (11,049,790) 
คอมพิวเตอร์ (3,896,548)  (1,376,805)  87,723  -  (5,185,630) 
ยานพาหนะ (2,767,232)  (2,599,178)  -  -  (5,366,410) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (28,522,876)  (11,126,395)  1,066,610  -  (38,582,661) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า          

ระหว่างก่อสร้าง -  2,693,458  -  (1,601,203)  1,092,255 
 29,726,692        32,520,517 

         
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม         

2563      บำท  11,735,234 

2562      บำท  11,126,395 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  โอนเข้ำ /  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      (ออก)  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม        31 ธันวำคม 
 2563        2563 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 1,373,784  -  -  -  1,373,784 
อาคาร 3,626,216  -  -  -  3,626,216 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 19,689,780  5,748,962  -  1,092,255  26,530,997 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 3,418,074  442,629  (531,845)  -  3,328,858 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้          

ส านกังาน 15,023,985  1,852,138  (3,040,008) ¤  -  13,836,115 
คอมพิวเตอร์ 6,482,339  1,568,318  (460,297)  -  7,590,360 
ยานพาหนะ 17,767,400  -   (1,900,000)  -  15,867,400 

รวมราคาทุน 67,381,578  9,612,047  (5,932,150)  1,092,255  72,153,730 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร (45,203)  (181,311)  -  -  (226,514) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (12,978,684)  (3,175,746)  -  -  (16,154,430) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (2,580,446)  (367,179)  487,612  -  (2,460,013) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้       -   

ส านกังาน (10,754,139)  (1,953,415)  2,876,934  -  (9,830,620) 
คอมพิวเตอร์ (5,075,073)  (1,053,210)  428,813  -  (5,699,470) 
ยานพาหนะ (5,366,410)  (3,095,178)  286,137  -  (8,175,451) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (36,799,955)  (9,826,039)  4,079,496  -  (42,546,498) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า          

ระหว่างก่อสร้าง 1,092,255  11,800  -  (1,092,255)  11,800 
 31,673,878        29,619,032 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

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

รำคำทุน          
ท่ีดิน -  1,373,784  -  -  1,373,784 
อาคาร -  3,626,216  -  -  3,626,216 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 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 านกังาน 14,284,369  920,091  (180,475) ¤  -  15,023,985 
คอมพิวเตอร์ 6,087,448  510,874  (115,983)  -  6,482,339 
ยานพาหนะ 13,167,400  4,600,000  -  -  17,767,400 

รวมราคาทุน 55,866,245  11,380,971  (1,466,841)  1,601,203  67,381,578 
          

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อาคาร -  (45,203)  -  -  (45,203) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (10,206,448)  (3,645,799)  873,563  -  (12,978,684) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (2,034,496)  (555,821)  9,871  -  (2,580,446) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้          

ส านกังาน (8,398,819)  (2,450,773)  95,453  -  (10,754,139) 
คอมพิวเตอร์ (3,875,795)  (1,287,001)  87,723  -  (5,075,073) 
ยานพาหนะ (2,767,232)  (2,599,178)  -  -  (5,366,410) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (27,282,790)  (10,583,775)  1,066,610  -  (36,799,955) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า          

ระหว่างก่อสร้าง -  2,693,458  -  (1,601,203)  1,092,255 
 28,583,455        31,673,878 

        
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม        

2563     บำท  9,826,039 

2562     บำท  10,583,775 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ 
แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 22.81 ลา้นบาท 
และ 12.39 ลา้นบาท ตามล าดบั และบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 21.28 ลา้นบาทและ
12.39 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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12. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (2562: ไม่มี) มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบจำกกำรน ำ   เพิม่ขึน้  ยอดคงเหลือ 
 TFRS 16 มำใช้คร้ังแรก     ณ วันที ่
 ณ วันที่     31 ธันวำคม 
 1 มกรำคม    2563 
 2563     
 (ดูหมายเหตขุอ้ 2.4)     
      
      

รำคำทุน      
อาคาร 62,702,243  689,725  63,391,968 
อุปกรณ์ส านกังาน 323,370  -  323,370 

รวมราคาทุน 63,025,613  689,725  63,715,338 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      

อาคาร -  (12,258,675)  (12,258,675) 
อุปกรณ์ส านกังาน -  (141,688)  (141,688) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม -  (12,400,363)  (12,400,363) 
 63,025,613    51,314,975 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม     

2563  บำท  11,907,987* 

* ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัได้น าแนวปฏิบัติทางบญัชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยกลุ่มบริษทัได้รับการลดค่าเช่าตาม
สัญญาเช่าจากผูใ้ห้เช่าส่งผลให้หน้ีสินตามสัญญาเช่าลดลงจ านวน 0.49 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลงและบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นใน
ก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัเช่าอาคารและอุปกรณ์ส านักงาน โดยมีอายุสัญญาเช่าเฉล่ียเท่ากบั 3 ปี และกลุ่มบริษทัมี
ทางเลือกในการซ้ืออุปกรณ์ในมูลค่าท่ีก าหนดไวเ้ม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า  
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 16 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

จ ำนวนเงินท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2563  
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 11,907,987 
ผลต่างจากการลดราคาค่าเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 492,376 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,361,948 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่าเท่ากับ 15.76  
ลา้นบาท 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้จำก  เพิม่ขึน้  โอนเข้ำ /  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  กำรซ้ือธุรกิจ    (ออก)  ณ วันที ่
 1 มกรำคม  (ดูหมายเหต ุ      31 ธันวำคม 
 2563  ขอ้ 4)      2563 
          

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19,270,243  -  2,416,445  3,360,000  25,046,688 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร          
และเคร่ืองส าอาง -  134,590,916  -  -  134,590,916 

ค่าความนิยม -  1,068,975  -  -  1,068,975 
รวมราคาทุน 19,270,243  135,659,891  2,416,445  3,360,000  160,706,579 

          
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (7,847,301)  -  (4,214,604)  -  (12,061,905) 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร          
และเคร่ืองส าอาง -  -  (8,424,342)  -  (8,424,342) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,847,301)  -  (12,638,946)  -  (20,486,247) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์          
ระหว่างติดตั้ง 3,360,000  -  877,000  (3,360,000)  877,000 

 14,782,942        141,097,332 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
หน่วย : บำท 

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

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

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

 16,810,451      14,782,942 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม       

2563     บำท  12,638,946 
2562     บำท  3,509,210 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่    ณ วันที ่
 1 มกรำคม    31 ธันวำคม 
 2563    2563 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์      
ราคาทุน 17,866,253  2,416,445  20,282,698 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,494,261)  (3,453,281)  (10,947,542) 

 10,371,992    9,335,156 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง -  877,000  877,000 

 10,371,992    10,212,156 
  



 
- 42 - 

 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
หน่วย : บำท 

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

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

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

 12,123,328      10,371,992 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม       

2563     บำท  3,453,281 
2562     บำท  3,229,047 

14. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,753,545  2,644,657  2,016,923  1,559,226 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (25,233,315)  -  -  - 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (22,479,770)  2,644,657  2,016,923  1,559,226 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : บำท 

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

 1 มกรำคม  ธุรกิจ    หรือขำดทุน    31 ธันวำคม 
 2563  (ดูหมายเหตุ    เบ็ดเสร็จอ่ืน    2563 
   ขอ้ 4)         

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี            
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของ            
สินคา้คงเหลือ 202,784  -  22,058  -  -  224,842 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  285,346  -  -  285,346 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน            
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,441,873  -  764,494  (232,437)  (730,573)  2,243,357 

 2,644,657  -  1,071,898  (232,437)  (730,573)  2,753,545 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี            
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและ            

เคร่ืองส าอาง -  (26,918,183)  1,684,868  -  -  (25,233,315) 
 -  (26,918,183)  1,684,868  -  -  (25,233,315) 

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้            
รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2,644,657  (26,918,183)  2,756,766  (232,437)  (730,573)  (22,479,770) 

ระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทักลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวจ านวน 0.73 ลา้นบาท เน่ืองจากไม่มีความเป็นไปไดแ้น่นอนท่ีก าไรทางภาษีจะ
มีเพียงพอเพื่อใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

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

 1 มกรำคม    หรือขำดทุน  31 ธันวำคม 
 2563    เบ็ดเสร็จอ่ืน  2563 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 202,784  22,058  -  224,842 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  285,346  -  285,346 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,356,442  157,340  (7,047)  1,506,735 

 1,559,226  464,744  (7,047)  2,016,923 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

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

 1 มกรำคม  หรือขำดทุน   31 ธันวำคม 
 2562     2562 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 115,490  87,294   202,784 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ       
    ผลประโยชน์พนกังาน 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 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 115,490  87,294   202,784 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ       
    ผลประโยชน์พนกังาน 1,043,224  313,218   1,356,442 

 1,158,714  400,512   1,559,226 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 18,382,843  13,645,951  10,836,066  11,451,580 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (2,026,193)  (637,727)  (464,744)  (400,512) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 16,356,650  13,008,224  10,371,322  11,051,068 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดกบัก าไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 82,997,944  72,052,305  77,564,774  79,464,426 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 - 25  ร้อยละ 0 - 25  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
จ านวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 15,287,200  15,892,885  15,512,955  15,892,885 
จ านวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 25  313,154  (1,221,018)  -  - 
จ านวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 0 ถึง 20 5,483,236  3,415,388  -  - 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษี 1,730,913  520,952  1,316,220  758,166 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี (3,899,988)  (5,599,983)  (3,899,988)  (5,599,983) 
ผลกระทบทางภาษีของรายการท่ีน ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีได้ (2,557,865)  -  (2,557,865)  - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 16,356,650  13,008,224  10,371,322  11,051,068 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง ร้อยละ 19  ร้อยละ 18  ร้อยละ 13  ร้อยละ 14 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  11,999,989  - 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 39,961,155  14,590,473  32,394,369  12,706,673 

 39,961,155  14,590,473  44,394,358  12,706,673 
        

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  75,731  - 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอื่น 5,728,548  2,957,210  4,066,510  3,412,402 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 18,424,934  15,000,169  18,424,934  15,000,169 
ผลตอบแทนสมาชิกคา้งจ่าย 42,134,130  34,977,781  42,134,130  34,977,781 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 15,177,781  13,701,713  13,458,520  12,214,746 
 121,426,548  81,227,346  122,554,183  78,311,771 
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16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวมและ 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2563  2562 

กำรวิเครำะห์ตำมกำรครบก ำหนด     
ปีท่ี 1  14,396,445  - 
ปีท่ี 2  14,352,345  - 
ปีท่ี 3  13,780,582  - 
ปีท่ี 4  9,648,004  - 
ปีท่ี 5  7,321,110  - 
มากกว่าปีท่ี 5   742,721  - 

  60,241,207  - 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (7,499,507)  - 

  52,741,700  - 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (11,513,717)  - 
  41,227,983  - 

กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงด้านสภาพคล่องท่ีมีนัยส าคัญเก่ียวกับหน้ีสินตามสัญญาเช่า หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าไดรั้บการติดตามโดยแผนกบริหารเงินของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัไดรั้บประโยชน์จากมาตรการชะลอการช าระค่าเช่า 3 - 5 เดือนส าหรับอาคาร
มาตรการชะลอการช าระค่าเช่าไดล้ดการช าระเงินในงวดวนัท่ี 1 เมษายน 2563 จ านวน 695,360 บาท
และเพิ่มการช าระเงินในงวดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 จ านวน 851,191 บาท กลุ่มบริษทัได้วดัมูลค่า
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยใช้จ านวนเงินตามสัญญาเช่าท่ีแกไ้ขและอตัราคิดลดเดิมท่ีใช้กบัสัญญา
เช่าส่งผลให้หน้ีสินตามสัญญาเช่าลดลงจ านวน 492,376 บาท ซ่ึงรับรู้เป็นยอดลดการจ่ายค่าเช่าผนัแปร
ในก าไรหรือขาดทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
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17. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม        
ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
โครงการส ารองบ าเหนจ็พนกังาน 11,229,100  12,209,365  7,533,680  6,782,208 

        
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน        
โครงการส ารองบ าเหนจ็พนกังาน 3,189,318  2,752,160  1,746,707  1,566,084 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,956,743)  -  (35,235)  - 

 232,575  2,752,160  1,711,472  1,566,084 

โครงการส ารองบ าเหน็จพนักงาน 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัให้มีกองทุน 11,229,100  12,209,365  7,533,680  6,782,208 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน 11,229,100  12,209,365  7,533,680  6,782,208 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,209,365  9,457,205  6,782,208  5,216,124 

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ีย 3,189,318  2,752,160  1,746,707  1,566,084 
จ่ายผลประโยชน์ระหว่างปี (1,212,840)  -  (960,000)  - 
ก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ี        
ก าหนดไว ้        
- จากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (3,402,329)  -  (417,731)  - 
- จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (274,812)  -  (114,916)  - 
- จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 720,398  -        497,412  - 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 11,229,100  12,209,365  7,533,680  6,782,208 

ค่าใช้จ่ายภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,593,803  2,289,118  1,302,746  1,313,803 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 105,500  238,236  73,864  131,792 
ตน้ทุนบริการในอดีต 490,015  224,806  370,097  120,489 

 3,189,318  2,752,160  1,746,707  1,566,084 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนขาย 5,710  -  -  - 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 3,183,608  2,752,160  1,746,707  1,566,084 

 3,189,318  2,752,160  1,746,707  1,566,084 
  



 
- 49 - 

 

 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.20 - 2.60  2.47 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0.00 - 30.00  0.00 - 23.00 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 3.00  3.00 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการก าหนดภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั 
ประกอบด้วย อัตราคิดลด อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และอัตราการเพิ่มขึ้ นของเงินเดือน  
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวไดพ้ิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
อตัราคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (684,554)  (748,162)  (425,893)  (375,776) 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 784,945  848,131  481,231  420,769 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (731,885)  (862,482)  (464,747)  (406,487) 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1  175,545  153,164  134,925  93,027 
อตัราเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 814,069  957,196  488,496  432,877 
อตัราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (725,430)  (856,923)  (441,338)  (393,369) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นจริงในภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนกังาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่าง ๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหาก
จากขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากน้ีในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของ
พนกังาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบัการค านวณหน้ีสินส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน
หลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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พระราชบญัญติัคุ ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 
5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานฉบับน้ีก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้าง 
เลิกจา้ง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงานหลงัออกจากงาน กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุน
บริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 จ านวน 0.22 ลา้นบาท และ 0.12 ลา้นบาท ตามล าดบั 

18. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
• เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 6/2561 มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัจากเดิม 10.00 ลา้นหุน้ จ านวน 100.00 ลา้นบาท เป็น 22.50 ลา้นหุน้จ านวน 225.00 ลา้นบาท                      
โดยการเพิ่มหุ้นสามญัจ านวน 12.50 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท เรียกช าระหุ้นละ 4.00 
บาท เป็นจ านวนเงิน 50.00 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนน้ีกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้
เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 มีมติใหเ้รียกช าระค่าหุ้น                
ส่วนท่ีเหลือจากมูลค่าท่ีตราไวมู้ลค่าหุ้นละ 6.00 บาท ส าหรับ 12.50 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 75.00  
ลา้นบาท บริษทัรับช าระค่าหุ้นท่ีเหลือและจดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 6 
มีนาคม 2562 

• เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจากเดิม 22.50 ล้านหุ้น จ านวน 225.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านหุ้น จ านวน 300.00  
ลา้นบาทโดยการเพิ่มหุ้นสามญัจ านวน 7.50 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท จ านวน 75.00 
ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่เรียกช าระและมีมติให้บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 
10.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ท าให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 600,000,000 หุ้น เพื่อ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนและการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 

• ในระหวา่งวนัท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2563 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 150,000,000 หุน้ 
ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท แก่ประชาชนทัว่ไปและกรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนักงานของบริษทั 
โดยมีมูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท ท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 197.21 ลา้นบาท ซ่ึงสุทธิจาก
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเพื่อเสนอขายหุ้นดงักล่าวจ านวน 12.79 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บช าระค่าหุน้
จ านวน 285.00 ลา้นบาทแลว้และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีไดรั้บช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 
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19. ทุนส ำรองตำมกฎหมำยและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุน
ส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทัมีจ านวน 16.90 ลา้นบาทและ 14.60 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น ประกอบดว้ยผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมด                  
จากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

ก ำไรขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนักงำนท่ีก ำหนดไว้ 
ก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานท่ีก าหนดไว ้ประกอบดว้ยก าไรและขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้

20. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

รายไดค้่าบ ารุงสมาชิก 23,743,856  28,679,387  23,743,856  28,679,387   
รายไดจ้ากการให้บริการตวัแทนจ าหน่าย 3,410,000  8,053,333  3,410,000  8,053,333   
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก 8,405,746  4,940,621  8,405,746  4,940,621 
เงินปันผลรับ -  -  19,499,942  27,999,916 
รายไดอ้ื่น 3,398,975  4,409,443  6,593,472  7,687,694 
 38,958,577  46,082,784  61,653,016  77,360,951 
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21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
สินคา้ท่ีซ้ือมาเพ่ือขาย 261,890,573  228,271,726  277,853,998  216,848,574 
ค่าเส่ือมราคา 11,735,234  11,126,395  9,826,039  10,583,775 
ค่าตดัจ าหน่าย 24,546,933  3,509,210  15,361,268  3,229,047 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 3,189,318  2,752,160  1,746,707  1,566,084    
ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี 3,520,060  16,313,750  3,520,060  16,313,750 
ค่าใชจ้่ายค่าบริหารจดัการ -  -  25,800,000  7,500,000 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 111,339,414  123,443,380  84,825,435  95,041,419 
ผลตอบแทนแก่สมาชิก 483,389,719  568,090,929  483,389,719  568,090,929 
ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 37,016,118  43,064,219  37,016,118  43,064,219 

22. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ดอกเบ้ียหน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,377,285  253,947  3,377,285  253,947 
ตน้ทุนทางการเงินอื่น 86,135  25,074  101,472  25,074 
 3,463,420  279,021  3,478,757  279,021 

23. ก ำไรต่อหุ้น  
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

ก าไรต่อหุ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของ
กลุ่มบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน        
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั (บาท) 60,015,436  59,044,081  67,221,640  68,413,358 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญั (พนัหุ้น) 497,260  498,740    497,260  498,740   

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.13  0.12    0.14       0.14   
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บริษทัค านวณหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม  450,000,000  22,500,000 
บวก  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกและรับช าระในระหว่างปี  47,260,274  476,239,726 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  497,260,274  498,739,726 

24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงาน
ธุรกิจ พิจารณาจากประเภทรายได ้ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินและทบทวนผลการด าเนินงานจากรายงานภายใน
ซ่ึงเป็นรายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษทัทั้งหมดเพื่อท่ีจะประเมินผลการปฏิบติังานและจัดสรร
ทรัพยากร โดยการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละส่วนงานจะวดัผลจากรายได ้ตน้ทุน ก าไรขั้นตน้
และก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงาน
ไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 

 กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี  
 ส่วนงานท่ี 1  ขายตรง 
 ส่วนงานท่ี 2  ขายตวัแทนจ าหน่าย 
 ส่วนงานท่ี 3  ใหบ้ริการ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการกบั
ลูกคา้บุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจ านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดร้วม 
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ส่วนงานด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 ขำยตรง  ขำยตัวแทน

จ ำหน่ำย 
 ให้บริกำร  รำยกำรตัดบัญชี

ระหว่ำงส่วนงำน 
 รวม  ขำยตรง  ขำยตัวแทน

จ ำหน่ำย 
 ให้บริกำร  รำยกำรตัดบัญชี

ระหว่ำงส่วนงำน 
 รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม                    
รายไดจ้ากการขายและให้บริการลูกคา้ภายนอก                     
- รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 929,814,819  81,018,637  57,993,554  (104,766,423)  964,060,587  1,003,908,708  35,451,860  70,249,012  (72,944,855)  1,036,664,725 
รายไดจ้ากการขายและให้บริการลูกคา้ภายนอก                     
- รับรู้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง -  -  26,466,517  -  26,466,517  -  -  18,007,500  -  18,007,500 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 252,587,520  56,865,429  27,455,044  (61,548,729)  275,359,264  238,978,353  27,312,560  23,105,773  (35,133,808)  254,262,878 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 677,227,299  24,153,208  57,005,027  (43,217,694)  715,167,840  764,930,355  8,139,300  65,150,739  (37,811,047)  800,409,347 

                    
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 567,899,657  1,612,439  5,536,938  4,759,562  579,808,596  678,399,398  651,514  12,465,603  (13,819,756)  677,696,759 
ผลรวมของก าไรหรือขาดทุน                    
ก่อนตน้ทุนทางการเงิน         86,461,365          72,331,326 
ตน้ทุนทางการเงิน         3,463,420          279,021 
ผลรวมของก าไรหรือขาดทุน         82,997,945          72,052,305 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         16,356,650          13,008,224 
ก าไรสุทธิส าหรับปี         66,641,295          59,044,081 

                    
ณ วันที ่31 ธันวำคม                    
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 837,999,588  42,673,684  53,258,109  (47,554,253)  886,377,128  357,486,177  24,987,466  38,753,561  (35,915,602)  385,311,602 
หน้ีสินรวมของส่วนงาน 202,999,361  10,370,758  24,835,118  (11,704,734)  226,500,503  113,239,819  98,088  15,279,340  (19,245,322)  109,371,925 
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ส่วนงานด าเนินงานจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 ภำยใน  ภำยนอก  รำยกำรตัดบัญชี  รวม  ภำยใน  ภำยนอก  รำยกำรตัดบัญชี  รวม 
 ประเทศ  ประเทศ  ระหว่ำงส่วนงำน    ประเทศ  ประเทศ  ระหว่ำงส่วนงำน   

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม                
รายไดร้วม 962,252,896  133,040,630  (104,766,422)  990,527,104  1,041,260,741  86,356,339  (72,944,855)  1,054,672,225 

                
ณ วันที่ 31 ธันวำคม                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(1) 280,789,604  -  -  280,789,604  54,803,459  -  -  54,803,459 

(1) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ไม่รวมเงินลงทุน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก    
ไทย 876,356,694  986,934,485 
พม่า 58,034,959  39,360,260 
กมัพูชา 34,277,902  10,278,950 
สิงคโปร์ 11,783,796  1,303,138 
มาเลเซีย 2,784,828  659,187 
ลาว 6,866,930  9,734,389 
เวียดนาม 421,995  6,401,816 

รวม 990,527,104  1,054,672,225 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย จ านวน 
39.71 ล้านบาท 36.17 ล้านบาทและ 28.55 ล้านบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานขายตรงและขายตัวแทน
จ าหน่าย  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย เป็น
จ านวนเงิน 31.77 ลา้นบาทและ 21.38 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานขายตรงและขายตวัแทนจ าหน่าย 

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษทัและพนักงานกลุ่มบริษทัได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยหักจากเงินเดือนของพนกังานจ านวนร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน
และกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได ้
จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า
ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั  
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมจ านวน 0.94 ลา้นบาทและ 1.20 ลา้นบาท ตามล าดับ และบริษทัรับรู้เงิน
สมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 0.59 ล้านบาทและ 0.83 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

26. เงินปันผลจ่ำย 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการของบริษทัและบริษทัย่อยมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล 
ดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

ช่ือบริษัท วันที่ประชุม กำรจัดสรรก ำไร อัตรำ
หุ้นละ 

จ ำนวน วันที่จ่ำย ทุนส ำรอง 
ตำมกฎหมำย 

   (บำท) (บำท)  (บำท) 
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 26 ก.พ. 63 ปี 2562 0.062 27,900,000 9 มี.ค. 63 1,000,000 
  8 พ.ค. 63 ปี 2563 0.016 7,200,000 11 พ.ค. 63 400,000 
  31 ก.ค. 63 ปี 2563 0.036 16,200,000 6 ส.ค. 63 900,000 
    51,300,000  2,300,000 
       
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั 17 เม.ย. 63 ปี 2562 7.00 7,000,000 17 เม.ย. 63 - 
 30 มิ.ย. 63 ปี 2563 4.00 4,000,000 8 ก.ค. 63 - 
 30 ก.ย. 63 ปี 2563 8.50 8,500,000 30 ก.ย. 63 - 
    19,500,000  - 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

ช่ือบริษัท วันที่ประชุม กำรจัดสรรก ำไร อัตรำ
หุ้นละ 

จ ำนวน วันที่จ่ำย ทุนส ำรอง 
ตำมกฎหมำย 

   (บำท) (บำท)  (บำท) 
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 29 ม.ค. 62 ปี 2561 2.22 49,950,000 14 ก.พ. 62 2,497,500 
 29 มี.ค. 62 ปี 2561 0.018 8,100,000 4 เม.ย. 62 600,000 
 6 มิ.ย. 62 ระหว่างกาลปี 2562 0.008 3,600,000 13 มิ.ย. 62 202,500 
 8 ส.ค. 62 ระหว่างกาลปี 2562 0.028 12,600,000 15 ส.ค. 62 700,000 
 7 พ.ย. 62 ระหว่างกาลปี 2562 0.045 20,250,000 15 พ.ย. 62 1,600,000 
    94,500,000  5,600,000 
       

บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั 18 ก.ค. 62 ปี 2561 7.00 7,000,000 1 ส.ค. 62 1,000,000 
 8 ส.ค. 62 ระหว่างกาลปี 2562 10.00 10,000,000 29 ส.ค. 62 - 

 16 ธ.ค. 62 ระหว่างกาลปี 2562 11.00 11,000,000 19 ธ.ค. 62 - 
    28,000,000  1,000,000 
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27. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
27.1 กำรบริหำรควำมเส่ียงเกีย่วกับสินเช่ือ 

ความเส่ียงเก่ียวกบัสินเช่ือ หมายถึง ความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน
สัญญา ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อย  บริษทัเช่ือว่าบริษทัไม่มีความเส่ียง
เก่ียวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือ เน่ืองจากมีฐานลูกค้าอยู่จ  านวนมาก โดยการขายสินค้า  
ส่วนใหญ่เป็นการขายเงินสด 

การรับรู้มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
หลงัหักค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ถา้มี) ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการใหสิ้นเช่ือ 

27.2 กำรบริหำรควำมเส่ียงเกีย่วกับอตัรำดอกเบีย้ 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่การด าเนินงานของบริษทัในปีปัจจุบนัและปีต่อๆ ไป กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไม่ได้
รับผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไปต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เน่ืองจาก
เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัเป็นเงินกูย้มืระยะสั้น 

27.3 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
ความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องขึ้นอยู่กบัคณะกรรมการซ่ึงได้
ก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการเงินทุนระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว และขอ้ก าหนดการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั 
บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องดว้ยการรักษาระดบัเงินทุนส ารอง วงเงินกูย้มืกบัธนาคาร และ
ทุนส ารองเพื่อการกูย้มืให้เพียงพอ โดยติดตามการคาดการณ์กระแสเงินสดและกระแสเงินสดท่ี
แทจ้ริงอยา่งต่อเน่ือง  

27.4 กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นไปเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถใน
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้
เสียอ่ืน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงานท่ีดีและฐานะการเงินท่ีมัน่คง รวมทั้งการบริหารและ
ด ารงโครงสร้างของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนท่ีเหมาะสม 
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28. กำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย ์
และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน
กนั และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมตามล าดบัของล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม   
 2563  2562   
 มูลค่ำ  มูลค่ำ  มูลค่ำ  มูลค่ำ  ล ำดับช้ัน 
 ตำมบัญชี  ยุติธรรม  ตำมบัญชี  ยุติธรรม  มูลค่ำยุตธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม           
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 468,184,973  468,184,973  206,278,538  206,278,538  ล าดบั 2 
ลูกหน้ีการคา้ 43,365,086  43,365,086  25,868,516  25,868,516  ล าดบั 2 

หนี้สินทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้ 39,961,155  39,961,155  14,590,473  14,590,473  ล าดบั 2 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่า          
(รวมส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า          
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 52,741,700  52,741,700  -  -  ล าดบั 2 
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หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 2563  2562   
 มูลค่ำ  มูลค่ำ  มูลค่ำ  มูลค่ำ  ล ำดับช้ัน 

 ตำมบัญชี  ยุติธรรม  ตำมบัญชี  ยุติธรรม  มูลค่ำยุตธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม           

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 391,334,567  391,334,567  192,016,527  192,016,527  ล าดบั 2 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก ่          
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000,000  6,000,000  10,000,000  10,000,000  ล าดบั 2 

ลูกหน้ีการคา้ 32,313,307  32,313,307  16,323,250  16,323,250  ล าดบั 2 

หนี้สินทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้ 44,394,358  44,394,358  12,706,673  12,706,673  ล าดบั 2 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่า          
(รวมส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า          
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 52,741,700  52,741,700  -  -  ล าดบั 2 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัและบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

29. ภำระผูกพนั 
บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการระยะยาวส าหรับค่าบริหารจดัการซ่ึงมีระยะเวลา 2 - 3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัมีค่าบริการขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
ระยะเวลำท่ีเหลือ   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2563  2562 
ไม่เกินหน่ึงปี     26,471,739  12,498,914 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี     851,760  597,546 
เกินหา้ปี     617,760  - 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทับนัทึกค่าบริหารจดัการเป็นค่าใช้จ่าย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 27.01 ลา้นบาท และ 7.50 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  
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30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 มีมติอนุมัติการจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.034 
บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 20.40 ลา้นบาท พร้อมทั้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.40 ลา้นบาท  

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบการเงินน้ีได้รับอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 
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