
 

                     รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุน

รวม   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด 

(มหาชน) เช่นเดียวกนั  

  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงาน และ

กระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ทั้ งน้ี ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

1. มูลค่าของสินค้าคงเหลือ 

  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือหลังหักค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือใน               

งบการเงินรวมจาํนวน 698.05 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 609.75 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 8 ซ่ึงเป็นรายการท่ีมีสาระสําคัญต่องบการเงิน  สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสาํอาง อาจเกิดความลา้สมยั เส่ือมคุณภาพ หรือคาดว่าจะจาํหน่ายไม่ได ้ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากสภาพของสินคา้ การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของ

สินคา้ และประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ ์



 
 

  ข้าพเจ้าได้ทําการประเมินระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการบริหารสินค้าคงเหลือ ได้เข้าร่วม

สังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือ เปรียบเทียบตน้ทุนสินคา้กบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ซ่ึงคาํนวณจาก

ราคาขายสินคา้ภายหลงัส้ินปีหักค่าใช้จ่ายในการขาย สุ่มทดสอบการตั้ งประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า

คงเหลือ และทดสอบความถูกตอ้งในการจดัทาํตน้ทุนการผลิตของบริษทั เพ่ือให้มัน่ใจว่าตน้ทุนต่อหน่วยมีความ

ถูกตอ้งและมีการปันส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ดงักล่าวถูกตอ้ง 

  จากผลการตรวจสอบข้างตน้ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ และขา้พเจา้เห็นว่ามูลค่าของสินค้าคงเหลือมีความ

เหมาะสมแลว้ 

2. รายการบัญชีกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน 

  กลุ่มบริษทัมีรายการบัญชีกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกันจาํนวนหลายแห่ง ตามท่ีได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 29 ซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งกาํหนดวิธีการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ     

งบการเงินไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง และมีการกาํหนดนโยบายดา้นราคาเป็นไปตามการคา้ทัว่ไปตามราคาตลาด 

  ขา้พเจา้ไดท้าํการประเมินและทดสอบระบบและประสิทธิผลของการควบคุมภายในเก่ียวกบัการรวบรวม

ขอ้มูลรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบรายการบญัชีกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยการ

ตรวจสอบรายงานรายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตรวจสอบลกัษณะความสัมพนัธ์กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตรวจสอบนโยบายการ

กาํหนดราคา และไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบรายการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

  จากผลการตรวจสอบขา้งตน้ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ และขา้พเจา้ไม่พบรายการผิดปกติท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 

ข้อมูลอ่ืน 

  ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้

ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมัน่ต่อ    

ขอ้มูลอ่ืน  

  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน

มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า

ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

  เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเพ่ือให้ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง  

 

 

 

 

 

 



 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้

สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด 

  ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

  ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่

ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสัย

เยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน    

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึง

เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการ

สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่

ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน   

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 

 

 



 
   

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าว

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง   

• ประเมินการนําเสนอ  โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ

การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมี

นยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
   

  ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ และไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจน

เร่ืองอ่ืน ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และ

มาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
   

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุด    

ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อ

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

   

 

 

 

(ดร.วิรัช อภิเมธีธาํรง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2 และ 5 53,014,504        42,135,808        8,374,982          5,290,681          

เงินลงทุนชัว่คราว - บตัรเงินฝาก 8,000,000          6,500,000          -                     -                     

ลูกหน้ีการคา้ 4.3 และ 6 890,604,468      869,232,843      707,387,795      673,736,484      

ลูกหน้ีอ่ืน

ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 29,087,280        15,938,777        23,523,898        13,793,863        

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,501,084          54,380,683        1,406,965          3,422,904          

อ่ืน ๆ 6,475,867          3,134,862          12,318,347        5,423,514          

รวมลูกหน้ีอ่ืน 42,064,231        73,454,322        37,249,210        22,640,281        

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 7   -                         -                       4,000,000          4,000,000          

สินคา้คงเหลือ 4.4 และ 8 698,048,495      684,793,013      609,750,112      547,654,071      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 88,817,334        89,324,595        81,794,688        73,071,803        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,780,549,032   1,765,440,581   1,448,556,787   1,326,393,320   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 4.5 และ 9 998,748,082      1,142,594,755   998,748,082      1,142,594,755   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4.5 และ 10 279,071,412      338,707,903      213,618,532      213,618,532      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4.5 และ 11 -                     -                     154,903,416      154,903,416      

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.5 และ 12 65,219,380        66,951,062        61,635,380        63,271,062        

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 4.5 และ 13 5,000,000          5,000,000          5,000,000          5,000,000          

เงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 4.5 และ 14   -                       19,456,000        -                     19,456,000        

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืน 15 16,142,400        16,257,300        16,142,400        16,257,300        

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4.6 และ 16 91,441,371        95,426,061        91,321,371        95,306,061        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.7 และ 17 1,570,763,417   1,562,864,227   998,246,620      1,086,955,407   

สิทธิการเช่า 4.8 และ 18 527,649             1,269,853          -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.9 และ 19 34,695,938        29,114,764        33,265,721        26,975,225        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 34,710,409        11,244,476        10,783,018        8,685,060          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,096,320,058   3,288,886,401   2,583,664,540   2,833,022,818   

รวมสินทรัพย์ 4,876,869,090   5,054,326,982   4,032,221,327   4,159,416,138   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 20 138,742,726      440,426,146      60,000,000        314,500,000      

เจา้หน้ีการคา้ 327,636,199      307,942,430      331,415,762      303,597,146      
เจา้หน้ีอ่ืน
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 36,551,025        32,552,704        29,222,027        27,895,674        
โบนสัคา้งจ่าย 104,334,505      87,348,001        79,854,765        69,476,632        
เจา้หน้ีทรัพยสิ์น 9,479,354          4,855,217          7,831,462          2,321,501          
อ่ืน ๆ 51,043,709        57,361,180        29,733,114        38,347,724        

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 201,408,593      182,117,102      146,641,368      138,041,531      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 45,355,726        22,335,642        41,853,852        19,780,302        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 158,471             222,355             17,702               76,205               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,622,045        3,426,833          8,558,613          1,642,735          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 723,923,760      956,470,508      588,487,297      777,637,919      
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.11 และ 21 185,844,481      161,249,740      154,523,809      135,332,202      
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4.12 และ 22 81,981,125        112,083,121      87,160,766        115,200,694      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 359,471             287,602             251,471             179,602             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 268,185,077      273,620,463      241,936,046      250,712,498      
รวมหน้ีสิน 992,108,837      1,230,090,971   830,423,343      1,028,350,417   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 200,000,000      200,000,000      200,000,000      200,000,000      

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 149,930,828 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 149,930,828      149,930,828      149,930,828      149,930,828      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 724,763,392      724,763,392      724,763,392      724,763,392      
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 23 20,000,000        20,000,000        20,000,000        20,000,000        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,152,068,388   1,984,586,064   1,788,680,470   1,590,906,089   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 510,473,100      640,647,412      518,423,294      645,465,412      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,557,235,708   3,519,927,696   3,201,797,984   3,131,065,721   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 327,524,545      304,308,315      -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,884,760,253   3,824,236,011   3,201,797,984   3,131,065,721   
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,876,869,090   5,054,326,982   4,032,221,327   4,159,416,138   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 4,812,937,357   4,949,629,817   3,826,232,796   4,063,842,449   
ตน้ทุนขาย 3,612,200,240   3,798,717,541   2,848,298,792   3,109,227,217   
ก าไรขั้นตน้ 1,200,737,117   1,150,912,276   977,934,004      954,615,232      
รายไดอ่ื้น
เงินปันผลรับ 34,407,937        34,195,274        147,114,198      176,639,546      
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 87,240,000        39,364,693        87,240,000        39,364,693        
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 17,225,910        -                     16,182,247        -                     
กลบัรายการผลขาดทนุจากการลดมลูคา่ของเงินลงทนุ
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,200,000        962,037             23,200,000        1,378,037          

กลบัรายการผลขาดทนุจากการลดทนุของเงินลงทนุ
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,000,000        -                     12,000,000        -                     

อ่ืน ๆ 91,822,634        91,942,694        84,590,812        86,793,441        
รวมรายไดอ่ื้น 265,896,481      166,464,698      370,327,257      304,175,717      
ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 1,466,633,598   1,317,376,974   1,348,261,261   1,258,790,949   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 157,536,282      140,229,299      120,066,876      97,615,859        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 866,391,167      878,666,926      753,203,644      770,870,405      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                     13,413,969        -                     13,057,259        
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 129,552             -                     33,552               -                     
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 31,310,832        -                     31,310,832        -                     
ค่าตอบแทนกรรมการ 14,050,000        14,140,000        11,450,000        12,500,000        
ตน้ทุนทางการเงิน 5,974,298          12,472,514        4,068,737          10,705,397        
รวมค่าใชจ่้าย 1,075,392,131   1,058,922,708   920,133,641      904,748,920      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 42,381,937        66,748,012        -                     -                     
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 433,623,404      325,202,278      428,127,620      354,042,029      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4.13 และ 22 55,807,782        31,505,872        50,436,246        29,058,131        
ก าไรส าหรับปี 377,815,622      293,696,406      377,691,374      324,983,898      

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 347,399,317      274,436,423      377,691,374      324,983,898      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 30,416,305        19,259,983        -                     -                     

377,815,622      293,696,406      377,691,374      324,983,898      

ก าไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 4.14 2.32                   1.83                   2.52                   2.17                   
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ 149,930,828 หุ้น 149,930,828      149,930,828      149,930,828      149,930,828      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม



บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561 2560 2561 2560

ก าไรส าหรับปี 377,815,622      293,696,406      377,691,374      324,983,898      
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (3,132,194)         (4,336,581)         -                     -                     
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (71,802,648)       43,750,762        (71,802,648)       43,750,762        
องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 14,360,530        (8,750,152)         14,360,530        (8,750,152)         
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (57,442,118)       35,000,610        (57,442,118)       35,000,610        

กลบัรายการผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขายเน่ืองจากการจ าหน่าย (87,000,000)       (11,970,000)       (87,000,000)       (11,970,000)       

องคป์ระกอบของภาษีเงินได้ 17,400,000        2,394,000          17,400,000        2,394,000          
กลบัรายการผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (69,600,000)       (9,576,000)         (69,600,000)       (9,576,000)         

รวมผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (127,042,118)     25,424,610        (127,042,118)     25,424,610        

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ
โครงการผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษี -                     607,973             -                     -                     

รวมก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (130,174,312)     21,696,002        (127,042,118)     25,424,610        

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 247,641,310      315,392,408      250,649,256      350,408,508      

การแบ่งปันก าไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 217,225,005      296,132,425      250,649,256      350,408,508      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 30,416,305        19,259,983        -                     -                     

247,641,310      315,392,408      250,649,256      350,408,508      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม



บริษทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินรวม

ก ำไรสะสม
ทนุท่ีออก ส่วนเกิน รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ

และช ำระแลว้ มลูคำ่หุ้นสำมญั กำรแปลงคำ่ เงินลงทนุใน อ่ืนของส่วนของ ผูถื้อหุ้นบริษทั
หมำยเหตุ งบกำรเงิน หลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย ผูถื้อหุ้น ใหญ่

ปี 2560

ยอดคงเหลือ ณ ตน้ปี 1 มกรำคม 2560 149,930,828    724,763,392     20,000,000      1,889,458,661     (481,419)          620,040,802           619,559,383         3,403,712,264     288,648,381    3,692,360,645       

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 2560 :-

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 274,436,423        (4,336,581)       25,424,610             21,088,029           295,524,452        19,259,983      314,784,435          

ปรับปรุงผลก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำน 607,973                 -                         607,973               607,973                 

รวมก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 2560 275,044,396        (4,336,581)       25,424,610             21,088,029           296,132,425        19,259,983      315,392,408          

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุมเพ่ิมข้ึนระหว่ำงปี 23                   23                          

เงินปันผลจ่ำย 24 (179,916,993)         -                         (179,916,993)       (179,916,993)         

เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยจ่ำยให้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม   -                         (3,600,072)      (3,600,072)             

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 31 ธนัวำคม 2560 149,930,828    724,763,392     20,000,000      1,984,586,064     (4,818,000)       645,465,412           640,647,412         3,519,927,696     304,308,315    3,824,236,011       

ปี 2561

ยอดคงเหลือ ณ ตน้ปี 1 มกรำคม 2561 149,930,828    724,763,392     20,000,000      1,984,586,064     (4,818,000)       645,465,412           640,647,412         3,519,927,696     304,308,315    3,824,236,011       

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 2561 347,399,317        (3,132,194)       (127,042,118)          (130,174,312)        217,225,005        30,416,305      247,641,310          

เงินปันผลจ่ำย 24 (179,916,993)         -                         (179,916,993)       (179,916,993)         

เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยจ่ำยให้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม   -                           -                        (7,200,075)      (7,200,075)             

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 31 ธนัวำคม 2561 149,930,828    724,763,392     20,000,000      2,152,068,388     (7,950,194)       518,423,294           510,473,100         3,557,235,708     327,524,545    3,884,760,253       

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

จดัสรรแลว้ - 
ทนุส ำรองตำม
กฎหมำย

  ส่วนไดเ้สียท่ี  
  ไมมี่อ ำนำจ  

ควบคุม

หน่วย : บำท

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุ้น



บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรสะสม
องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

จดัสรรแลว้
ก ำไร(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็จอ่ืน

หมำยเหตุ
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย

ปี 2560

ยอดคงเหลือ ณ ตน้ปี 1 มกรำคม 2560 149,930,828                  724,763,392                  20,000,000                    1,445,839,184               620,040,802                  2,960,574,206               

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2560 324,983,898                  25,424,610                    350,408,508                  

เงินปันผลจ่ำย 24 (179,916,993)                 (179,916,993)                 

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 31 ธนัวำคม 2560 149,930,828                  724,763,392                  20,000,000                    1,590,906,089               645,465,412                  3,131,065,721               

ปี 2561

ยอดคงเหลือ ณ ตน้ปี 1 มกรำคม 2561 149,930,828                  724,763,392                  20,000,000                    1,590,906,089               645,465,412                  3,131,065,721               

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2561 377,691,374                  (127,042,118)                 250,649,256                  

เงินปันผลจ่ำย 24 (179,916,993)                 (179,916,993)                 

ยอดคงเหลือ ณ ส้ินปี 31 ธนัวำคม 2561 149,930,828                  724,763,392                  20,000,000                    1,788,680,470               518,423,294                  3,201,797,984               

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

รวมส่วน
ของผูถื้อหุ้น

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หน่วย : บำท

           ทุนท่ีออก           
 และช ำระแลว้

        ส่วนเกิน         
มูลค่ำหุ้นสำมญั



งบการเงินรวม
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 433,623,404      325,202,278      428,127,620      354,042,029      
ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากการด าเนินงาน
หน้ีสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 11,901               264,684               -                         -                       
หน้ีสงสยัจะสูญลดลง - ลูกหน้ีการคา้ (365,331)            (257,880)            (490,301)            (100,000)            
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ลดลง (385,457)            (35,952,392)       (2,783,573)         (36,925,908)       
ขาดทุนจากการท าลายสินคา้ 24,870,003        65,853,431        24,827,991        64,325,908        
ค่าเส่ือมราคา 218,954,655      251,512,160      126,507,561      162,136,290      
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,336,235          6,698,343          5,554,014          5,440,966          
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 742,204             760,308               -                         -                       
ตน้ทุนทางการเงิน 5,974,298          12,472,514        4,068,737          10,705,397        
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ตดัจ าหน่าย (15,047)              (15,047)              (15,047)              (15,047)              
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 129,552               -                       33,552                 -                       
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (23,200,000)       (962,037)            (23,200,000)       (1,378,037)         
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (12,000,000)         -                       (12,000,000)         -                       
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (87,240,000)       (39,364,693)       (87,240,000)       (39,364,693)       
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,310,832          -                       31,310,832          -                       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   -                         -                       (101,999,605)     (135,899,524)     
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                         -                       (10,706,656)       (6,544,748)         
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายและบริษทัอ่ืน (32,105,869)       (34,195,274)       (32,105,869)       (34,195,274)       
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,302,068)           -                       (2,302,068)           -                       
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน   -                       (1,091,505)           -                       (1,091,505)         
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและเลิกใชอุ้ปกรณ์ (1,449,244)         (3,974,148)         (273,575)            (3,656,694)         
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้งเป็นค่าใชจ่้าย 898,560             63,977                 -                       63,977               
(ก าไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 638,872             (965,870)            645,710             (970,159)            
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 1,983,244          2,024,881          1,976,097          2,010,342          
ดอกเบ้ียรับ (1,205,701)         (475,133)            (1,158,238)         (341,426)            
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ตดัจ่าย 50,481               70,518                 -                         -                       
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 30,924,794        28,236,761        24,947,102        22,940,312        
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (42,381,937)       (66,748,012)         -                         -                       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 553,798,381      509,157,864      373,724,284      361,182,206      

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้ (23,715,691)       134,809,923      (35,830,220)       191,216,961      
ลูกหน้ีอ่ืน 8,610,024          (32,445,620)       (14,608,929)       12,914,228        
สินคา้คงเหลือ (37,740,028)       75,714,545        (84,140,459)       72,398,565        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,396,676)         (37,457,766)       (8,487,410)         (36,550,487)       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,393,197)         (274,949)            (2,097,958)         (281,800)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (1/3)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย



งบการเงินรวม
2561 2560 2561 2560

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ 20,519,182        (38,410,257)       28,622,890        (58,283,248)       
เจา้หน้ีอ่ืน 10,436,021        (72,636,707)       1,284,452          (80,748,833)       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,195,212          (476,030)            6,915,878          (370,770)            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,330,053)         (15,980,408)       (5,755,495)         (13,059,743)       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 86,916               (3,934)                86,916               (3,934)                

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 526,070,091      521,996,661      259,713,949      448,413,145      
จ่ายดอกเบ้ีย (6,038,182)         (12,706,343)       (4,127,240)         (10,955,350)       
รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,656,990            -                         -                         -                       
จ่ายภาษีเงินได้ (31,161,928)       (38,864,142)       (24,642,094)       (35,384,775)       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,080,607)         (3,889,014)           -                         -                       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 487,446,364      466,537,162      230,944,615      402,073,020      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บตัรเงินฝาก(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (1,500,000)         13,500,000          -                       15,000,000        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน   -                         -                         -                       (4,000,000)         
รับดอกเบ้ีย 305,626             505,747             277,053             370,820             
ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ   -                       (19,456,000)         -                       (19,456,000)       
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (30)                     (4,200,000)         (30)                     (4,200,000)         
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (209,954,586)     (157,749,478)     (26,657,701)       (60,102,493)       
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (11,917,409)       (3,051,377)         (11,844,510)       (2,192,270)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 91,740,000        59,644,693        91,740,000        59,644,693        
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน   -                       672,000               -                       672,000             
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,602,160            -                       1,602,160            -                       
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,889,168            -                       3,889,168            -                       
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนจากการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญั 25                        -                       25                        -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน   -                       3,953,873            -                       3,953,873          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,660,324          5,324,525          436,316             4,997,879          
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 101,999,605      135,899,524      101,999,605      135,899,524      
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   -                         -                       10,706,656        6,544,748          
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายและบริษทัอ่ืน 32,105,869        34,195,274        32,105,869        34,195,274        
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,302,068            -                       2,302,068            -                       
เงินสดจ่ายจากการเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมของบริษทัร่วม   -                       (2,813,125)           -                       (2,813,125)         
เงินสดจ่ายจากการเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมของบริษทัยอ่ย   -                         -                         -                       (7,499,977)         
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน   -                       (17,540,000)         -                       (17,540,000)       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 12,232,820        48,885,656        206,556,679      143,474,946      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (2/3)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย



งบการเงินรวม
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (301,683,420)     (410,446,875)     (254,500,000)     (414,227,033)     
เงินสดรับจากทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม   -                       23                        -                         -                       
เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7,200,075)         (3,600,072)           -                         -                       
เงินปันผลจ่าย (179,916,993)     (179,916,993)     (179,916,993)     (179,916,993)     

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (488,800,488)     (593,963,917)     (434,416,993)     (594,144,026)     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 10,878,696        (78,541,099)       3,084,301          (48,596,060)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 42,135,808        120,676,907      5,290,681          53,886,741        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 53,014,504        42,135,808        8,374,982          5,290,681          

ขอ้มูลเพ่ิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากเจา้หน้ีทรัพยสิ์น 8,859,209          4,540,192          7,319,124          2,169,627          
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (71,802,648)       43,750,762        (71,802,648)       43,750,762        
กลบัรายการผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (87,000,000)       (11,970,000)       (87,000,000)       (11,970,000)       
เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (18,823)              (447,567)              -                         -                       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึนจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (32,764)                -                         -                         -                       
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นอุปกรณ์ (5,165,000)           -                         -                         -                       
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (140)                   (1,702,950)           -                         -                       
โอนลูกหน้ีอ่ืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (22,780,067)         -                         -                         -                       
โอนเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเป็นเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั :-

 - ราคาทุน   -                       (11,739,970)         -                       (11,739,970)       
 - ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินลงทุน   -                       2,747,184            -                       2,747,184          

แปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญั (19,455,975)         -                       (19,455,975)         -                       
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนกังานของบริษทัร่วม :-

-  เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน   -                       607,973               -                         -                       
-  ก าไรสะสมเพ่ิมข้ึน   -                       607,973               -                         -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (3/3)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย



บริษัท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนช่ันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

 
 

1.1  สถานะทางกฎหมาย เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย   และจดทะเบียนใน 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2   สถานท่ีตั้งบริษทั  
         -  ส านกังานใหญ่/โรงงาน เลขท่ี 600/4 หมู่ท่ี 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม 
 อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขท่ี 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวดัดอน 
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย    
         -  สาขา เลขท่ี 662/4-6 หมู่ท่ี 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม 

 อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขท่ี 19/43 หมู่ท่ี 7 บางนาตราด กม.17 ต าบลบางโฉลง 
 อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขท่ี 679 หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองขาม 

 อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย 
         -  สาขา เลขท่ี 789/159 หมู่ท่ี 1 ถนนสายหนองคอ้ - แหลมฉบงั 
 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ประเทศไทย 

1.3  ลกัษณะธุรกิจ (1)    ผลิตเคร่ืองส าอางทุกประเภท 
 (2) ลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ซ่ึงด าเนินธุรกิจ 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 ตามล าดบั 
 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

2.1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  ท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญ ชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ .ศ . 2547 และ
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ยกเวน้งบการเงินของบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ S&J International (UK) Limited จดัท าตามมาตรฐาน
การบัญชีของประเทศองักฤษ งบการเงินของ Guangzhou S&J Cosmetics Company Limited งบการเงินของ 
4WD Vision (HK) Limited จัดท าตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  และงบ
การเงินของบริษทัร่วม Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. จดัท าตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศ
มาเลเซีย ในการจดัท างบการเงินรวมไดมี้การปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายการบญัชีเดียวกบั
บริษทัใหญ่ 

 



2.2 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั 
(มหาชน) กบับริษทัยอ่ยและส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ดงัต่อไปน้ี  

 

บริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทร่วม 

บริษทั 
สัดส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 2561 2560 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จ ากดั 30.00 30.00 ไทย 

บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จ ากดั 30.00 30.00 ไทย 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ  ากดั 33.19 33.19 ไทย 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 35.00 35.00 มาเลเซีย 
 

2.3 ยอดคงคา้งและรายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
 

2.4  งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึน โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 

3. มำตรฐำนกำรบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน ซ่ึงกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี ้
มำตรฐำนกำรบัญชี 
1. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
2. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
3. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

   และขอ้ผดิพลาด 

บริษทั 
สัดส่วนการถือหุน้ (%) จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 2561 2560 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง    

บริษทั อี เอฟ จ ากดั  99.99  99.99 ไทย 

บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 50.00  50.00 ไทย 

บริษทั ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 99.99  99.99 ไทย 

บริษทั โฟร์ดบัเบิ้ลยดีู วชิัน่ จ ากดั 99.99  99.99 ไทย 

บริษทั เอสเอเอเอส จ ากดั 99.99  99.99 ไทย 

S&J International (UK) Limited 100.00 100.00 องักฤษ 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย S&J International (UK) Limited    

Guangzhou S&J Cosmetics Company Limited 100.00 100.00 จีน 

4WD Vision (HK) Limited 100.00 100.00 จีน 



5. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
7. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
8. ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 
10. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
11. ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
12. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 

  เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
13. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
14. ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
15. ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
16. ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
17. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
18. ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
19. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
20. ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
21. ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
22. ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
23. ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
24. ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
25. ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
26. ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
27. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
28. ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
29. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
30. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
31. ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
32. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
33. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 
34. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน 
35. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
36. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
 



กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
37. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะ 

  เจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
38. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
39. ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 

  ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
40. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
41. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
42. ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
43. ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
44. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

  และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
45. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
46. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ 

  ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
47. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

  (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
  เงินเฟ้อรุนแรง 

48. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
49. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
50. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
51. ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้ก าหนดเงินทุน 

  ขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีส าหรับมาตรฐานการบญัชี 
  ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

52. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
53. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
54. ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
55. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 
56. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 

  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี 

  



 
 

สภำวชิำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ ดังนี้  
 

ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ดงัน้ี 
มำตรฐำนกำรบัญชี 
1. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
2. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
3. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
4. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

  และขอ้ผดิพลาด 
5. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
6. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้
7. ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 
9. ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
10. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 

  เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
11. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
12. ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
13. ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
14. ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
15. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
16. ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
17. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
18. ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
19. ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
20. ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
21. ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
22. ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
23. ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
24. ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม  



มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
25. ฉบบัท่ี 1  เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
26. ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
27. ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
28. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
29. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
30. ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
31. ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
32. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม 
33. ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การร่วมการงาน 
34. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
35. ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
36. ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
37. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะ 

  เจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
38. ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
39. ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 

  ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
40. ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
41. ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
42. ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
43. ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

  และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
44. ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
45. ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ 

  ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
46. ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี 
  เงินเฟ้อรุนแรง 

47. ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
48. ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

  



 
49. ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุน 

  ขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีส าหรับมาตรฐานการบญัชี 
  ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

50. ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
51. ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 
52. ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

และใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี 
1. ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
2. ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
3. ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
4. ฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
5. ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

   ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีน ามาตรฐาน
การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  
 

4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 บริษทัรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

การขายสินคา้       -  เม่ือไดมี้การส่งมอบสินคา้ และไดโ้อนความเส่ียงและ 
      ผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

 การขายสินคา้ฝากขาย -  เม่ือผูรั้บฝากขายขายสินคา้นั้นใหบุ้คคลท่ีสาม 
 เงินปันผลรับ                     -  เม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
ค่าเช่ารับ -  ตามระยะเวลาของการใหเ้ช่า 
 รายไดอ่ื้น -  ตามเกณฑค์งคา้ง 
ดอกเบ้ียรับ -  ถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 ค่าใชจ่้าย -  ตามเกณฑค์งคา้ง 

  



 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่  เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงถึงก าหนด 

ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและปราศจากภาระผกูพนั 
 

4.3 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   
 บริษทัและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยอาศยั

ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหน้ีในอดีตเป็นเกณฑ ์
4.4 สินคา้คงเหลือ   

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณ
โดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

บริษทัตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับสินคา้ลา้สมยั เส่ือมคุณภาพ และคาดวา่จะจ าหน่ายไม่ได ้โดย
พิจารณาจากสภาพของสินคา้คงเหลือเป็นเกณฑ์ 

4.5 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในมูลค่ายุติธรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขายมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว  บริษทัรับรู้การเปล่ียนแปลง
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ภายใตห้ัวขอ้ 
“ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย”  

บริษทัค านวณราคาทุนของหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายในระหวา่งปี โดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิ 

ในการออกเสียงทั้งหมด หรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัของบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทั กล่าวคือ 

มีอ านาจในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงิน และการด าเนินงานของกิจการ 
แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับงบ
การเงินรวม และวธีิราคาทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มเกินกวา่
ก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน
ของบริษทัยอ่ย  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  แสดงตามวธีิราคาทุนหลงัหกัค่าเผือ่การ
ลดมูลค่าของเงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บริษทัท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และหรือ
บริษทัท่ีมีผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวบางส่วนร่วมกนั ไม่ว่าในทางตรง
หรือทางออ้ม บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคาทุน หักดว้ยค่าเผื่อการลดมูลค่าของ    
เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน หมายถึง บริษทัท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้นแต่ไม่มีอ านาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายใด ๆ  เงินลงทุนในบริษทัอ่ืนแสดงในราคาทุน หกัดว้ยค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพแสดงในราคาทุน หกัดว้ยค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) 
 

 



4.6 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือ
จากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินคา้
หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ย ท่ีดิน และอาคาร แสดงมูลค่าตามราคาทุน หักค่าเส่ือม
ราคาสะสม ค่าเส่ือมราคาอาคาร ค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
ในเวลา 20 ปี  

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือม

ราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ ดงัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 25 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 - 8 ปี 

 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีน าไปใช้ในโครงการก่อสร้างอาคาร ไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของ
อาคาร จนกวา่อาคารนั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์

รายจ่ายเก่ียวกบัการต่อเติม การต่ออายหุรือการปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึน ซ่ึงท าใหร้าคาเปล่ียนแทนใน
ปัจจุบนัของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญั จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ถือเป็นรายจ่ายฝ่าย
ทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดข้ึน 

 

4.8 สิทธิการเช่า 
 สิทธิการเช่า แสดงตามราคาทุนท่ีได้มาหักด้วยค่าตัดจ าหน่าย ซ่ึงจะตัดจ าหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุของสัญญา 
 

4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนท่ีได้มาหักด้วยค่าตัดจ าหน่ายสะสม ซ่ึงจะตัดจ าหน่ายเป็น   
ค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรง ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยใ์นเวลา 10 ปี 

 

4.10 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น ยงัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่าบนัทึก
เป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าว รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนตามอายุของ
สัญญาเช่า 

  



 

4.11 ผลประโยชน์ของพนกังาน  
ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย
เม่ือเกิดรายการ 
ผลประโยชน์ระยะยาว 

 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีได้
ก าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทั 
และได้รับการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้า
กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายใน
ผลการด าเนินงานระหวา่งปี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

 

  โครงการผลประโยชน์ 
ส ารองผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตลอดอายุการ

ท างานของพนกังาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคต ท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการท างาน
ให้กบับริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคต ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้ก
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การ
ประมาณการหน้ีสินดังกล่าวค านวณโดยผู ้เช่ียวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
(Projected Unit Credit Method) 

บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ให้กบัพนกังานท่ีเขา้เง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด เพื่อเป็นการ
ตอบแทนพนกังานจากการท างานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ ก่อนท่ีพนกังานจะเกษียณอายุ ภาระผกูพนัใน
งบการเงินแสดงมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ซ่ึงภาระผูกพนัดังกล่าว ค านวณ
โดยใชห้ลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 

4.12 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว ณ วนัท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงิน ระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ซ่ึง
จะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตดับัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เม่ือรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ี
บนัทึกไวเ้กิดข้ึนจริง และถือหกัเป็นค่าใชจ่้ายไดแ้ลว้ในการค านวณภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 

บริษทัรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราว ท่ีตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือบวกภาษี
เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจาก
การด าเนินงานในอนาคตเพียงพอ ท่ีจะน าสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้

 

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ บริษทัจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 
 



4.13 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้  านวณจากก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดรั้บรู้ในงบก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึก 
ในส่วนของผูถื้อหุน้รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น 

4.14 ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการน าก าไรส าหรับปี หารด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย 

ถ่วงน ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 
4.15 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่า งประ เทศคง เหลือ  ณ วนัท่ีใน       
งบแสดงฐานะการเงิน  แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน   

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน ได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อการท างบการเงินรวม โดย
ใช้อตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 

   -  สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย ณ วนัส้ินปี 
   -  ส่วนของผูถื้อหุน้และค่าเส่ือมราคา แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
   -  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียส าหรับปี 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ แสดงอยู่ในส่วนของก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.16 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
รายการบัญชีท่ี เป็นเงินตราต่างประเทศ    ท่ีได้ตกลงอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้ากับธนาคารไว ้ 

จะบนัทึกรายการดงักล่าวให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรม ผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ไดบ้นัทึก
เป็นรายไดห้รือรายจ่ายในแต่ละปี 

4.17 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 
ในการจดัท างบการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานจะไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ โดยอาศยัประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ายบริหารมีความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลภายใตส้ถานการณ์นั้น บริษทัไดต้ั้งประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็น
ผลให้ประมาณการทางบญัชีอาจจะไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการและขอ้สมมติฐานทางบญัชีท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน ค่าเส่ือมราคา
ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
และส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเร่ืองต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผยในแต่ละส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี 



5. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
   หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

เงินสด
 

649,841       657,394 450,000       450,000 

เงินฝากธนาคาร 47,227,127 37,302,434  7,617,019       4,220,812 

เช็คในมือ 5,137,536    4,175,980  307,963    619,869  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,014,504 42,135,808 8,374,982 5,290,681 

    

6. ลูกหนีก้ำรค้ำ       
            หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั     

ตัว๋เงินรับการคา้ 1,706,045 2,213,283 1,706,045 2,213,283 
ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 177,461,656 220,175,121 164,125,794 195,028,503 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 17,915,581 26,798,927 2,360,531 12,287,495 
คา้งช าระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 449,339 44,462 83,495 14,432 
คา้งช าระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 683,377 210,921 665,437 210,921 
คา้งช าระมากกวา่  12 เดือนข้ึนไป 702,563 387,782 691,981 184,731 

รวม 198,918,561 249,830,496 169,633,283 209,939,365 
ลูกหนีก้ำรค้ำบริษัทอ่ืน     
ตัว๋เงินรับการคา้ 4,482,508 28,627,159 527,623 24,318,328 
ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 517,860,985 434,894,761 420,299,048 356,129,779 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 142,140,276 147,970,722 98,852,152 79,316,151 
คา้งช าระมากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 17,114,344 5,823,370 12,213,377 2,244,814 
คา้งช าระมากกวา่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 7,196,993 1,381,782 5,173,105 1,083,493 
คา้งช าระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 15,164,912 13,343,995 12,684,143 13,189,791 

รวม 703,960,018 632,041,789 549,749,448 476,282,356 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,274,111) (12,639,442) (11,994,936) (12,485,237) 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน - สุทธิ 691,685,907 619,402,347 537,754,512 463,797,119 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 890,604,468 869,232,843 707,387,795 673,736,484 



7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ต่อปี 
2561 2560 2561 2560 

   บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั     
         ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี 4,000,000 -   
         ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี - 4,000,000   
         ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 4,000,000 4,000,000 3.00 3.00  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย เป็นการใหกู้ย้มืโดยไม่มีหลกัประกนั 
 

8. สินค้ำคงเหลือ    

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

สินคา้ส าเร็จรูป 242,964,671 207,217,629 200,228,662 169,338,891 

สินคา้ระหวา่งผลิต 77,154,641 117,270,035 66,380,745 66,008,793 

วตัถุดิบ 178,797,967 186,440,267 137,422,965 135,383,652 

วตัถุดิบและสินคา้ระหวา่งผลิตระหวา่งทาง 29,904,847 30,324,321 28,548,713 28,386,510 

ภาชนะหีบห่อ 186,692,454 160,054,857 187,223,443 160,036,768 

วสัดุส้ินเปลือง 1,314,239 2,651,685 1,314,239 2,651,685 

                    รวม 716,828,819 703,958,794 621,118,767 561,806,299 

หกั  ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ (18,780,324) (19,165,781) (11,368,655) (14,152,228) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 698,048,495 684,793,013 609,750,112 547,654,071 
 
 

  



9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย      

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
     หน่วย : บาท 

งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สดัส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั       

1.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี  0.02 
 

0.02 124,000 124,000 1,000 1,500 

2.  บมจ. ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี 0.01 0.01 40,000 40,000 6,000 4,200 

3.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 0.35 0.35 26,704,590 26,704,590 1,130,239 1,181,614 

4.  บมจ. เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี 0.67 1.00 9,000,000 13,500,000 6,930,000 7,290,000 

5.  บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 14.90 14.90 235,104,546 235,104,546 21,338,394 19,915,834 

6.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 0.32 0.28 47,911,012 28,455,037 1,138,786 1,081,389 

7.  บมจ. ไทยวาโก ้ 0.08 0.08 5,037,947 5,037,947 150,000 130,000 

รวมราคาทุน   323,922,095 308,966,120 30,694,419 29,604,537 

บวก ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 654,509,801 811,394,279   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั – มูลค่ายติุธรรม 978,431,896 1,120,360,399   

บริษัทอ่ืน       

1.  บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป   21,796,170 21,796,170 - - 

2.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   5,000,700 5,000,700 411,450 411,450 

รวมราคาทุน 26,796,870 26,796,870 411,450       411,450 

(หกั) ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (6,480,684) (4,562,514)   

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - บริษทัอ่ืน - มูลค่ายติุธรรม 20,316,186 22,234,356   

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย - มูลค่ำยุตธิรรม   998,748,082 1,142,594,755 31,105,869 30,015,987 
 

 

                                                                                                                                                                                                      หน่วย : บาท 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
2561 2560 

1.  บมจ. บูติคนิวซิต้ี  เคร่ืองนุ่งห่ม ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 120,000,000 120,000,000 

2.  บมจ. ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี นายหนา้ ตวัแทน และโฆษณา ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 77,499,500 75,000,000 

3.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล พาณิชย ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 290,633,730 290,633,730 

4.  บมจ. เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี อาหาร ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 450,000,000 450,000,000 

5.  บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) ผลิต จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 955,000,000 955,000,000 

6.  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง การลงทุน ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 571,515,007 494,034,300 

7.  บมจ. ไทยวาโก ้ เส้ือผา้ส าเร็จรูป ชุดชั้นในสตรี ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 120,000,000 120,000,000 

  



ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษทัไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เพรซิเดนท ์ เบเกอร่ี จ  ากดั (มหาชน) ราคาทุน 
4,500,000 บาท บริษทัไดรั้บเงินจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเป็นจ านวน 91,740,000 บาท และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนเขา้งบก าไรขาดทุนเป็นจ านวนเงิน 87,240,000 บาท 

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัไดแ้ปลงสภาพหุน้กู ้บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) เป็นหุ้นสามญั 
จ านวน 432,355 หุ้น มูลค่า 19,455,975 บาท (หมายเหตุขอ้ 14) 

ในเดือนธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) ราคาทุน 
20,280,000 บาท บริษทัไดรั้บเงินจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเป็นจ านวน 59,644,693 บาท และรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนเขา้งบก าไรขาดทุนเป็นจ านวนเงิน 39,364,693 บาท 

 
 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
                                                                                                                                                                                                  หน่วย :  บาท 

บริษทัร่วม 
สดัส่วนการถือหุน้ % 

งบการเงินรวม 
(ตามวธีิส่วนไดเ้สีย) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(ตามวธีิราคาทุน) 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จ ากดั 30 30 21,753,929 48,922,281 5,999,950 5,999,950 

บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จ ากดั 30 30 62,084,684 82,533,933 13,150,567 13,150,567 

Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 35 35 8,341,448 11,317,022 15,274,015 15,274,015 

รวม   92,180,061 142,773,236 34,424,532 34,424,532 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 33.19 33.19 186,891,351 195,934,667 201,994,000 201,994,000 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุน   - - (2,850,000) (2,850,000) 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - (19,950,000) (19,950,000) 

เงินลงทุนในบริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั - สุทธิ 186,891,351 195,934,667 179,194,000 179,194,000 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ   279,071,412 338,707,903 213,618,532 213,618,532 
       

 

                                                                                                                                                                                                            หน่วย : บาท 

บริษทัร่วม ประเภทกิจการ 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ เงินปันผล 

2561 2560 2561 2560 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตภณัฑเ์ส้นผม 20,000,000 20,000,000 38,999,675 44,999,625 

บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จ ากดั บริการเก่ียวกบัการเดินเคร่ือง     
    โรงไฟฟ้า 30,000,000 30,000,000 62,999,930 90,899,899 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ  ากดั ผลิตยา 600,000,000 600,000,000 - - 
Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. ผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 42,600,883 42,600,883 - - 
     เคร่ืองส าอาง          (MYR 5,000,000)          (MYR 5,000,000)   

รวม    101,999,605 135,899,524 
 

 
 



ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุ้นสามญัให้ Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. เป็นจ านวนเงิน 
2,813,125 บาท (เท่ากบัจ านวนเงิน 350,000 ริงกิตมาเลเซีย) จากการเรียกช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญัท่ียงัช าระ
ไม่เต็มมูลค่า จ  านวน 1,000,000 หุ้นๆ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย ท าให้บริษทัร่วมดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด   ท่ีช าระค่าหุ้น
แลว้จ านวน 5,000,000 หุน้ๆ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย จากเดิมมีหุน้ท่ีช าระแลว้จ านวน 4,000,000 หุน้ๆ ละ 1 ริงกิตมาเลเซีย 

งบการเงินของบริษทัร่วมท่ีน ามาใช้ในการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ถือตามขอ้มูลทางการเงินท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียท่ีบนัทึกในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 

2561 2560 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จ ากดั 11,831,323 17,796,810 

บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จ ากดั 42,550,681 45,017,725 

บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ  ากดั (9,043,316) 6,667,630 
Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. (2,956,751) (2,734,153) 

รวม 42,381,937 66,748,012 
 

           ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม 
 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุป มีดงัน้ี 

      หน่วย : ลา้นบาท 

บริษทั 
สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม รายไดร้วม 

ก าไร(ขาดทุน)
ส าหรับปี 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั ยามาฮทัสึ (ประเทศไทย) จ ากดั 345 439 273 276 915 1,088 39.44 59.32 

บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จ ากดั 343 422 136 146 624 642 141.84 150.06 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 631 625 143 108 418 437 (27.25) 20.09 
Atika Beauty Manufacturing Sdn. Bhd. 33 34 10 3 16 2 (8.45) (7.81) 

 

 
 
 
 

  



11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

          หน่วย : บาท 

บริษทัยอ่ย 
สดัส่วนการถือหุน้ % งบการเงินเฉพาะกิจการ(ตามวธีิราคาทุน) 

2561 2560 2561 2560 
บริษทั อี เอฟ จ ากดั 99.99 99.99 4,005,696 4,005,696 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 50.00 50.00 124,824,970 124,824,970 
บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 99.99 99.99 999,930 999,930 
บริษทั โฟร์ดบัเบ้ิลยดีู วชิัน่ จ ากดั 99.99 99.99 9,999,970 9,999,970 
บริษทั เอสเอเอเอส จ ากดั 99.99 99.99 9,999,850 9,999,850 
S&J International (UK) Limited 100.00 100.00 5,073,000 5,073,000 

   (GBP100,000) (GBP100,000) 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   154,903,416 154,903,416 

 
 

                  หน่วย : บาท 

บริษทัยอ่ย ประเภทกิจการ 
ทุนที่ออกและช าระแลว้ เงินปันผล 
2561 2560 2561 2560 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุน้โดยตรง      
บริษทั อี เอฟ จ ากดั อุปโภคบริโภค 4,000,000 4,000,000 479,928 479,928 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั บรรจุภณัฑ ์ 120,000,000 120,000,000 7,200,000 3,600,000 
บริษทั ไวลดไ์ลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั อุปโภคบริโภค 1,000,000 1,000,000 - - 
บริษทั โฟร์ดบัเบิ้ลยดีู วชิัน่ จ ากดั น าเขา้ ส่งออก ซ้ือมาขายไป 10,000,000 10,000,000      500,000 - 
     ผลิตภณัฑป์ระเภทสารเคมี บรรจุ     
     ภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง     
บริษทั เอสเอเอเอส จ ากดั วจิยัและพฒันาสูตรการผลิตเคร่ือง 10,000,000 10,000,000 - - 
    ส าอาง     
S&J International (UK) Limited จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 5,073,000 5,073,000 2,526,728 2,464,820 
     เคร่ืองส าอางและชุดของขวญั      
     รวมถึงใหบ้ริการทางการตลาด     

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย  

     S&J International (UK) Limited 

   

  
Guangzhou S&J Cosmetics Company 

Limited     
 

จดัจ าหน่าย  วตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ 4,711,857 4,711,857 - - 
4WD Vision (HK) Limited จดัจ าหน่ายวตัถุดิบและบรรจุภณัฑ ์ 5,372,068 5,372,068 - - 

รวม    10,706,656 6,544,748 
  

 
  



รำยกำรทีเ่กดิขึน้กบับริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทถือหุ้นโดยตรง 
บริษัท โฟร์ดับเบิล้ยูดี วช่ัิน จ ำกดั 

 ในเดือนมกราคม 2560 บริษทั โฟร์ดบัเบิ้ลยูดี วชิัน่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดเ้รียกช าระเงินค่าหุ้น
เพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญัท่ียงัช าระไม่เตม็มูลค่า ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 1 ลา้น
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เดิมมีหุ้นท่ีช าระแล้วหุ้นละ 2.50 บาท และเรียกช าระเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 7.50 บาท เป็น
จ านวนเงิน 7.50 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายช าระเงินค่าหุน้เพิ่มเติมแลว้ เป็นจ านวนเงิน 7,499,977 บาท  
 
 

S&J International (UK) Limited และ บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดย S&J International (UK) Limited 
งบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน และน ามาจดัท างบการเงินรวม ณ วนัท่ี            

31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศโดยสรุป ดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 

  

บริษทั 
สินทรัพยร์วม รายไดร้วม ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

S&J International (UK) Limited 

บริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดย 

130.30 153.48 269.60 277.24 0.31 2.53 

   S&J International (UK) Limited 

Guangzhou S&J Cosmetics 

   Company Limited 

4.03 4.54 5.68 6.27 (0.35) 1.11 

4WD Vision (HK) Limited 16.78 14.79 59.18 66.40 4.55 3.72 



12. เงินลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
                                                                                                                                                                                               หน่วย : บาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สัดส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

1. บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จ ากดั - 16.00 - 

 

*   35,200,000 - - 
2. บริษทั ไทยลอตเต ้จ  ากดั 0.27 0.27 *     8,000,000 *     8,000,000 - - 
3. บริษทั เอช แอนด ์บี กบินทร์บุรี จ  ากดั 9.00 9.00 1,350,000 1,350,000     67,500     67,500 
4. บริษทั ไทยคิวบิคเทคโนโลย ีจ ากดั                            5.00 5.00 2,000,000 2,000,000  200,000  200,000 
5. บริษทั เทรนไทมเ์ทสต ์จ ากดั 14.00 14.00 175,000 175,000 - - 
6. บริษทั บี.เค.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 19.00 19.00         949,995         949,995 - - 
7. บริษทั ร่วมประโยชน์ จ  ากดั 5.71 5.71 20,598,600 20,598,600 - 1,000,000 
8. บริษทั อีสเทิร์นรับเบอร์ จ  ากดั 1.50 1.50 *        450,000 *        450,000 - - 
9. บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จ  ากดั 0.38 0.38      1,387,500      1,387,500 32,606  34,687 
10. บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จ  ากดั 2.00 2.00 *     4,000,000 *     4,000,000 - - 
11. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จ ากดั 7.50 7.50 1,233,000 1,233,000 493,200  369,900 
12. บริษทั ทีเวย ์จ  ากดั 12.00 12.00 *   19,207,500 *   19,207,500 - - 
13. บริษทั เค.คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ  ากดั 2.20 2.20 3,277,670 3,277,670 - 110,000 
14. บริษทั อี.พี.เอฟ. จ ากดั 18.00 18.00 702,000 702,000 959,400 1,134,000 
15. บริษทั แพนแลนด ์จ ากดั 1.00 1.00 *     3,000,000 *     3,000,000 - - 
16. บริษทั อเมริกนัฟู้ด จ ากดั 3.00 3.00      4,200,000      4,200,000 - - 
17. บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จ  ากดั 2.50 2.50 500,000 500,000 40,000 20,000 
18. บริษทั ธานรา จ ากดั 0.83 0.83 750,000 750,000 - - 
19. บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จ ากดั 1.50 1.50 1,200,000 1,200,000 30,000 43,200 
20. บริษทั สหเซวา จ ากดั 3.48 3.48 3,587,240 *     5,049,970 179,362 - 
21. บริษทั ศรีราชา เอวเิอชัน่ จ  ากดั 3.64 3.64 2,000,000 2,000,000 300,000 200,000 
22. บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 7.14 7.14 1,428,600  1,568,000 - - 
       รวมราคาทุน   79,997,105 116,799,235 2,302,068 3,179,287 
หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุน บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จ ากดั - (12,000,000)   
       ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดทุน บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จ  ากดั (1,040,625) (1,040,625)   
       ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั *  (17,321,100) *  (40,487,548)   
รวมเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 61,635,380 63,271,062  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัยอ่ยลงทุนใน       
23.  บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จ  ากดั 1.00 1.00 *     2,000,000 *     2,000,000   
24.  บริษทั ทีเวย ์จ  ากดั 4.00 4.00 *     6,400,000 *     6,400,000   

                        รวมราคาทุน 

4 

- 

8,400,000 8,400,000   
หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง *    (4,816,000) *    (4,720,000)   
     รวมเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัยอ่ย - สุทธิ  3,584,000 3,680,000 
       รวมเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (งบการเงินรวม) 65,219,380 66,951,062 

 

  



หน่วย : บาท  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ทุนที่ออกและช าระแลว้ 

2561 2560 

1.  บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จ ากดั บรรจุภณัฑแ์กว้ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั - 145,000,000 
2.  บริษทั ไทยลอตเต ้จ  ากดั หมากฝร่ัง ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 3,013,000,000 3,013,000,000 
3.  บริษทั เอช แอนด ์บี กบินทร์บุรี จ  ากดั ของเล่นของใชท้  าดว้ยผา้ กรรมการร่วมกนั 15,000,000 15,000,000 
4.  บริษทัไทยคิวบิคเทคโนโลยี จ ากดั ชุบและเคลือบ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 40,000,000 40,000,000 
5.  บริษทั เทรนไทมเ์ทสต ์จ ากดั อบรมสัมมนา กรรมการร่วมกนั 1,250,000 1,250,000 
6.  บริษทั บี.เค.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั อุปโภคบริโภค กรรมการร่วมกนั      5,000,000      5,000,000 
7.  บริษทั ร่วมประโยชน์ จ  ากดั อสังหาริมทรัพย ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 350,000,000 350,000,000 
8.  บริษทั อีสเทิร์นรับเบอร์ จ  ากดั ผลิตผลิตภณัฑย์าง ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 30,000,000 30,000,000 
9.  บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จ  ากดั ผลิตและรับจา้งผลิตรองเทา้ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 91,750,000 91,750,000 
 และช้ินส่วนรองเทา้    
10. บริษทั เทรชเชอร์ฮิลล ์จ  ากดั ประกอบกิจการสนามกอลฟ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 200,000,000 200,000,000 
11. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จ ากดั ผลิตน ้าแร่บรรจุขวด กรรมการร่วมกนั 16,440,000 16,440,000 
12. บริษทั ทีเวย ์จ  ากดั บริการน าเท่ียว ธุรกิจโรงแรม กรรมการร่วมกนั 160,000,000 160,000,000 
 และซ้ือขายสินคา้    
13. บริษทั เค.คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ  ากดั รับเหมาก่อสร้าง ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 50,000,000 50,000,000 
14. บริษทั อี.พี.เอฟ. จ  ากดั อุปโภคบริโภค ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 3,900,000 3,900,000 
15. บริษทั แพนแลนด ์จ ากดั เช่าซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 300,000,000 300,000,000 
 ซ้ือขายและใหเ้ช่า    
 อสังหาริมทรัพย ์    
16. บริษทั อเมริกนัฟู้ด จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายไอศกรีม ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 140,000,000 140,000,000 
17. บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน์ จ  ากดั ลงทุนในบริษทัอ่ืนและ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 20,000,000 20,000,000 
 ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น    
18. บริษทั ธานรา จ ากดั การคา้อสังหาริมทรัพย ์ ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 90,000,000 90,000,000 
19. บริษทั ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายยาสมุนไพร ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 80,000,000 80,000,000 
20. บริษทั สหเซวา จ ากดั ผลิตช้ินส่วนพลาสติก ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 103,000,000 145,000,000 
 ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า    
21. บริษทั ศรีราชา เอวเิอชัน่ จ  ากดั ขายปลีกน ้ามนั น ้ ามนัหล่อล่ืน ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 55,000,000 55,000,000 
 และอุปกรณ์เรียนขบั    
 เคร่ืองบิน    
22. บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั โรงเรียนสอนภาษา ผูถื้อหุน้ร่วมกนั        20,000,000        21,952,000 
 และวฒันธรรมญ่ีปุ่น    

 

ในเดือนมกราคม 2561 บริษทั สหเซวา จ ากดั ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 14,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท คงเหลือจ านวน 10,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษทัไดบ้นัทึกลดเงินลงทุนตามสัดส่วนการลงทุน
ของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจ านวน 1,462,760 บาท 

ในเดือนมิถุนายน 2561 บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จ  ากัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 
219,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจ านวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัได้บนัทึกลดเงินลงทุน
ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจ านวน 139,400 บาท 



เงินลงทุนในบริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จ ากัด มีราคาทุน 35,200,000 บาท ซ่ึงบริษทัได้มีการตั้งค่าเผื่อการลด
มูลค่าเงินลงทุนทั้งจ  านวนแลว้ ต่อมาในเดือนกนัยายน 2561 บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จ ากดั ไดเ้ลิกกิจการ โดยบริษทั
ไดรั้บเงินคืนจากการเลิกกิจการเป็นจ านวนเงิน 3,889,168 บาท (จ านวน 2,320,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.68 บาท) และรับรู้
ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการดงักล่าว จ านวน 31,310,832 บาท 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั อเมริกนัฟู้ด จ ากดั เป็นหุ้นสามญั จ านวน 420,000 หุ้นๆ
ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงิน 4,200,000 บาท 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทั วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด์) จ  ากดั  ไดล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 
313,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คงเหลือจ านวน 219,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทัไดบ้นัทึกลดเงินลงทุน
ตามสัดส่วนการลงทุนของบริษทัท่ีไดรั้บคืนเป็นจ านวน 672,000 บาท 

13. เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน          
                                                                                                                                                                           หน่วย : บาท 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สัดส่วนการถือหุน้ % มูลค่าเงินลงทุน เงินปันผล 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

1.   บริษทั ไทยยคิูล่อน จ ากดั 6.94 6.94 5,000,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000 

 

14. เงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภำพ 
ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษทัลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) 

ตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวนหน่วย (หน่วย) มูลค่าเงินลงทุน (บาท) 

2561 2560 2561 2560 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     

หุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากัด 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
(มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท) 

- 19,456 - 19,456,000 

ประเภทของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีออก 
ใหม่ของบริษทัฯ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

อายุของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (ปี) 7 
อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) ต่อปี 0.70 
งวดการรับดอกเบ้ีย ปีละ 4 คร้ัง ทุกวนัที่ 29 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม 

ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ (บาท : หุน้สามญั) 45 : 1 
อตัราการแปลงสภาพ (หุน้กูแ้ปลงสภาพ : หุน้สามญั) 1 : 22.222222 
วนัแปลงสภาพ แปลงสภาพไดปี้ละ 4 คร้ัง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม 

ของทุกปี และสามารถเร่ิมแปลงสภาพไดใ้นเดือนมิถุนายน 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 บริษทัใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู ้บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน)
ทั้งหมดเต็มตามจ านวนหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีบริษทัลงทุน ในราคาแปลงสภาพ 45 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั ส่งผลให้เงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ  ากดั (มหาชน) เพิ่มข้ึน 19,455,975 บาท (จ านวนหุ้น 
432,355 หุน้) (หมายเหตุ 9) 



15. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรอ่ืน 
หน่วย : บาท  

รายการ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 

ELLA CORA, INC.   

ยอดคงเหลือยกมาตน้ปี (USD 500,000) 16,257,300 - 

ใหกู้เ้พิ่มระหวา่งปี (USD 500,000) -       17,540,000  
หกั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (114,900)  (1,282,700) 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 16,142,400 16,257,300  

 

 

ในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทได้ท าข้อตกลงให้กู ้ยืม แก่ ELLA CORA, INC. ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยออกตัว๋สัญญาใชเ้งินแปลงสภาพที่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั เป็นจ านวนเงิน       
0.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการกูย้ืม 3 ปี คิดอตัราดอกเบ้ียที่มากกวา่ ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 
ต่อปี กบัอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีทรัพยสิ์นของบริษทัผูกู้ย้ืมเป็นหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนั ในระหวา่งระยะเวลาการให้กูย้ืมจะไม่มีการรับช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย เม่ือครบก าหนดระยะเวลาให้
กูย้ืมตามขอ้ตกลงแลว้ สามารถขยายระยะเวลาการกูย้ืมไดอี้กไม่เกิน 2 ปี  และเงินตน้และดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืม
ดงักล่าวจะแปลงสภาพเป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในบริษทัผูกู้ย้ ืมดงักล่าว ตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นตัว๋
สัญญาใชเ้งิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
หน่วย : บาท                                                                                                   

งบการเงินรวม ท่ีดิน 
อาคารและ           

ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

รวม 

รำคำทุน    
1  มกราคม 2560 50,498,609 94,367,402 144,866,011 
จ าหน่าย (1,872,000) (1,267,448) (3,139,448) 
31 ธนัวาคม 2560 48,626,609 93,099,954 141,726,563 
31 ธนัวาคม 2561 48,626,609 93,099,954 141,726,563 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
1 มกราคม 2560   - 42,579,870 42,579,870 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560   - 3,997,712 3,997,712 
จ าหน่าย   - (277,080) (277,080) 
31 ธนัวาคม 2560   - 46,300,502 46,300,502 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561   - 3,984,690 3,984,690 
31 ธนัวาคม 2561   - 50,285,192 50,285,192 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
31 ธนัวาคม 2560 48,626,609 46,799,452 95,426,061 
31 ธนัวาคม 2561 48,626,609 42,814,762 91,441,371 
มูลค่ำยุติธรรม    
31 ธนัวาคม 2560 71,421,784 77,218,929 148,640,713 
31 ธนัวาคม 2561 71,421,784 77,218,929 148,640,713 
    

มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระตามวธีิการตน้ทุนและวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด 
  



                                                                                                                                                                       หน่วย : บาท                                                                                                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีดิน 
อาคารและ          

ส่วนปรับปรุงอาคาร 
รวม 

รำคำทุน    
1 มกราคม 2560 50,378,609 94,367,402 144,746,011 
จ าหน่าย (1,872,000) (1,267,448) (3,139,448) 
31 ธนัวาคม 2560 48,506,609 93,099,954 141,606,563 
31 ธนัวาคม 2561 48,506,609 93,099,954 141,606,563 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    
1 มกราคม 2560 - 42,579,870 42,579,870 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560 - 

- 
3,997,712 
(277,080) 

3,997,712 
(277,080) จ าหน่าย 

31 ธนัวาคม 2560 - 46,300,502 46,300,502 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561 - 3,984,690 3,984,690 
31 ธนัวาคม 2561 - 50,285,192 50,285,192 
 มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
31 ธนัวาคม 2560 48,506,609 46,799,452 95,306,061 
31 ธนัวาคม 2561 48,506,609 42,814,762 91,321,371 
 มูลค่ำยุติธรรม    
31 ธนัวาคม 2560 71,301,784 77,218,929 148,520,713 
31 ธนัวาคม 2561 71,301,784 77,218,929 148,520,713 

 

มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ตามวธีิการตน้ทุนและวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด 
 

บริษทัได้ร่วมลงทุนกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน  ซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  มูลค่ารวม  30.36   ล้านบาท โดยมี
สัดส่วนในการลงทุน ดงัน้ี 

 
 

 จ านวนเงิน  
(ลา้นบาท) 

อตัราส่วน 
กรรมสิทธ์ิ 

บริษทั วทิยาสิทธ์ิ จ  ากดั 14.93 76.57 
บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 9.95 51.05 
บริษทั เค. คอมเมอร์เชียลแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ  ากดั 5.48 28.08 
 30.36 155.70 



17. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์   
                                                                                                                     หน่วย : บาท                   

งบกำรเงนิรวม 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ 
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

รวม 

รำคำทุน         
1 มกราคม 2560 303,000,034 1,153,904,149 367,853,356 150,310,414 2,336,975,358 52,975,976 93,832,710 4,458,851,997 
ซ้ือเพ่ิม - 10,675,377 3,893,369 12,323,675 102,815,957 - 32,581,292 162,289,670 
จ าหน่าย/ตดัจ่าย (31,500) (708,500) (1,310,574) (2,733,526) (36,455,287) (13,835,614) - (55,075,001) 
โอนเป็นค่าใชจ่้าย - - - - - - (63,977) (63,977) 
โอน/รับโอน - 1,860,000 - 61,419 82,168,443 - (84,089,862) - 
31 ธนัวาคม 2560 302,968,534 1,165,731,026 370,436,151 159,961,982 2,485,504,471 39,140,362 42,260,163 4,566,002,689 
ซ้ือเพ่ิม - 9,764,006 996,069 7,713,778 113,743,169 - 91,761,773 223,978,795 
จ าหน่าย/ตดัจ่าย - - (1,214,446) (2,940,399) (22,268,698) (1,464,137) - (27,887,680) 
โอนเป็นค่าใชจ่้าย - - - - - - (898,560) (898,560) 
โอน/รับโอน - 1,175,490 2,502,300 195,300 76,874,519 - (80,747,609) - 
31 ธนัวาคม 2561 302,968,534 1,176,670,522 372,720,074 164,930,661 2,653,853,461 37,676,225 52,375,767 4,761,195,244 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2560 - 339,388,979 319,528,224 113,076,389 1,987,211,594 47,943,452 - 2,807,148,638 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560 - 49,508,835 26,264,163 12,771,991 157,665,479 1,303,980 - 247,514,448 
จ าหน่าย/ตดัจ่าย - (485,911) (1,296,572) (2,733,402) (35,379,429) (13,829,310) - (53,724,624) 
โอน/รับโอน - - - 9,129 (9,129) - - - 
31 ธนัวาคม 2560 - 388,411,903 344,495,815 123,124,107 2,109,488,515 35,418,122 - 3,000,938,462 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561 - 50,882,443 14,042,590 13,105,045 136,068,601 871,286 - 214,969,965 
จ าหน่าย/ตดัจ่าย - - (1,212,263) (2,939,173) (22,061,032) (1,464,132) - (27,676,600) 
31 ธนัวาคม 2561 - 439,294,346 357,326,142 133,289,979 2,223,496,084 34,825,276 - 3,188,231,827 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์         
31 ธนัวาคม 2560 - - - - - - 2,200,000 2,200,000 
31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - 2,200,000 2,200,000 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวาคม 2560 302,968,534 777,319,123 25,940,336 36,837,875 376,015,956 3,722,240 40,060,163 1,562,864,227 
31 ธนัวาคม 2561 302,968,534 737,376,176 15,393,932 31,640,682 430,357,377 2,850,949 50,175,767 1,570,763,417 

   



หน่วย : บาท 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง เคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ 
สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

รวม 

รำคำทุน         
1 มกราคม 2560 201,844,778 962,328,118 199,082,006 123,847,127 1,246,173,966 33,910,334 10,736,282 2,777,922,611 
ซ้ือเพ่ิม - 10,355,378 2,047,235 11,340,020 32,146,176 - 6,383,311 62,272,120 
จ าหน่าย/ตดัจ่าย (31,500) (708,500) (1,149,423) (2,472,496) (32,070,785) (12,241,453) - (48,674,157) 
โอนเป็นค่าใชจ่้าย - - - - - - (63,977) (63,977) 
โอน/รับโอน - 1,860,000 - - 81,544 - (1,941,544) - 
31 ธนัวาคม 2560 201,813,278 973,834,996 199,979,818 132,714,651 1,246,330,901 21,668,881 15,114,072 2,791,456,597 
ซ้ือเพ่ิม - 

 
9,097,006 973,069 6,158,767 12,669,167 - 5,078,816 33,976,825 

จ าหน่าย/ตดัจ่าย          -        - (220,131) (2,394,222) (3,305,103) (153,315) - (6,072,771) 
โอน/รับโอน -         - - - 1,663,335 - (1,663,335) - 
31 ธนัวาคม 2561 201,813,278 982,932,002 200,732,756 136,479,196 1,257,358,300 21,515,566 18,529,553 2,819,360,651 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2560 - 277,067,182 165,545,170 89,666,314 1,029,311,395 29,905,523 - 1,591,495,584 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2560 - 40,327,692 18,050,914 11,442,576 87,444,404 872,992 - 158,138,578 
จ าหน่าย/ตดัจ่าย - (485,911) (1,135,428) (2,472,399) (30,997,784) (12,241,450) - (47,332,972) 
31 ธนัวาคม 2560 - 316,908,963 182,460,656 98,636,491 1,085,758,015 18,537,065 - 1,702,301,190 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 2561 - 41,697,271 9,963,170 11,751,934 58,239,210 871,286 - 122,522,871 
จ าหน่าย/ตดัจ่าย -       - (220,093) (2,393,331) (3,143,293) (153,313) - (5,910,030) 
31 ธนัวาคม 2561 - 358,606,234 192,203,733 107,995,094 1,140,853,932 19,255,038 - 1,818,914,031 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์         
31 ธนัวาคม 2560 - - - - - - 2,200,000 2,200,000 
31 ธนัวาคม 2561 - - - - - - 2,200,000 2,200,000 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวาคม 2560 201,813,278 656,926,033 17,519,162 34,078,160 160,572,886 3,131,816 12,914,072 1,086,955,407 
31 ธนัวาคม 2561 201,813,278 624,325,768 8,529,023 28,484,102 116,504,368 2,260,528 16,329,553 998,246,620 
 

 
   

    



18. สิทธิกำรเช่ำ 
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2561 2560 

สิทธิการเช่า - สุทธิ ยกมา 1,269,853 2,030,161 

หกั   ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (742,204) (760,308) 

สิทธิการเช่า - สุทธิ ยกไป 527,649 1,269,853 
 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
                             หน่วย : บาท 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง 

รวม 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง 

รวม 

รำคำทุน       
1 มกราคม 2560 81,906,524 - 81,906,524 58,181,359 - 58,181,359 
ซ้ือเพ่ิม 3,051,377 - 3,051,377 2,192,270 - 2,192,270 
31 ธนัวาคม 2560 84,957,901 - 84,957,901 60,373,629 - 60,373,629 
ซ้ือเพ่ิม 4,744,655 7,172,754 11,917,409 4,671,756 7,172,754 11,844,510 
31 ธนัวาคม 2561 89,702,556 7,172,754 96,875,310 65,045,385 7,172,754 72,218,139 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม       
1 มกราคม 2560 49,144,794 - 49,144,794 27,957,438 - 27,957,438 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2560 6,698,343 - 6,698,343 5,440,966 - 5,440,966 
31 ธนัวาคม 2560 55,843,137 - 55,843,137 33,398,404 - 33,398,404 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2561 6,336,235 - 6,336,235 5,554,014 - 5,554,014 
31 ธนัวาคม 2561 62,179,372 - 62,179,372 38,952,418 - 38,952,418 
 มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธนัวาคม 2560 29,114,764 - 29,114,764 26,975,225 - 26,975,225 

31 ธนัวาคม 2561 27,523,184 7,172,754 34,695,938 26,092,967 7,172,754 33,265,721 

 
  



20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน   
                                                                                                                                                 หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 1,638,704 23,816,001 - - 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 137,104,022 416,610,145 60,000,000 314,500,000 

รวม 138,742,726 440,426,146 60,000,000 314,500,000 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นการกูย้ืมโดยไม่มี
หลกัประกนั     

 

21. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 หน่วย : บาท 

รายการ 

งบการเงินรวม 
ส ารองโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออก
จากงานของพนกังาน
ตามกฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังาน 

รวม 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์    
ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 143,853,247 5,140,140 148,993,387 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 23,457,928 1,145,554 24,603,482 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,507,136 126,143 3,633,279 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (15,025,228) (955,180) (15,980,408) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 155,793,083 5,456,657 161,249,740 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 25,604,598 1,284,044 26,888,642 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,897,336 138,816 4,036,152 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (6,032,928) (297,125) (6,330,053) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 179,262,089 6,582,392 185,844,481 

 

 
  



หน่วย : บาท 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส ารองโครงการ

ผลประโยชนห์ลงัออก
จากงานของพนกังาน
ตามกฎหมายแรงงาน 

ผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังาน 

รวม 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์    
ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 121,255,577 4,196,056 125,451,633 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 19,030,643 833,664 19,864,307 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,969,265 106,740 3,076,005 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (12,821,906) (237,837) (13,059,743) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 130,433,579 4,898,623 135,332,202 
บวก  ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 20,616,062 951,010 21,567,072 
         ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,258,814 121,216 3,380,030 
หกั    ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (5,458,370) (297,125) (5,755,495) 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 148,850,085 5,673,724 154,523,809 

 

 
สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

ร้อยละ (ต่อปี) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด 2.53 - 2.55 2.55 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 2.67 - 5.00  2.67 - 5.00  
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังานโดยเฉล่ีย  
(ข้ึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ 

  

      -  พนกังานรายเดือน 0.00 - 39.00  0.00 - 34.00  
      -  พนกังานรายวนั 0.00 - 68.00 0.00 - 68.00 

 

 
  



การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการค านวณ 
หน่วย : บาท 

รายการ 
2561 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 1 200,162,185 166,503,999 
อตัราคิดลด (ฐาน) 185,844,481 154,523,809 
อตัราคิดลด เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 173,307,858 144,084,832 
   
อตัราการข้ึนเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1 168,100,979 140,181,360 
อตัราการข้ึนเงินเดือน (ฐาน) 181,503,594 150,829,385 
อตัราข้ึนเงินเดือน เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 196,156,573 162,814,952 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่
น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดมี้การบนัทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว 

22. ภำษีเงินได้ 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560   

ค านวณจากก าไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอ่ืนบางรายการท่ีได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได้ เช่น            
เงินปันผลรับ หรือเป็นรายจ่ายท่ีตอ้งห้ามในการค านวณภาษีเงินได ้เช่น หน้ีสงสัยจะสูญ 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทั ค านวณในอตัราร้อยละ 20  
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ค านวณในอตัราร้อยละ 10, 15 และ 20  
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษทัย่อยท่ีจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ค านวณในอตัราร้อยละ 10, 16.50,         
19 และ 20  
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบก าไรขาดทุน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
รายการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 54,149,248 26,096,829 46,715,644 23,159,424 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลแตกต่างชัว่คราว     
          และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,658,534 5,409,043 3,720,602 5,898,707 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 55,807,782 31,505,872 50,436,246 29,058,131 

 

 



ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย ผลแตกต่าง
ชัว่คราวดงัต่อไปน้ี 

        หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 
ผลสะสมของผลแตกต่ำงช่ัวครำวทีรั่บรู้ในงบก ำไรขำดทุน     
อตัรำภำษี 10%     
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 5,453,952 - - 
อตัรำภำษี 15% 

 
   

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ 62,166 - - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,511,027 - - - 
อตัรำภำษี 20%     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ 3,655,771 3,929,063 3,438,762 3,929,063 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 18,780,324 19,165,781 11,368,655 14,152,228 
ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการท าสญัญาซ้ือขาย      

เงินตราต่างประเทศ    (464,704)    (1,103,576)    (467,664)    (1,113,374) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 185,844,481 161,249,740 154,523,809 135,332,202 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดทุนและลดมูลค่าของเงินลงทุน 23,177,725 58,248,173 41,161,725 76,328,173 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 

รวม 239,766,790 249,143,133 212,225,287  230,828,292 
ผลแตกต่ำงช่ัวครำวทีรั่บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
อตัรำภำษี 20%     

   -    รับรู้ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น     
             ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (648,029,117) (806,831,765) (648,029,117) (806,831,765) 

รวม (408,262,327) (557,688,632) (435,803,830) (576,003,473) 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอตดับญัชี (81,981,125) (112,083,121) (87,160,766) (115,200,694) 

 

23. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเงินทุน

ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุน

ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองดงักล่าวจะน าไปจ่ายเงินปันผลไม่ได ้ บริษทั

ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. เงินปันผลจ่ำยและค่ำตอบแทนกรรมกำร 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผล

การด าเนินงานประจ าปี 2560 จ  านวน 149,930,828 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นจ านวนเงิน 179.92 ลา้นบาท บริษทั
ได้จ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน
วงเงินปีละไม่เกิน 15 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวน 149,930,828 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.20 บาท เป็นจ านวนเงิน 179.92 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 และมีมติอนุมติัให้บริษทัสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในวงเงินปีละไมเ่กิน 15 ลา้นบาท 

25. กำรจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะของค่ำใช้จ่ำย 
      หน่วย : บาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ     
        งานระหวา่งท า(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 4,368,352 92,475,921 (31,261,723) 76,155,172 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,198,371,789 2,288,620,525 2,323,291,115 2,374,122,582 
ซ้ือสินคา้ 458,169,049 446,704,538 106,871,401 148,129,458 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 56,230,380 65,146,093 51,882,380 59,294,493 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 1,059,575,666 1,034,629,455 698,747,126 710,158,044 
ค่าเส่ือมราคา 
 

218,954,655 251,512,160 126,507,561 162,136,290 
ค่าตดัจ าหน่าย 7,078,439 7,458,651 5,554,014 5,440,966 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุน     

ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 129,552  - 33,552 - 
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของเงินลงทุน     
      ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,310,832 - 31,310,832 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 653,403,657 670,130,869 455,496,175 477,161,095 

 รวม 4,687,592,371 4,856,678,212 3,768,432,433 4,012,598,100 
 

26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ          

พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นสวสัดิการตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังานเม่ือลาออกจากงาน หรือครบอายุการท างาน 
(เกษียณ) ตามระเบียบของบริษทั โดยพนกังานจ่ายสะสมส่วนหน่ึง และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงในอตัรา 3% 
ของเงินเดือน  ทั้งน้ีบริษทัได้แต่งตั้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จ  ากดั  เป็นผูจ้ดัการ
กองทุนเพื่อบริหารกองทุนดงักล่าว 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีจ่ายส าหรับพนกังานและไดบ้นัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีจ  านวนดงัต่อไปน้ี 

 



 
                              หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 
บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 9.22 9.40 9.22 9.40 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 2.22 2.13 - - 

รวม 11.44 11.53 9.22 9.40 
 

27. รำยกำรทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  
27.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : พนั 

งบการเงินรวม 
2561 2560 

สกลุเงิน 
ต่างประเทศ 

แปลงค่า 
 เป็นเงินบาท 

สกลุเงิน    
  ต่างประเทศ 

แปลงค่า 
เป็นเงินบาท 

สินทรัพย์     
    ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 8,060.78 260,241 6,119.97 198,988 
    เยน 5,317.21 1,538 136,457.04 39,024 
    ปอนดส์เตอร์ลิง 462.64 18,754 127.62 5,556 

รวมสินทรัพย ์  280,533  243,568 
หนีสิ้น     
    ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 1,459.38 47,580 782.47 25,702 
    เยน 25,804.45 7,663 3,792.40 1,113 
    ปอนดส์เตอร์ลิง 2.95 122 0.90 40 
    ยโูร 17.56 652 10.70 421 
    ฟรังกส์วติเซอร์แลนด ์ - - 1.33 45 
    หยวนจีน 672.85 3,219 - - 

รวมหน้ีสิน  59,236  27,321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วย : พนั 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 

สกลุเงิน      
ต่างประเทศ 

แปลงค่า     
 เป็นเงินบาท 

สกลุเงิน      
ต่างประเทศ 

แปลงค่า 
เป็นเงินบาท 

สินทรัพย์     
    ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 7,975.26 257,480 6,077.16 197,597 
    เยน 5,317.21 1,538 136,457.04 39,024 
    ปอนดส์เตอร์ลิง 488.81 19,851 285.00 12,405 

ยโูร 19.80 728 - - 
รวมสินทรัพย ์  279,597  249,026 

หนีสิ้น     
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 1,594.92 52,001 698.93 22,958 
เยน 25,804.00 7,663 3,792.40 1,113 
ปอนดส์เตอร์ลิง 368.97 15,320 288.65 12,831 
ยโูร 523.39 19,615 316.92 12,484 

รวมหน้ีสิน  94,599  49,386 
 27.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพื่อป้องกนั

ความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน ท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินบาท ท่ีบริษทัจะไดรั้บ
ช าระจากลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ โดยสรุปดงัน้ี 

งบการเงินรวม 
จ านวนเงิน 

(หน่วย : พนั) 
มูลค่ายติุธรรม  

 (หน่วย : พนับาท) 
วนัส่งมอบ 

ปี 2561    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 2,202.75 71,341 มิถุนายน 2562 - กรกฎาคม 2562 
เยน 215,404.88 63,117 มีนาคม 2562 - ธนัวาคม 2562 

ปี 2560    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 4,779.16 155,707 มิถุนายน 2561 
ปอนดส์เตอร์ลิง 286.12 12,595 มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561 
เยน 237,287.89 68,833 พฤษภาคม 2561 - มิถุนายน 2561 
ยโูร 26.50 1,037 มีนาคม 2561 

 
 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวนเงิน 

(หน่วย : พนั) 
มูลค่ายติุธรรม  

 (หน่วย : พนับาท) 
วนัส่งมอบ 

ปี 2561    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 2,202.75 71,341 มิถุนายน 2562 - กรกฎาคม 2562 
เยน 215,404.88 63,117 มีนาคม 2562 - ธนัวาคม 2562 

ปี 2560    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 4,779.16 155,707 มิถุนายน 2561 
ปอนดส์เตอร์ลิง 286.12 12,595 มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561 
เยน 237,287.89 68,833 พฤษภาคม 2561 - มิถุนายน 2561 

 



27.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน ท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินบาท ท่ีบริษทัจะตอ้งจ่าย
ช าระใหก้บัเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ โดยสรุปดงัน้ี 

งบการเงินรวม 
จ านวนเงิน 

(หน่วย : พนั) 
มูลค่ายติุธรรม  

(หน่วย : พนับาท) 
วนัส่งมอบ 

ปี 2561    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 0.82 27 มกราคม 2562 
ยโูร 7.88 293 กมุภาพนัธ์ 2562 

ปี 2560    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 82.52 2,682 กมุภาพนัธ์ 2561 - มิถุนายน 2561 

 

 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวนเงิน 

(หน่วย : พนั) 
มูลค่ายติุธรรม  

(หน่วย : พนับาท) 
วนัส่งมอบ 

ปี 2560    
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 62.52 2,029 มิถุนายน 2561 

  

  



28. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน    
ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย ในงบการเงินรวมส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

                                                                                                                                                                       หน่วย : บาท 

ปี 2561 เคร่ืองส าอาง บรรจุภณัฑ ์ อ่ืน 
รายการระหวา่งกนั 

รวม 
เดบิต เครดิต 

รายไดจ้ากการขาย 3,826,232,796 1,134,638,275 421,824,645 569,758,359 - 4,812,937,357 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 104,663,486 49,413,363 3,045,949 571,314,037 591,000,907 176,809,668 

รายไดอ่ื้น 370,327,257 16,796,199 4,628,561 125,855,536 - 265,896,481 

ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของ   

       บริษทัใหญ่ 

    

 347,399,317 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์-สุทธิ 998,246,620 509,358,768 63,158,029 - - 1,570,763,417 
 

                                                                                                                                                                       หน่วย : บาท 

ปี 2560 เคร่ืองส าอาง บรรจุภณัฑ ์ อ่ืน 
รายการระหวา่งกนั 

รวม 
เดบิต เครดิต 

รายไดจ้ากการขาย 4,063,842,449 1,049,591,615 387,391,422 551,195,669 - 4,949,629,817 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 86,128,968 31,615,329 2,992,251 557,326,766 568,606,269 132,016,051 
รายไดอ่ื้น 304,175,717 11,479,515 5,235,161 154,425,695 - 166,464,698 
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของ       

บริษทัใหญ่      274,436,423 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 1,086,955,407 407,751,299 68,157,521 - - 1,562,864,227 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ โดยแบ่งเป็นการขายในประเทศและต่างประเทศ 
ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

                                                                                                                                                                                           หน่วย: บาท 

รายการ 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 2,721,114,220 2,648,260,546 2,091,823,137 2,301,369,271 4,812,937,357 4,949,629,817 
ผลการด าเนินงาน       
       ตามส่วนงาน 77,351,145 23,698,980 99,458,523 108,317,071 176,809,668 132,016,051 

 

 

  



29. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
บริษัทมีรายการทางธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงเก่ียวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผูถื้อหุ้นหรือ

กรรมการบางส่วนร่วมกนั รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ และเป็นเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 
 

บริษทั ความสัมพนัธ์ 
บริษทัร่วม ดูหมายเหตุขอ้ 10 
บริษทัย่อย ดูหมายเหตุขอ้ 11 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดูหมายเหตุขอ้ 12 

บริษทั  ฟาร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์ จ ากดั ผูถื้อหุน้/ผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั  เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  อินเตอร์เนชัน่แนล  แลบบอราทอรีส์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  วิทยาสิทธ์ิ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  โอเรียนเตล็ ซาลอน บิสซิเนส จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  เอช แอนด ์บี อินเตอร์เทก็ซ์ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  เอเอเอน็ซี จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  ไอ.เอส.บี.เอม็ จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  ชาลด์อง (ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  คิวพี (ประเทศไทย) จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  เมคอพัเทคนิคอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล ไทยแลนด ์จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  พีบีบีซี อินเตอร์เทรด จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  เบทเตอร์ลีสซ่ิง จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  เคก้ แอนด ์เบเกอร่ี จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  สหชลผลพีช จ ากดั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั  สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั  บูติคนิวซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั  เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั  ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั  เอราวณัส่ิงทอ จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

  



 
รำยกำรบัญชีกจิกำรที่เกีย่วข้องกนัทีส่ ำคัญมีดังนี้          

   หน่วย : บาท 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตขุอ้ 6)     
     -บริษทัยอ่ย - - 2,886,240 8,169,766 
     -บริษทัร่วม 6,070,799 6,630,581 392,309 1,982,647 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 192,847,762 243,199,915 166,354,733 199,786,952 

รวม 198,918,561 249,830,496 169,633,282 209,939,365 
ลูกหน้ีอ่ืน     

     -บริษทัยอ่ย - - 6,142,985 4,321,191 
     -บริษทัร่วม 1,237,972 19,143 1,236,972 19,143 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,145,343 629,702 1,145,343 629,702 

รวม 2,383,315 648,845 8,525,300 4,970,036 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (ดูหมายเหตขุอ้ 7)     
   -บริษทัยอ่ย       -           - 4,000,000 4,000,000 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งรับ     
   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    - 1,119      - 1,119 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - 

 
 
 
 
 
 

    
มูลค่ายติุธรรม (ดูหมายเหตขุอ้ 9)     

     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 978,431,896 1,120,360,399 978,431,896 1,120,360,399 
เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ดูหมายเหตขุอ้ 14) 
 
 
 
 
 

    
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    - 19,456,000  - 19,456,000 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - เงินประกนัค่าเช่า     
   -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,036,175 5,046,175 4,492,120 4,492,120 
ขายอุปกรณ์     
   -บริษทัร่วม    - 150,000 - 150,000 
เจา้หน้ีการคา้     

     -บริษทัยอ่ย            -            
- 

             -            
- 

68,482,120 61,469,303 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,553,584 16,366,495 12,521,811 16,360,346 

รวม 17,553,584 16,366,495 81,003,931 77,829,649 
เจา้หน้ีอ่ืน     
     -บริษทัยอ่ย   -   - 759,894 501,304 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,883,113 8,426,137 3,742,361 3,398,188 

รวม 3,883,113 8,426,137 4,502,255 3,899,492 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน     

- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,793 21,840 6,793 21,840 
 
 
 



 
 หน่วย : บาท 

รายการในงบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย     
     -บริษทัยอ่ย - - 49,524,392 38,277,111 
     -บริษทัร่วม 16,022,377 26,124,242 2,989,554 11,342,473 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,334,386,938 1,515,655,586 1,136,594,340 1,327,449,180 

รวม 1,350,409,315 1,541,779,828 1,189,108,286 1,377,068,764 
รายไดค้่าเช่า     
     -บริษทัยอ่ย - - 1,033,736 429,230 
     -บริษทัร่วม 31,451,200 29,973,600 31,451,200 29,973,600 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 425,079 579,985 425,079 579,985 

รวม 31,876,279 30,553,585 32,910,015 30,982,815 
รายไดอ่ื้น     
     -บริษทัยอ่ย - - 9,469,533 6,881,194 
     -บริษทัร่วม 2,775,217 366,833 2,775,217 366,833 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,486,901 7,780,805 6,139,601 7,726,134 

รวม 9,262,118 8,147,638 18,384,351 14,974,161 
ซ้ือสินคา้และบริการ     
     -บริษทัยอ่ย - - 463,520,613 492,909,301 
     -บริษทัร่วม       - 4,149,968     - 4,149,968 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,756,243 86,907,024 40,620,109 86,820,478 

รวม 40,756,243 91,056,992 504,140,722 583,879,747 
ค่าเช่าจ่าย     
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,461,824 8,677,724 8,461,824 8,677,724 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
     -บริษทัยอ่ย - - 7,211,023 8,159,126 
     -บริษทัร่วม 31,428 -             31,428 - 
     -บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125,937,216 126,901,430 61,951,731 64,461,460 

รวม 125,968,644 126,901,430 69,194,182 72,620,586 
 
รายไดจ้ากการขาย ซ้ือสินคา้และบริการ และรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายอ่ืน ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุน เป็นไปตาม

เง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป โดยมีการก าหนดราคาหรือค่าตอบแทนตามราคาตลาด หรือเป็นไปตามสัญญาท่ีไดต้กลงกนั
ไว ้ส าหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาดอา้งอิง 

 
  
 
 



30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ภำยหน้ำ 
 หน่วย : บาท 

รายการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1. ภาระผกูพนัตามหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคารพาณิชย ์ 26,664,798 18,316,098 

2. ค่าลิขสิทธ์ิ บริษทัจ่ายค่าลิขสิทธ์ิโดยค านวณจากร้อยละของยอดขายในอตัราท่ีระบุในสญัญา 
3. บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ตามสัญญาเช่า สัญญาบริการส าหรับท่ีท า

การส านกังาน คลงัสินคา้  และสญัญาจา้งท่ีปรึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

ระยะเวลาสญัญา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี  41,190,318   บาท 27,871,446 บาท 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี                19,682,092   บาท 16,809,055 บาท 
 

31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินทั้ งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบ      

แสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 
31.1    นโยบายการบญัชีและวธีิการปฏิบติัทางการบญัชี 

- ดูหมายเหตุ 4 
31.2    ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน
สัญญา  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย 

- ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดข้ึนจากลูกหน้ีการคา้แบ่งเป็น 
ก. การขายสินคา้ส่วนหน่ึงใหก้บัลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 
ข. การขายสินคา้อีกส่วนหน่ึงใหก้บัลูกคา้รายอ่ืน ๆ ซ่ึงมีจ านวนมากราย 

- ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ดงักล่าวไดห้กัส ารองต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยส ารองดงักล่าวถือเป็น
มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

31.3    ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษทัในปีปัจจุบนัและปีต่อๆ ไป บริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะสามารถบริหารความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 

 
 
 

  



31.4    ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บริษทัและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงิน

ต่างประเทศ เน่ืองจากมีลูกหน้ี เจา้หน้ีท่ีเกิดจากการซ้ือ ขาย ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัจะ
พิจารณาจดัท าสัญญาประกนัความเส่ียงเป็นการล่วงหนา้ ในกรณีท่ีภาวะเงินบาทมีความผนัผวนและ
บริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

 

31.5    ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณราคายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน 
- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงในราคาตามบญัชีซ่ึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 
- หน้ีสินทางการเงิน แสดงในราคาตามบญัชีซ่ึงเท่ากบัราคายุติธรรมโดยประมาณ เน่ืองจาก

หน้ีสินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัใกล ้
 

32. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท คร้ังท่ี 2/2562 ได้มีมติให้จ่ายปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 จ  านวน 149,930,828 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 1.26 บาท เป็นจ านวนเงิน 189 
ลา้นบาท และมีมติให้จ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 วงเงินปีละไม่เกิน 15 ลา้นบาท บริษทัจะน าเสนอ
เพื่อขออนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว ในท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั
ต่อไป 
 

33. กำรจัดประเภทบัญชีใหม่ 
 

บริษทัไดมี้การจดัประเภทบญัชีใหม่ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้มี
ความสอดคลอ้งกบัการแสดงงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไร
ส าหรับปีหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีเคยรายงานไว ้

 

34. กำรอนุมัตงิบกำรเงิน 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
 


