
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและ 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธี         การ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี  และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไมอ่าจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

 
- 2 - 

 

 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 วลัลภ  วิไลวรวิทย ์
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 519,033,647           563,623,879        331,004,528        469,616,149        

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 7 125,198,996           115,719,768        119,558,486        108,943,296        

สินคา้คงเหลือ 8 82,489,615             79,604,476          81,265,146          81,647,409          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 10,053,085             11,294,009          6,261,300            7,109,739            

  รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 736,775,343           770,242,132        538,089,460        667,316,593        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั 9 5,700,000               5,700,000            5,700,000            5,700,000            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.1 -                          - 225,004,940        130,004,940        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 36,996,768             46,513,072          36,996,768          46,513,072          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 88,652,931             82,845,742          36,801,087          29,619,699          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 12 134,624,053           137,510,780        20,651,333          17,931,550          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 -                          - 2,573,537            2,433,336            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 4,555,760               5,185,760            4,355,760            4,985,760            

  รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 270,529,512           277,755,354        332,083,425        237,188,357        

รวมสินทรัพย์ 1,007,304,855        1,047,997,486     870,172,885        904,504,950        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

  



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 14 129,632,261 134,825,605          118,485,555 136,817,432          

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่า

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 14,985,697 15,250,297            14,985,697 15,250,297            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 26,473,433 31,448,513            24,884,856 27,337,536            

หนีสินหมุนเวยีนอืน 1,780,026 8,406,179              1,329,878 6,339,726              

รวมหนีสินหมุนเวยีน 172,871,417 189,930,594 159,685,986 185,744,991

หนีสินไม่หมุนเวยีน 

หนีสินตามสญัญาเช่า 15 24,489,063 33,711,663            24,489,063 33,711,663            

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 18,376,653 19,701,936            - -

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 16 15,725,636 14,068,158            9,772,470 8,911,447              

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 58,591,352 67,481,757 34,261,533 42,623,110

รวมหนีสิน 231,462,769 257,412,351 193,947,519 228,368,101

หน่วย : บาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท  400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

       ชาํระครบแลว้ 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 197,210,670 197,210,670 197,210,670 197,210,670

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 34,050,000 23,900,000            34,050,000 23,900,000            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 142,980,678 163,846,993          136,988,640 147,050,123          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,657,608 8,625,113              7,976,056 7,976,056              

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 682,898,956 693,582,776 676,225,366 676,136,849

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 92,943,130 97,002,359            - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 775,842,086 790,585,135 676,225,366 676,136,849

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,007,304,855 1,047,997,486 870,172,885 904,504,950

0.00 -                        

0.00 -                        -                        -                        

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  



หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

รายได ้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 285,814,750     247,359,841     285,289,693     247,398,639     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,974,321         2,947,146         -             -

รายไดอื้น 17 16,168,594       18,706,127       23,222,974       18,825,158       

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 535,415            1,380,691         534,199            1,596,305         

รวมรายได้ 304,493,080     270,393,805     309,046,866     267,820,102     

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 69,013,251       45,383,248       75,600,648       59,842,508       

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,753,849         2,259,213         -             -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 127,115,141     131,943,000     127,168,276     125,695,261     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 35,539,679       25,775,131       28,593,985       27,209,834       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ -                   - -                   -

ตน้ทุนทางการเงิน 706,921            845,840            706,921            845,840            

รวมค่าใช้จ่าย 234,128,841     206,206,432     232,069,830     213,593,443     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 70,364,239       64,187,373       76,977,036       54,226,659       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13,885,443       11,532,384       14,299,636       11,155,419       

กาํไรสําหรับงวด 56,478,796       52,654,989       62,677,400       43,071,240       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 43,327              (1,455,415)       -             -             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืสําหรับงวด - สุทธจิากภาษีเงินได้ 43,327              (1,455,415)       -             -             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 56,522,123       51,199,574       62,677,400       43,071,240       

การแบ่งกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 18 55,087,930       52,720,527       62,677,400       43,071,240       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,390,866         (65,538)            - -

กาํไรสําหรับงวด 56,478,796       52,654,989       62,677,400       43,071,240       

การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 55,131,257       51,265,112       62,677,400       43,071,240       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,390,866         (65,538)            - -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 56,522,123       51,199,574       62,677,400       43,071,240       

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน  (บาท) 18 0.09                 0.09                 0.10                 0.07                 

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก (พนัหุ้น) 18 600,000            600,000            600,000            600,000            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีองิค์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย: บาท



หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

รายได ้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 553,538,256     521,301,760     552,981,932     521,331,276     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,377,382         8,346,138         -             -             

รายไดอื้น 17 27,996,662       32,270,469       35,422,116       33,075,317       

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 512,727            3,877,206         507,905            4,143,074         

รวมรายได้ 585,425,027     565,795,573     588,911,953     558,549,667     

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 127,381,340     119,241,931     139,674,468     133,554,462     

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,078,682         6,218,026         -             -             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 281,497,844     277,835,504     264,553,556     267,397,557     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 54,097,195       49,531,199       56,334,230       52,259,074       

ตน้ทุนทางการเงิน 1,509,974         1,714,638         1,509,974         1,714,638         

รวมค่าใช้จ่าย 467,565,035     454,541,298     462,072,228     454,925,731     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 117,859,992     111,254,275     126,839,725     103,623,936     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 25,031,225       22,680,945       24,771,897       21,295,785       

กาํไรสําหรับงวด 92,828,767       88,573,330       102,067,828     82,328,151       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 32,495              (601,837)          - -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนืสุทธิ - สุทธจิากภาษีเงินได้ 32,495              (601,837)          -             -

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 92,861,262       87,971,493       102,067,828     82,328,151       

การแบ่งกาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 18 91,262,996       86,513,968       102,067,828     82,328,151       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,565,771         2,059,362         -             -             

กาํไรสําหรับงวด 92,828,767       88,573,330       102,067,828     82,328,151       

การแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 91,295,491       85,912,131       102,067,828     82,328,151       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,565,771         2,059,362         -             -             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 92,861,262       87,971,493       102,067,828     82,328,151       

กาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน  (บาท) 18 0.15                 0.14                 0.17                 0.14                 

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก (พนัหุ้น) 18 600,000            600,000            600,000            600,000            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีองิค์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย: บาท



ส่วนได้เสีย

ทีไม่มีอํานาจ

หมายเหตุ ทุนทอีอก ส่วนเกิน รวมส่วนของ ควบคุม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ รวมองค์ ผู้ถือหุ้นของ

ทุนสํารอง ประกอบอืน บริษทัใหญ่

ตามกฎหมาย ของส่วน

ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม 2564 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      

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 - - 3,400,000 (3,400,000)       - - - - - -

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 20 - - - (20,398,575)     - - - (20,398,575)     - (20,398,575)       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 86,513,968 (601,837)         - (601,837)       85,912,131      2,059,362        87,971,493        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 300,000,000 197,210,670 20,300,000 103,302,382 (1,029,512) 9,760,398 8,730,886 629,543,938 97,905,605 727,449,543

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม 2565 300,000,000 197,210,670 23,900,000 163,846,993 (1,135,285) 9,760,398              8,625,113 693,582,776 97,002,359      790,585,135      

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 - - 10,150,000 (10,150,000) - - - - - -

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 20 - - - (101,979,311) - - - (101,979,311) -               (101,979,311)     

เงินปันผลแก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20 - - - - - - - -               (5,625,000)       (5,625,000)         

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 91,262,996      32,495            - 32,495          91,295,491      1,565,771        92,861,262        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 300,000,000 197,210,670 34,050,000 142,980,678 (1,102,790) 9,760,398 8,657,608 682,898,956 92,943,130 775,842,086

-                     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

จากการแปลงค่า

การวดัมูลค่าใหม่

งบการเงนิ

ของผลประโยชน์

พนักงานทกีําหนดไว้

อัตราแลกเปลยีน

ส่วนของบริษทัใหญ่ รวม

กําไรสะสม กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผลต่างของ ผลกําไรจาก

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีองิค์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ ทุนทีออก รวม

และชําระแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันท ี1 มกราคม 2564 300,000,000 197,210,670 16,900,000 43,440,746           7,976,056                                            565,527,472         

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 - - 3,400,000             (3,400,000)            - -

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทั 20 - - - (20,398,575)          - (20,398,575)          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด - - - 82,328,151           - 82,328,151           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 300,000,000 197,210,670 20,300,000 101,970,322 7,976,056 627,457,048

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันท ี1 มกราคม 2565 300,000,000 197,210,670 23,900,000 147,050,123         7,976,056                                            676,136,849         

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น -

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 - - 10,150,000           (10,150,000)          - -

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้บริษทั 20 - - - (101,979,311)        - (101,979,311)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด - - - 102,067,828         - 102,067,828         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 300,000,000 197,210,670 34,050,000 136,988,640 7,976,056 676,225,366

-                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ของผลประโยชน์พนักงาน

ทีกําหนดไว้

ทุนสํารองตามกฎหมาย

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรเบด็เสร็จอืน

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าใหม่

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

หน่วย : บาท

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีองิค์ จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 92,828,767           88,573,330       102,067,828         82,328,151              

ปรับปรุงดว้ย

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25,031,225           22,680,945       24,771,897           21,295,785              

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (189,121)               304,916            (189,121)               304,916                   

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7,575,424             6,414,188         7,575,424             6,414,188                

ค่าเสือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 7,206,936             6,872,822         5,396,998             5,126,840                

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,904,747             7,469,650         2,298,237             1,863,140                

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (9,965)                   (156,264)           (4,043)                   (48,909)                    

ค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,657,478             1,426,372         861,023                695,726                   

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึนจริง (470,957)               (4,680,424)        (466,135)               (3,942,866)               

รายไดเ้งินปันผลรับ -                    -                (6,874,998)            -                       

ดอกเบียรับ (296,659)               (455,570)           (209,344)               (627,282)                  

ตน้ทุนทางการเงิน 1,509,974             1,714,638         1,509,974             1,714,638                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย ์

และหนีสินดาํเนินงาน 142,747,849         130,164,603     136,737,740         115,124,327            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (8,514,475)            (18,834,786)      (10,141,285)          (21,932,244)             

สินคา้คงเหลือ (2,696,018)            (23,558,692)      571,384                (21,156,503)             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 1,240,923             (2,383,013)        848,439                (1,688,035)               

เงินฝากธนาคารทีใชเ้ป็นหลกัประกนั -                    (200,000)           -                    (200,000)                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 630,000                80,000              630,000                80,000                     

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (5,193,343)            (3,212,542)        (18,331,877)          (11,243,780)             

หนีสินหมุนเวยีนอืน (6,626,153)            382,156            (5,009,848)            603,276                   

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย -                    (86,240)             -                    (86,240)                    

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 121,588,783         82,351,486       105,304,553         59,500,801              

เงินสดจ่ายสาํหรับภาษีเงินได้ (31,817,614)          (13,022,114)      (27,364,778)          (6,132,453)               

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 89,771,169           69,329,372       77,939,775           53,368,348              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

  



หมายเหตุ

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (95,000,000)          (9,999,700)

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (13,366,686)          (7,073,766)        (12,578,399)          (4,050,838)               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 362,526                172,767            4,056                    54,075                     

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,018,020)            (4,164,000)        (5,018,020)            (4,164,000)               

เงินปันผลรับ -                    -                6,874,998             -                       

เงินสดรับจากดอกเบีย 288,889                436,937            201,574                608,648                   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (17,733,291)          (10,628,062)      (105,515,791)        (17,551,815)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพอืชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า 5 (7,546,320)            (5,901,744)        (7,546,320)            (5,901,744)               

จ่ายดอกเบีย (1,509,974)            (1,714,638)        (1,509,974)            (1,714,638)               

เงินปันผลจ่าย (107,604,311)        (20,398,575)      (101,979,311)        (20,398,575)             

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (116,660,605)        (28,014,957)      (111,035,605)        (28,014,957)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (44,622,727)          30,686,353 (138,611,621)        7,801,576

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 32,495                  (601,837)           - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สุทธิ (44,590,232)          30,084,516       (138,611,621)        7,801,576                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 563,623,879         468,184,973     469,616,149         391,334,567            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 มิถุนายน 6 519,033,647         498,269,489     331,004,528         399,136,143            

-                    -                    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิงค์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

  



 

 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

หมำยเหต ุ สำรบัญ 

1 การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
2 เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลรวม 
 และงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการ 

3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 

10 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
13 สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
14 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
15 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
16 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
17 รายไดอ่ื้น 
18 ก าไรต่อหุน้ 
19 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
20 เงินปันผลจ่าย 
21 เคร่ืองมือทางการเงิน 
22 ภาระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้
23 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
24 การอนุมติัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 



 

 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
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 และต่างจงัหวดัจ านวน 17 สาขา 

วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) คือ ประกอบธุรกิจผลิตและขายตรง
เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมความงาม ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เคร่ืองอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งสินคา้การเกษตร และใหบ้ริการทางดา้นสินเช่ือ 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

ช่ือกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศที่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
  กิจกำรจัดต้ัง ณ วันที ่ ณ วันที ่
  

 
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

  
 

2565 2564 
บริษัทย่อยทำงตรง     
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั* ใหบ้ริการทางดา้นสินเช่ือ ไทย 100 100 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเคร่ืองส าอางและ    
 การจดัประชุมสัมมนา ไทย 100 100 
บริษทั เอสซีเอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเคร่ืองส าอาง  ไทย 55 55 
บริษัทย่อยทำงอ้อม     
SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. ใหบ้ริการทางดา้นบุคลากร และการจดัประชุมสัมมนา พม่า 100 100 

* บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ แล็บบอราทอร่ี จ ากดั ไดเ้ปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การด าเนินธุรกิจและเปลี่ยนช่ือเป็น “บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง 
จ ากดั” บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ีอาจจะ
ไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยูห่รือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริษทัไดด้ าเนินงาน โดยปราศจาก
ความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว
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กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัยงัคงมีการแพร่
ระบาด ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่าง
ต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสิน
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ  

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำร 
2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าขึ้นในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั
ทางการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล                     
เป็นแบบย่อและมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึง
น ามาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมิไดน้ ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การก าหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและ    
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัที่ 31 มีนาคม 2565 ไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยส าหรับงวด
สามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้  
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2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส าหรับ 
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและ
กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์  
และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 การน ามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ระหวา่งกาลของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
งบการเงินระหวา่งกาลจดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

4. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
รายการคา้ของบริษทัได้รวมรายการท่ีเกิดขึ้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นหรือ              
การมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงแสดงถึงผลของรายการเหล่าน้ีตามท่ีได้
พิจารณาร่วมกนัระหว่างบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงราคาของรายการเหล่าน้ีเป็นราคาตามท่ีระบุไว ้               
ในขอ้ตกลงหรือสัญญาซ่ึงเป็นปกติทางการคา้โดยบริษทัไม่มีรายการซ้ือสินคา้ประเภทเดียวกนัจากผูข้ายรายอ่ืน 

4.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

ช่ือบริษัท ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2565 2564 2565 2564 2565  2564 

        

บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั 99,999,970 4,999,970 100 100 99,999,970  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 100,000,000 100,000,000     55     55 115,005,000  115,005,000 

     225,004,940  130,004,940 
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4.2 ยอดคงเหลือระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย  
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
  2565  2564  2565  2564 
ลูกหน้ีกำรค้ำ         
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  -  3,796 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  29,197  27,892 
   -   -  29,197  31,688 

ลูกหน้ีอ่ืน         
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  1,699  - 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  137,499  451,013 
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  66,200  - 
   -   -  205,398  451,013 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ         
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  5,541,564  11,980,732 
         

เจ้ำหน้ีอ่ืน         
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  -  2,475 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย  -   -  61,258  1,218,179 
   -   -  61,258  1,220,654 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรค้ำงจ่ำย         
ผลประโยชน์ระยะส้ัน ผูบ้ริหารและกรรมการ 7,130,188  8,306,676  7,130,188  8,306,676 

4.3 รายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ประกอบดว้ย 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร         
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  12,285 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  83,168  93,358 

  -  -  83,168  105,643 
รำยได้อ่ืน          
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  104,000 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  360,000  360,000 

  -  -  360,000  464,000 
ดอกเบีย้รับ         
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  87,061 
         

เงินปันผลรับ         
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  6,874,998  - 

         
ซ้ือ         
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  1,706,814 
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  7,467,758  19,760,814 
  -  -  7,467,758  21,467,628 
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หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2565  2564  2565  2564 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย         

บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  41,346 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  6,931,250  6,528,110 
  -  -  6,931,250  6,569,456 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร         
ผลประโยชน์ระยะส้ัน ผูบ้ริหารและกรรมการ 13,679,975  14,038,870  11,749,675  11,227,450 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพันธ์ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2565  2564  2565  2564 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร         
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  9,724  29,797 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  161,292  180,403 

  -  -  171,016  210,200 
รำยได้อ่ืน          
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  36,000  344,000 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  720,000  720,000 

  -  -  756,000  1,064,000 
ดอกเบีย้รับ         
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  -  173,165 

         
ซ้ือ         
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  514,309  3,455,765 
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  37,771,911  43,251,403 
  -  -  38,286,220  46,707,168 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย         
บริษทั จดัให้ ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  41,543  462,486 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  14,032,700  13,330,040 
  -  -  14,074,243  13,792,526 

เงินปันผลรับ         
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย -  -  6,874,998  - 

         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร         

ผลประโยชน์ระยะส้ัน ผูบ้ริหารและกรรมการ 27,502,751  30,459,798  22,798,051  24,215,478 

รายได้จากการขายก าหนดตามต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม ส าหรับรายได้จากการให้บริการและรายได้
ค่าธรรมเนียมอ่ืนก าหนดตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาซ่ึงเป็นปกติธุรกิจ 

ราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันก าหนดโดยบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันในราคาต้นทุน
บวกส่วนเพิ่ม สินคา้ส่วนใหญ่ซ้ือจากบริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั 
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5. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน มีดงัน้ี 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน 2565 
           หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  จำกกิจกรรม  ที่ไม่ใช่  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  จัดหำเงินสุทธิ  เงินสด  30 มิถุนำยน 
 2565      2565 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (รวมส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า        
ท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 48,961,960  (7,546,320)  (1,940,880)  39,474,760 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน 2564 
           หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รำยกำร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  จำกกิจกรรม  ที่ไม่ใช่  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  จัดหำเงินสุทธิ  เงินสด  30 มิถุนำยน 
 2564      2564 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า (รวมส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า        
ท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 52,741,700  (5,901,744)  280,331  47,120,287 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2565  2564  2565  2564 

เงินสดในมือ 2,660,469  2,835,989  878,207  1,110,895 
เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 516,309,389  560,742,811  330,062,532  468,460,175 
เงินฝากประจ าท่ีถึงก าหนดภายใน 3 เดือน 63,789  45,079  63,789  45,079 
 519,033,647  563,623,879  331,004,528  469,616,149 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  29,197  31,688 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 21,444,799  39,438,638  17,698,986  33,893,880 
 21,444,799  39,438,638  17,728,183  33,925,568 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  205,398  451,013 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 44,286,460  38,381,686  44,286,460  38,381,686 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 11,835,666  7,393,960  9,814,374  5,787,545 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 47,624,301  30,487,837  47,516,301  30,379,837 
รายไดค้า้งรับ 7,770  17,647  7,770  17,647 

 125,198,996  115,719,768  119,558,486  108,943,296 

ลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2565  2564  2565  2564 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  29,197  31,688 

บริษทัอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 17,613,314  20,036,550  15,191,841  16,642,680 
เกินก าหนดช าระ: นอ้ยกว่า 3 เดือน 3,831,485  19,402,088  2,507,145  17,251,200 

 21,444,799  39,438,638  17,728,183  33,925,568 
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8. สินค้ำคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2565  2564  2565  2564 

สินคา้ส าเร็จรูป 73,559,595  73,298,402  79,347,244  80,861,073 
วตัถุดิบ 4,345,762  3,424,117  6,828  - 
บรรจุภณัฑ์ 5,201,483  3,688,303  2,528,299  1,592,682 
หกั  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (617,225)  (806,346)  (617,225)  (806,346) 

 82,489,615  79,604,476  81,265,146  81,647,409 

9. เงินฝำกธนำคำรท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าเงินฝากประจ าจ านวน 
5.70 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ต่อปี ไปค ้าประกนัวงเงินเงินเบิกเกินบญัชี (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 22.2) และการรับช าระค่าสินคา้ดว้ยบตัรเครดิตจากลูกคา้ 

10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 46,513,072  51,314,975 
บวก  สิทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด (1,940,880)  280,331 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (7,575,424)  (6,414,188) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 36,996,768  45,181,118 

11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 82,845,742  82,877,297  29,619,699  29,619,032 
บวก  ซ้ือระหว่างงวด 13,366,686  7,073,766  12,578,399  4,050,838 
หกั ลดลงระหว่างงวด (352,561)  (16,503)  (13)  (5,166) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (7,206,936)  (6,872,822)  (5,396,998)  (5,126,840) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  88,652,931  83,061,738  36,801,087  28,537,864 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 137,510,780  141,097,332  17,931,550  10,212,156 
บวก  ซ้ือระหว่างงวด 5,018,020  4,164,000  5,018,020  4,164,000 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (7,904,747)  (7,469,650)  (2,298,237)  (1,863,140) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน - สุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 134,624,053  137,791,682  20,651,333  12,513,016 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนในงบการเงินรวมส่วนใหญ่คือสูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองส าอาง 

13. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2565  2564  2565  2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,759,227  3,460,749  2,573,537  2,433,336 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (22,135,880)  (23,162,685)  -  - 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (18,376,653)  (19,701,936)  2,573,537  2,433,336 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ณ วันที่ 

 1 มกรำคม    30 มิถุนำยน 
 2565    2565 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 161,269  (37,824)  123,445 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 489,778  5,821  495,599 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,809,702  330,481  3,140,183 

 3,460,749  298,478  3,759,227 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองส าอาง (23,162,685)  1,026,805  (22,135,880) 

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ (19,701,936)  1,325,283  (18,376,653) 
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หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ณ วันที่ 

 1 มกรำคม    30 มิถุนำยน 
 2565    2565 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 161,269  (37,824)  123,445 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 489,779  5,821  495,600 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,782,288  172,204  1,954,492 

 2,433,336  140,201  2,573,537 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ณ วันที่ 

 1 มกรำคม    30 มิถุนำยน 
 2564    2564 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 224,842  60,983  285,825 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 285,346  102,488  387,834 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน      

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,243,357  267,294  2,510,651 
 2,753,545  430,765  3,184,310 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองส าอาง (25,233,315)  1,026,806  (24,206,509) 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ (22,479,770)  1,457,571  (21,022,199) 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก ำไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  หรือขำดทุน  ณ วันที่ 

 1 มกรำคม    30 มิถุนำยน 
 2564    2564 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 224,842  60,983  285,825 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 285,346  102,488  387,834 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน      

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,506,735  121,898  1,628,633 
 2,016,923  285,369  2,302,292 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 26,356,508  24,138,516  24,912,098  21,581,154 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (1,325,283)  (1,457,571)  (140,201)  (285,369) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25,031,225  22,680,945  24,771,897  21,295,785 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สามารถกระทบยอดกับก าไรทางบญัชี  
ไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 117,859,992  111,254,275  126,839,725  103,623,936 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 – 25  ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 
จ านวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 25,779,504  21,775,062  25,367,945  20,724,787 
จ านวนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 0 ถึง 20 -  480,281  -  - 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษี 626,721  425,602  778,952  570,998 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (1,375,000)  -  (1,375,000)  - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 25,031,225  22,680,945  24,771,897  21,295,785 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง ร้อยละ 21  ร้อยละ 20  ร้อยละ 19  ร้อยละ 21 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2565  2564  2565  2564 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  5,541,564  11,980,732 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 45,531,845  38,458,831  34,987,103  29,709,503 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  61,258  1,220,654 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 4,966,193  9,799,325  3,930,748  8,466,419 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 18,457,845  19,635,316  17,734,100  19,557,372 
ผลตอบแทนสมาชิกคา้งจ่าย 32,801,856  50,325,348  32,801,856  50,325,348 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,874,522  16,606,785  23,428,926  15,557,404 

 129,632,261  134,825,605  118,485,555  136,817,432 
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15. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 48,961,960  52,741,700 
บวก หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 2,896,142  2,584,814 
หกัหน้ีสินตามสัญญาเช่าลดลงระหว่างงวด (5,155,003)  (2,396,735) 
จ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าระหว่างงวด  (5,909,199)  (4,262,084) 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,319,140)  (1,547,408) 
 39,474,760  47,120,287 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (14,985,697)  (12,093,358) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 24,489,063  35,026,929 

16. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,068,158  11,229,100  8,911,447  7,533,680 
ตน้ทุนบริการและตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,657,478  1,426,372  861,023  695,726 
จ่ายผลประโยชน์ระหว่างงวด -  (86,240)  -  (86,240) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 15,725,636  12,569,232  9,772,470  8,143,166 

ค่าใช้จ่ายภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,569,694  1,356,743  807,545  650,773 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 87,784  69,629  53,478  44,953 

 1,657,478  1,426,372  861,023  695,726 
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17. รำยได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้นส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

รายไดค้่าบ ารุงสมาชิก 5,400,267  5,673,252  5,400,267  5,673,252 
รายไดจ้ากการให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 6,641,888  10,699,746  6,621,794  10,699,746 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก 2,099,385  812,536  2,099,385  812,536 
รายไดอ่ื้น 2,027,054  1,520,593  9,101,528  1,639,624 

 16,168,594  18,706,127  23,222,974  18,825,158 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565  2564  2565  2564 

รายไดค้่าบ ารุงสมาชิก 10,179,099  11,367,769  10,179,099  11,367,769 
รายไดจ้ากการให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 12,027,799  16,823,972  11,993,359  16,823,972 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก 2,892,849  1,879,631  2,892,849  1,879,631 
รายไดอ่ื้น 2,896,915  2,199,097  10,356,809  3,003,945 

 27,996,662  32,270,469  35,422,116  33,075,317 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 บริษัทได้ท าสัญญากับผู ้จัดจ าหน่ายในต่างประเทศเพื่อให้สิทธิการใช้
เคร่ืองหมายการคา้และให้บริการค าปรึกษาเก่ียวกับด้านบริหารจดัการ โดยบริษทัจะได้รับค่าบริการ
ตามท่ีระบุในสัญญา 

18. ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

ก าไรต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งงวด ดงัน้ี 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน        
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั (บาท) 55,087,930  52,720,527  62,677,400  43,071,240 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญั (พนัหุ้น) 600,000  600,000  600,000  600,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.09  0.09  0.10  0.07 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน        
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทั (บาท) 91,262,996  86,513,968  102,067,828  82,328,151 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญั (พนัหุ้น) 600,000  600,000  600,000  600,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.15  0.14  0.17  0.14 

19. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงาน 
ส่วนงานธุรกิจ พิจารณาจากประเภทรายได ้ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินและทบทวนผลการด าเนินงานจากรายงาน
ภายในซ่ึงรายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษทัและบริษทัทั้งหมดเพื่อท่ีจะประเมินผลการปฏิบติังาน
และจดัสรรทรัพยากร โดยการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละส่วนงานจะวดัผลจากรายได ้ตน้ทุนขาย 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ ก าไรขั้นตน้และก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  
ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 

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

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกบัลูกคา้
บุคคลภายนอกรายหน่ึงท่ีมีจ านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดร้วม 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการให้บริการ
กบัลูกคา้บุคคลภายนอกรายหน่ึงท่ีมีจ านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายไดร้วม 
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ส่วนงานด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 2565  2564 

 ขำยตรง  ขำยตัวแทน  ให้บริกำร  รำยกำรตัดบัญชี  รวม  ขำยตรง  ขำยตัวแทน  ให้บริกำร  รำยกำรตัดบัญชี  รวม 
   จ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน      จ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
รายไดจ้ากการขายและให้บริการลูกคา้ภายนอก                     
- รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 279,968,067  13,397,610  8,905,571  (14,482,177)  287,789,071  255,466,539  13,472,920  9,543,123  (28,107,728)  250,374,854 
รายไดจ้ากการให้บริการลูกคา้ภายนอก                     
- รับรู้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง -  -  -  -  -  -  -  (67,867)  -  (67,867) 
รวมรายไดร้ายไดจ้ากการขายและให้บริการลูกคา้ภายนอก 279,968,067  13,397,610  8,905,571  (14,482,177)  287,789,071  255,466,539  13,472,920  9,475,255  (28,107,728)  250,306,987 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 75,295,958  5,805,478  9,721,360  (20,055,696)  70,767,100  68,694,959  7,104,133  8,976,899  (37,133,530)  47,642,461 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 204,672,109  7,592,132  (815,789)  5,573,519  217,021,971  186,771,580  6,368,787  498,357  9,025,802  202,664,526 

                    
ค่าใชจ้่ายในการขาย 127,208,405  385,070  561,665  (1,039,999)  127,115,141  125,447,988  321,882  91,790  6,081,340  131,943,000 
ผลรวมของก าไรหรือขาดทุน                    
ก่อนตน้ทุนทางการเงิน         71,071,160          65,033,213 
ตน้ทุนทางการเงิน         706,921          845,840 
ผลรวมของก าไรหรือขาดทุน         70,364,239          64,187,373 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         13,885,443          11,532,384 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด         56,478,796          52,654,989 

 
  



 
- 16 - 

 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 2565  2564 

 ขำยตรง  ขำยตัวแทน  ให้บริกำร  รำยกำรตัดบัญชี  รวม  ขำยตรง  ขำยตัวแทน  ให้บริกำร  รำยกำรตัดบัญชี  รวม 
   จ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน      จ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
รายไดจ้ากการขายและให้บริการลูกคา้ภายนอก                     
- รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 572,844,387  19,187,648  17,410,082  (52,526,479)  556,915,638  533,507,140  34,724,474  20,174,852  (60,349,668)  528,056,798 
รายไดจ้ากการให้บริการลูกคา้ภายนอก                     
- รับรู้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง -  -  -  -  -  -  -  1,591,100  -  1,591,100 
รวมรายไดร้ายไดจ้ากการขายและให้บริการลูกคา้ภายนอก 572,844,387  19,187,648  17,410,082  (52,526,479)  556,915,638  533,507,140   34,724,474   21,765,952   (60,349,668)   529,647,898 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 157,740,657  9,909,151  19,145,616  (56,335,402)  130,460,022  147,156,824  20,631,320  17,723,693  (60,051,880)  125,459,957 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 415,103,730  9,278,497  (1,735,534)  3,808,923  426,455,616  386,350,316  14,093,154  4,042,259  (297,788)  404,187,941 

                    
ค่าใชจ้่ายในการขาย 265,020,551  491,484  2,195,417  13,790,392  281,497,844  266,868,580  661,134  332,609  9,973,181  277,835,504 
ผลรวมของก าไรหรือขาดทุน                    
ก่อนตน้ทุนทางการเงิน         119,369,966          112,968,913 
ตน้ทุนทางการเงิน         1,509,974          1,714,638 
ผลรวมของก าไรหรือขาดทุน         117,859,992          111,254,275 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้         25,031,225          22,680,945 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด         92,828,767          88,573,330 

                    
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 และวันที่ 31 ธันวำคม 2564                    
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 1,040,565,729  62,491,665  34,495,819  (130,248,357)  1,007,304,856  900,076,015  61,165,792  42,867,882  (47,528,917)  956,580,772 
หน้ีสินรวมของส่วนงาน 207,260,635  -     11,662,840  12,539,294  231,462,769  212,130,365  1,262,067  14,595,818  1,142,979  229,131,229 
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ส่วนงานด าเนินงานจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนงวดและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 2565  2564 

 ภำยใน  ภำยนอก  รำยกำรตัดบัญชี  รวม  ภำยใน  ภำยนอก  รำยกำรตัดบัญชี  รวม 
 ประเทศ  ประเทศ  ระหว่ำงส่วนงำน    ประเทศ  ประเทศ  ระหว่ำงส่วนงำน   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน                
รายไดร้วม 286,899,317  15,371,930  (14,482,176)  287,789,071  261,994,649  16,420,066  (28,107,728)  250,306,987 

                
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน                

รายไดร้วม 586,877,088  22,565,029  (52,526,479)  556,915,638  546,837,180  43,160,386  (60,349,668)  529,647,898 
                

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 และวันที ่31 ธันวำคม 2563                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(1) 270,521,516  -  -  270,521,516  271,734,537  -  -  271,734,537 

(1) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนไม่รวมเงินลงทุน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน  ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 
 2565  2564  2565  2564 

ไทย 272,417,141  233,886,922  534,350,609  486,577,287 
พม่า 1,690,432  (67,867)  1,690,432  5,187,015 
กมัพูชา 12,299,856  13,903,131  15,578,967  25,241,392 
สิงคโปร์ 1,014,618  1,300,310  3,542,183  8,235,347 
มาเลเซีย 55,449  813,516  1,212,097  2,953,626 
ลาว 311,575  470,975  541,350  1,224,275 
เวียดนาม -  -  -  228,956 

 287,789,071  250,306,987  556,915,638  529,647,898 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย 
จ านวน 108.78 ลา้นบาท 68.64 ลา้นบาทและ 13.04 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานขายตรงและขายตวัแทน
จ าหน่าย 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย 
จ านวนเงิน 83.16 ลา้นบาท 21.45 ลา้นบาท และ 8.95 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานขายตรงและขายตวัแทน
จ าหน่าย 

20. เงินปันผล 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล ดงัน้ี  

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 

ช่ือบริษัท วันที่ประชุม กำรจัดสรร
ก ำไร 

อัตรำหุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวน 
(บำท) 

วันที่จ่ำย ทุนส ำรองตำม
กฎหมำย (บำท) 

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 29 เม.ย. 64 ปี 2563 0.034 20,398,575 28 พ.ค 64   3,400,000 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

ช่ือบริษัท วันที่ประชุม กำรจัดสรร
ก ำไร 

อัตรำหุ้นละ 
(บำท) 

จ ำนวน 
(บำท) 

วันที่จ่ำย ทุนส ำรองตำม
กฎหมำย 
(บำท) 

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 26 เม.ย. 65 ปี 2564 0.17 101,979,311 25 พ.ค. 65   10,150,000 
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ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล ดงัน้ี  

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

ช่ือบริษัท วันที่ กำรจัดสรร อัตรำ  เงินปันผลจ่ำยแก่ จ ำนวนรวม  วันที่จ่ำย ทุนส ำรองตำม  
 ประชุม ก ำไร หุ้นละ ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี (บำท)  กฎหมำย 
   (บำท) บริษัทใหญ่ อ ำนำจควบคุม   (บำท) 

บริษทั เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จ ากดั 25 เม.ย. 65 ปี 2564 1.25 6,875,000 5,625,000 12,500,000 24 พ.ค. 65 1,250,000 

21. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัและบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

22. ภำระผูกพนัและวงเงินสินเช่ือท่ียังไม่ได้เบิกใช้ 
22.1 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาบริการระยะยาวส าหรับค่าบริการและค่าบริหารจดัการซ่ึงมี

ระยะเวลา 2 - 3 ปี ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
ระยะเวลำที่เหลือ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2565  2564 

ไม่เกินหน่ึงปี 14,076,823  1,168,903 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,501,528  1,898,829 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทับันทึกค่าบริการและค่า
บริหารจดัการเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 13.20 ลา้น
บาท และ 13.10 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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22.2 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
การเงินในประเทศแห่งหน่ึง ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เลตเตอร์ออฟเครดิตและ
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยมีวงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่  ณ วันที ่
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2565  2564 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร * 5,000,000  5,000,000 
เลตเตอร์ออฟเครดิต 40,000,000  40,000,000 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 100,000,000  100,000,000 
 145,000,000  145,000,000 

* บริษทัใช้บญัชีเงินฝากประจ าเป็นหลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

23. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2565 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็น
จ านวนเงิน 90.00 ลา้นบาท ทั้งน้ีทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทัมีจ านวนเงินเท่ากบัหน่ึงในสิบของ  
ทุนจดทะเบียนแลว้ 

24. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี 8  
สิงหาคม 2565 
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