บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จํากัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุ
เรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนอของงบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

-2ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จํากัด
(มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
โดยมิได้แสดงความเห็น อย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 และ 5
ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: บาท)
1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

6
7
8, 19
9

192,136,883.93
500,000,000.00
25,844,476.05
175,773,668.59
893,755,028.57

298,264,197.19
460,000,000.00
11,763,267.71
123,574,042.18
893,601,507.08

105,236,513.11
6,997,606.45
92,645,953.72
204,880,073.28

10
11
12
5, 13
14

157,013,575.08
11,100,410.71
10,763,824.62
409,123.99
65,015,928.68
244,302,863.08
1,138,057,891.65

122,111,200.12
12,035,852.20
1,847,966.94
360,983.15
48,928,634.13
185,284,636.54
1,078,886,143.62

94,643,138.90
13,261,480.60
1,357,803.31
1,095,882.89
38,890,672.65
149,248,978.35
354,129,051.63

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั�วคราว
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินนี�ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� ………. เมื�อวันที� ……………………
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญ 550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญ 550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

15, 19
16

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

(หน่วย: บาท)
1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

105,207,450.98

68,832,567.88

63,800,108.74

266,129.62

373,500.27

-

17

25,483,262.52
130,690,713.50

1,052,214.69
12,951,319.69
83,102,231.88

1,016,724.04
50,317,866.59
115,508,199.64

16
17

1,599,437.00
2,546,550.00
4,145,987.00
134,836,700.50

558,505.27
4,919,111.94
1,281,551.00
2,212,754.30
8,971,922.51
92,074,154.39

815,089.86
6,086,461.39
954,073.32
987,304.00
1,616,400.00
10,459,328.57
125,967,528.21

300,000,000.00

300,000,000.00

18

55,000,000.00
300,000,000.00

20

300,000,000.00

556,439,628.87

556,439,628.87

55,000,000.00
-

27,858,528.96
118,923,033.32
1,003,221,191.15
1,138,057,891.65

10,787,500.00
119,584,860.36
986,811,989.23
1,078,886,143.62

173,161,523.42
228,161,523.42
354,129,051.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2556

2555

รายได้จากการขาย

976,246,542.32

(ปรับปรุงใหม่)
769,887,779.59

ต้นทุนขาย

(287,874,459.53)

(221,161,961.08)

กําไรขั�นต้น

688,372,082.79

548,725,818.51

21,565,359.95

4,178,036.85

4,850,538.58

3,588,297.61

26,415,898.53

7,766,334.46

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(348,199,471.56)

(255,071,421.39)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(101,732,336.62)

(82,450,901.06)

(207,397.89)

(456,496.46)

264,648,775.25

218,513,334.06

(53,239,573.33)

(45,552,497.12)

211,409,201.92

172,960,836.94

รายได้อื�น
ดอกเบี�ยรับ
อื�น ๆ
รวมรายได้อื�น

ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

13

กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื�น

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

-

211,409,201.92

172,960,836.94

0.70

1.35

300,000,000

128,565,574

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไรต่อหุ้น
จํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 (ตามที�รายงานไว้เดิม)
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 (หลังปรับปรุง)
เพิ�มทุน - หุ้นสามัญ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่)
สํารองตามกฏหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 (ตามที�รายงานไว้เดิม)
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 (หลังปรับปรุง)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
สํารองตามกฏหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556

5

20

5

20
21

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว
55,000,000.00
55,000,000.00
245,000,000.00
300,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
556,439,628.87
556,439,628.87

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
10,787,500.00
10,787,500.00

ยังไม่ได้จัดสรร
172,065,640.53
1,095,882.89
173,161,523.42
172,960,836.94
(10,787,500.00)
(215,750,000.00)
119,584,860.36

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
227,065,640.53
1,095,882.89
228,161,523.42
801,439,628.87
172,960,836.94
(215,750,000.00)
986,811,989.23

300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00

556,439,628.87
556,439,628.87
556,439,628.87

10,787,500.00
10,787,500.00
17,071,028.96
27,858,528.96

119,223,877.21
360,983.15
119,584,860.36
211,409,201.92
(17,071,028.96)
(195,000,000.00)
118,923,033.32

986,451,006.08
360,983.15
986,811,989.23
211,409,201.92
(195,000,000.00)
1,003,221,191.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี�สงสัยจะสูญ
ขาดทุน (โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี�ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
หนี�สินจากการดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินจากการดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

264,648,775.25

218,513,334.06

32,160,800.03
246,000.00
(48,900.81)
(204,927.13)
1,497,460.17
317,886.00
207,397.89

22,667,566.17
(3,489,463.27)
(104,998.00)
404,754.33
294,247.00
456,496.46

298,824,491.40

238,741,936.75

(14,327,208.34)
(52,150,725.60)
(16,087,294.55)
(82,565,228.49)

(4,765,661.26)
(27,438,625.19)
(10,037,961.48)
(42,242,247.93)

16,524,181.67
333,795.70
16,857,977.37
233,117,240.28
(207,397.89)
(40,755,771.34)
192,154,071.05

(8,386,440.57)
596,354.30
(7,790,086.27)
188,709,602.55
(456,496.46)
(82,184,144.28)
106,068,961.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

2555

)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั�วคราว(เพิ�มขึ�น)ลดลง

(40,000,000.00)

(460,000,000.00)

ซื�ออาคาร และอุปกรณ์

(47,916,425.78)

(35,384,780.32)

เงินรับจากการขายอุปกรณ์

1,272,442.99

105,000.00

ซื�อสิทธิการเช่า

(300,000.00)

ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน

-

(9,541,440.00)

(1,001,238.92)

(96,485,422.79)

(496,281,019.24)

(824,634.89)

(363,955.24)

(5,971,326.63)

(1,131,858.80)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง

-

(954,073.32)

เงินรับค่าหุ้นเพิ�มทุน

-

822,500,000.00

เงินจ่ายสําหรับต้นทุนการจัดจําหน่ายหุ้น

-

(21,060,371.13)

เงินปันผลจ่าย

(195,000,000.00)

(215,750,000.00)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(201,795,961.52)

583,239,741.51

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

(106,127,313.26)

193,027,684.08

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

298,264,197.19

105,236,513.11

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ�นงวด

192,136,883.93

298,264,197.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยมี ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนเลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ การค้าปลีกเครื่ องสําอาง
2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่ องกําหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบ
การเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
3. การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่ างงวด
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และแนวทางปฎิบตั ิทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม
2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)

ภาษีเงินได้
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

-2เรื่ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฎิบตั ิทาง
บัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง
ภาษีเงินได้ และได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไปและไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินนี้ มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 28
ฉบับที่ 31
ฉบับที่ 34
ฉบับที่ 36
ฉบับที่ 38

(ปรับปรุ ง 2555)
(ปรับปรุ ง 2555)
(ปรับปรุ ง 2555)
(ปรับปรุ ง 2555)
(ปรับปรุ ง 2555)

เรื่ อง

วันที่มีผลบังคับใช้

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

-3เรื่ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนิน
งานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบ
ของกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็ปไซต์

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน

1 มกราคม 2557

การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 5

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ

1 มกราคม 2557

และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17

การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557

ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกล่าว

-44. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายสิ นค้า บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้เมื่อมีการส่ งมอบและได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ือแล้ว
รายได้ อื่นและค่ าใช้ จ่าย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝาก ธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน ซึ่งถึงกําหนดรับคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

4.3 เงินลงทุนชั่วคราว
เงิน ลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงิน ฝากระยะสั้น กับสถาบันการเงินครบ กําหนดภายในระยะเวลา ที่เกิน 3
เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.4 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น แสดงตามมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4.5 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน โดยวิธีถวั เฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
4.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงมูลค่า ตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่า ตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่า
เผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดังนี้: จํานวนปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
20, 5
เครื่ องตกแต่ง
5
เครื่ องมือและอุปกรณ์เครื่ องใช้สาํ นักงาน
5
คอมพิวเตอร์
3
ยานพาหนะ
5

-5บริ ษทั ฯ ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
บริ ษทั ฯ รวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับการรื้ อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์ ซึ่งเป็ นภาระผูกพันของกิจการ เป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และคิด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อ
ส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น และ
กําหนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อย
ที่สุดทุกสิ้ นรอบบัญชี
4.7 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดง มูลค่า ตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่า
เผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สิน (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่าย ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ การใช้
งานโดยประมาณ 5 ปี
4.8

สิ ทธิการเช่ า
สิ ทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิการเช่าคํานวณจากราคาทุน
ของสิ ทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า 10 ปี

4.9

การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าของ สิ นทรัพย์ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจาก
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อย
ค่า ซึ่งจะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและบริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับ
รายการจากการด้อยค่า ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ การด้อยค่านั้นไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่
ลดลง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่
ราคาใดจะสู งกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
แล้วแต่กรณี

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุม บริ ษทั ฯ หรื อถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

-64.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า บันทึก
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าระยะยาวที่เป็ นสัญญาเช่ายานพาหนะที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วน
ใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วน
ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกใน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลา
ใดจะตํ่ากว่า
4.12 รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ บันทึกรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบ แสดงฐานะ
การเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงวด
4.13 ผลประโยชน์ พนักงานและกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
4.13.1. ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินผลประโยชน์พนักงา นได้ถูกรับรู ้รายการในงบ
แสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
อนาคตที่บริ ษทั ฯ กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุ ทธิประจําปี ได้รวมถึงอัตรา
ส่ วนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
พนักงานสุ ทธิในทุกปี บริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวนอัตราส่ วนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงอัตรา
ดอกเบี้ยที่ควรนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่า
จะต้องจ่ายให้กบั พนักงานในการประเมินอัตราส่ วนลดที่เหมาะสม บริ ษทั ฯจะพิจารณาจากอัตรา
ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

-7สมมติฐานทางสถิติที่สาํ คัญที่ใช้ในการคํานวณสรุ ปไว้ดงั นี้
อัตราคิดลด

ร้อยละ 4.31 ต่อปี สําหรับพนักงานรายเดือน
ร้อยละ 4.57 ต่อปี สําหรับพนักงานรายวัน

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

แบ่งตามอายุ ของพนักงานรายเดือน และรายวัน

อัตราการมรณะ

ร้อยละ 50 ของอัตรามรณะจากตารางมรณะ ไทย
พ.ศ. 2551 สําหรับพนักงานรายเดือน
ร้อยละ 100 ของอัตรามรณะจากตารางมรณะ ไทย
พ.ศ. 2551 สําหรับพนักงานรายวัน

4.13.2. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้
กําหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าว
ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
นั้น
4.14 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้สาํ หรับ งวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รับรู ้ในกําไร หรื อ ขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่

เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อ
ขาดทุนประจํางวดที่ตอ้ งเสี ยภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในงวดก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะ ไม่ถูกรับรู ้
หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการปรับปรุ ง
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

-8ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริ ษทั ฯ ต้องคํานึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ย
ที่ตอ้ งชําระ บริ ษทั ฯ เชื่อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิด
จากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ใน
อดีต การประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้บริ ษทั ฯ เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความ
เพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอ การตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมี
สิ ทธิตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั และภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกัน
หรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษี
ในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาส
ถูกใช้จริ ง
4.15 เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบ แสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้า หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบ แสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงิน
กูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาว
ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.16 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงิน เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการ
และตั้งข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินและการเปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็ นผลให้ประมาณการทางบัญชี
อาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณการและข้อสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ ยงต่อการปรับปรุ งบัญชีใน
ปี ถัดไปต่อมูลค่าสิ นทรัพย์ยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า
คงเหลือ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ การประมาณการในเรื่ องต่างๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่
เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

-94.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่า
จะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่าย
สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริ ษทั ฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชําระไปตามประมาณ
การหนี้สินทั้งหมดหรื อบางส่ วน อย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่าง
หากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
4.18 กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เป็ นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน) สําหรับปี ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้ว
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
5. ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบตั ิ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ3.1 เนื่องจากบริ ษทั ฯ นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที12่ เรื่ อง ภาษีเงินได้มาถือปฏิบตั ิโดยบริ ษทั ฯ บันทึกภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน กับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ โดยนํา
ผลสะสมที่คาํ นวณขึ้นเสมือนว่าบริ ษทั ฯ ใช้วิธีบนั ทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาโดยตลอด มาปรับปรุ งกําไรสะสม
ต้นงวดของปี 2556 และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี2555 ใหม่
จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จมีดงั นี้
(หน่วย:บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ก่อนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

รายการปรับปรุ ง
-

172,065,640.53

1,095,882.89

หลังปรับปรุ ง
1,095,882.89

1,095,882.89 173,161,523.42
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(หน่วย:บาท)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ก่อนปรับปรุ ง รายการปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง
360,983.15
360,983.15
119,223,877.21
360,983.15 119,584,860.36

ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้ (หลังการแปรสภาพหุน้ ใหม่)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ก่อนปรับปรุ ง รายการปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง
44,817,597.38
734,899.74 45,552,497.12
173,695,736.68
(734,899.74) 172,960,836.94
1.35
1.35

6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
2556
4,363,421.12
26,650,332.09
160,398,144.22
724,986.50
192,136,883.93

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
ตัว๋ แลกเงินประเภทเผือ่ เรี ยก
สลิปบัตรเครดิตที่ยงั ไม่ข้ ึนเงิน
รวม

(หน่ วย: บาท)
2555
3,044,785.80
17,907,422.33
146,561,520.81
100,000,000.00
30,000,000.00
750,468.25
298,264,197.19

7. เงินลงทุนชั่วคราว
บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนชัว่ คราว ซึ่งเป็ นเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละต่ อปี
เงินฝากประจํา

2556
3.00 -3.38

2555
3.10 - 3.25

2556
500,000,000.00

2555
460,000,000.00

- 11 8. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
2556

2555

655,887.38

351,673.50

- ลูกหนี้การค้าแฟรนไชส์

4,069,462.66

2,132,655.71

- ลูกหนี้การค้าพนักงาน

124,226.70

141,491.34

- ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น

5,192,357.73

543,028.91

รวมลูกหนี้กิจการอื่น

9,386,047.09

2,817,175.96

รวมลูกหนี้การค้า

10,041,934.47

3,168,849.46

ลูกหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น

(หน่ วย: บาท)
2556

2555

ลูกหนื้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

1,992,277.84

1,472,660.07

ดอกเบี้ยค้างรับ

8,110,476.71

3,940,056.73

เงินมัดจําค่าสิ นค้า

1,607,384.51

1,234,317.90

697,027.00

253,176.00

3,395,375.52

1,694,207.55

รวมลูกหนี้อื่น

15,802,541.58

8,594,418.25

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

25,844,476.05

11,763,267.71

เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้การค้าคงเหลือแยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึง กําหนดชําระ
แสดง ได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
2556
ลูกหนี้การค้าที่ไม่เกินกําหนดชําระ

2555

7,402,909.72

2,970,687.40

2,234,463.12

186,415.72

404,561.63

11,746.34

10,041,934.47

3,168,849.46

ลูกหนี้การค้าเกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
รวมลูกหนี้การค้า
9. สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
2556
สิ นค้าสําเร็ จรู ป

2555

127,874,992.12

83,236,928.12

บรรจุภณ
ั ฑ์

35,921,070.91

31,629,635.99

งานระหว่างทํา

10,086,318.77

7,573,321.24

วัสดุสิ้นเปลือง

2,130,326.92

1,422,097.77

รวม

176,012,708.72

123,861,983.12

(239,040.13)

(287,940.94)

175,773,668.59

123,574,042.18

หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า
สุ ทธิ

- 13 10. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)

ราคาทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ที่ดิน

เครื่ องตกแต่ง

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

ทรัพย์สินระหว่าง
ก่อสร้าง

คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

รวม

4,626,369.16
5,546,728.98
(425,000.00)
3,900.00
9,751,998.14
5,925,700.93
(2,532,000.00)
13,145,699.07

624,000.00
624,000.00
2,470,000.00
(624,000.00)
2,470,000.00

133,609,394.53
47,709,820.67
(425,000.00)
(2,281,370.89)
178,612,844.31
67,767,127.21
(2,615,000.00)
(3,325,126.17)
240,439,845.35

19,240,000.00
19,240,000.00
19,240,000.00

28,801,913.79
1,246,438.03
42,200.00
30,090,551.82
9,000.00
30,099,551.82

63,983,467.26
33,482,945.75
(3,175,510.63)
94,290,902.38
49,932,410.30
(83,000.00)
(2,111,891.77)
142,028,420.91

10,541,742.93
3,848,543.89
1,060,477.16
15,450,763.98
3,558,192.35
(288,054.57)
18,720,901.76

6,415,901.39
2,961,164.02
(212,437.42)
9,164,627.99
5,871,823.63
(301,179.83)
14,735,271.79

-

(6,262,820.54)
(1,575,130.62)
(10,592.60)
(7,848,543.76)
(1,699,090.02)
(9,547,633.78)

(21,684,812.84)
(14,237,403.70)
2,483,566.79
(33,438,649.75)
(21,555,644.23)
16,104.04
1,318,328.88
(53,659,861.06)

(4,693,200.16)
(2,171,623.43)
295,905.17
(6,568,918.42)
(2,859,866.22)
229,284.09
(9,199,500.55)

(3,850,481.41)
(1,875,638.69)
201,711.93
(5,524,408.17)
(2,421,077.99)
280,053.03
(7,665,433.13)

(2,474,940.68)
(1,071,066.04)
424,998.00
(115.37)
(3,121,124.09)
(1,764,097.76)
1,531,380.10
(3,353,841.75)

-

(38,966,255.63)
(20,930,862.48)
424,998.00
2,970,475.92
(56,501,644.19)
(30,299,776.22)
1,547,484.14
1,827,666.00
(83,426,270.27)

19,240,000.00
19,240,000.00

22,242,008.06
20,551,918.04

60,852,252.63
88,368,559.85

8,881,845.56
9,521,401.21

3,640,219.82
7,069,838.66

6,630,874.05
9,791,857.32

624,000.00
2,470,000.00

122,111,200.12
157,013,575.08

-

- 14 ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 30.30 ล้านบาท และ 20.93ล้านบาท
ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรที่คิดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยูร่ าคา
ทุนจํานวน 17.41 ล้านบาท และ 10.67 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ มียานพาหนะที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน1.17 ล้านบาท
11. สิ ทธิการเช่ า
(หน่ วย: บาท)
2556

2555

ราคาทุน:
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม

20,408,980.80

20,408,980.80

300,000.00

-

20,708,980.80

20,408,980.80

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม

8,373,128.60

7,147,500.20

ค่าตัดจําหน่าย

1,235,441.49

1,225,628.40

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

9,608,570.09

8,373,128.60

11,100,410.71

12,035,852.20

เพิ่ม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิการเช่า สําหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 1.24 ล้านบาทและ
1.23 ล้านบาท ตามลําดับ
บริ ษทั ฯ ได้นาํ สิ ทธิการเช่ามูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 12.04 ล้านบาท ไปคํ้าประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุขอ้ 17
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 บริ ษทั ฯชําระคืนเงินกูท้ ้ งั จํานวนแล้ว และได้ไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าว

- 15 12. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
2556
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน:
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
โปรแกรมระหว่างติดตั้ง
รวม

(หน่ วย: บาท)
2555

3,138,394.44
510,000.00
3,648,394.44

2,137,155.52
1,001,238.92
3,138,394.44

1,290,427.50
625,582.32
1,916,009.82
1,732,384.62
9,031,440.00
10,763,824.62

779,352.21
511,075.29
1,290,427.50
1,847,966.94
1,847,966.94

ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 0.63 ล้านบาท
และ 0.51 ล้านบาท ตามลําดับ
13. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี/ ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
รวม

2556
47,808.03
319,887.40
41,428.56
409,123.99

(หน่ วย : บาท)
2555
66,226.42
294,756.73
360,983.15

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
ณ วันที่ 1
(รายจ่าย)/
ณ วันที่ 31
(รายจ่าย)/ ณ วันที่ 31
มกราคม
รายได้ในงบ ธันวาคม รายได้ในงบ ธันวาคม
2555
กําไรขาดทุน
2555
กําไรขาดทุน
2556
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า
868,802.97 (802,576.55)
66,226.42 (18,418.39) 47,808.03
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
227,079.92
67,676.81 294,756.73
25,130.67 319,887.40
41,428.56 41,428.56
ประมาณการหนี้สิน
1,095,882.89 (734,899.74) 360,983.15
48,140.84 409,123.99
รวม

- 16 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2556

(หน่ วย : บาท)
2555

53,287,714.17

44,817,597.38

(48,140.84)

734,899.74

53,239,573.33

45,552,497.12

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
2556
2555
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
264,648,775.25
218,513,334.06
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
23%
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
52,929,755.05
50,258,066.83
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรั บ :
เกณฑ์บญั ชีที่ต่างจากเกณฑ์ภาษี
รายจ่ายที่เกณฑ์ทางบัญชีต่างจากทางภาษี
(5,678,794.32)
รายจ่ายที่หกั ได้เพิ่มทางภาษี
(104,804.78)
(32,200.00)
414,623.06
1,005,424.61
รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
309,818.28
(4,705,569.71)
รวม
53,239,573.33
45,552,497.12
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง
20.12%
20.85%
14. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

เงินมัดจําการเช่าและบริ การ
อื่นๆ
รวม

2556
63,391,342.54
1,624,586.14

(หน่ วย: บาท)
2555
47,911,662.17
1,016,971.96

65,015,928.68

48,928,634.13

- 17 15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
2555

2556
เจ้าหนี้การค้า
-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-กิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

922,500.00
52,149,823.96
53,072,323.96

980,000.00
36,125,258.92
37,105,258.92

24,003,743.46
6,337,129.71
21,209,879.16
584,374.69
52,135,127.02
105,207,450.98

14,924,903.52
4,254,544.91
12,535,040.35
12,820.18
31,727,308.96
68,832,567.88

16. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวจะครบกําหนดชําระตามสัญญาเช่าแสดงดังนี้
(หน่ วย: บาท)
2555

2556
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจําหน่าย

-

297,527.96
558,505.27
856,033.23
(31,398.34)

มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งชําระตามสัญญา
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

-

824,634.89
(266,129.62)

-

558,505.27

ในไตรมาส 2 ปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนที่เหลือทั้งจํานวนก่อนครบกําหนด
สัญญา

- 18 17. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หน่ วย :บาท)
2556

2555

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

-

5,971,326.63

หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

-

(1,052,214.69)

-

4,919,111.94

สุ ทธิ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 บริ ษทั ฯ กูย้ มื เงินสกุลบาทจากธนาคารในประเทศวงเงิน 9.46 ล้านบาท (เบิกใช้
แล้วทั้งจํานวน) เพื่อนําไปชําระค่าสิ ทธิการเช่าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ย 3 ปี แรก เท่ากับ MLR - 1.5 ปี
ถัดไปจนสิ้ นสุ ดสัญญาเท่ากับ MLR - 1 กําหนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่ต่าํ กว่าเดือนละ 0.13 ล้านบาท
เริ่ มเดือนตุลาคม 2552 ทั้งนี้จะต้องชําระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภายในเดือนกันยายน 2560
เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดย มอบสัญญาสิ ทธิการเช่าตามหมายเหตุขอ้ 11 รวมทั้งการยกผลประโยชน์ใน
กรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผใู ้ ห้กแู้ ละคํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวทั้งจํานวนก่อนครบกําหนดตามสัญญา และ
ไถ่ถอนหลักประกันสิ ทธิการเช่าแล้ว
18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2556
1,281,551.00

2555
987,304.00

317,886.00

294,247.00

-

-

1,599,437.00

1,281,551.00

- 19 19. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทาง
การค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
1. บุคคลธรรมดา ประกอบด้ วย:นายสุ วิน ไกรภูเบศ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั

นายปรัชญา เลวัน
นายวสันต์ ขอเจริ ญ
2.

คณะบุคคล ประกอบด้ วย:คณะบุคคลธนภูมิ

ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น
อินเตอร์เนชัน่ แนล

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั (ตั้งแต่
วันที่ 20 เมษายน 2555)
ญาติกรรมการ และเป็ นบุคคลที่ได้รับ
มอบอํานาจจากกรรมการในคณะ
บุคคลธนภูมิ

ความสัมพันธ์
ของรายการบัญชี
เงินกูย้ มื จากกรรมการ
เงินกูย้ มื จากกรรมการ,การคํ้า
ประกันหนี้สินโดยไม่มี
ค่าตอบแทน
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
ที่ดิน
ขายสิ นค้า(แฟรนไชส์) ,ซื้อ
สิ นค้า
ขายสิ นค้า

ญาติกรรมการ และ ผูถ้ ือหุน้ และเป็ น ค่าเช่าที่ดินพร้อม
กรรมการบริ ษทั
สิ่ งปลูกสร้าง
(โดยนายวสันต์ ขอเจริ ญ และนาง
ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ)
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั และญาติ ขายสิ นค้า(แฟรนไชส์)
กรรมการ
(โดยนายปรัชญา เลวัน)

บริ ษทั บีวิตา้ อินเตอร์เนชัน่ เนล จํากัด ญาติกรรมการ
(โดยนางรักชนก เชียงทองเป็ นญาติ
สนิทนายปรัชญา เลวัน)
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ วีแอนด์พี
ญาติกรรมการ
(โดยนายวสันต์ ขอเจริ ญ)
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอสแอนด์วี
ญาติกรรมการ
(โดยนายวสันต์ ขอเจริ ญ)

ซื้อสิ นค้า
ขายสิ นค้า(แฟรนไชส์)
ขายสิ นค้า(แฟรนไชส์)

- 20 (หมายเหตุ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 นายวสันต์ ขอเจริ ญ ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแล้ว เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่
มีรายการเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างกับคณะบุคคลธนภูมิแล้ว)
รายการระหว่างกัน
รายได้จากการขาย(แฟรนไชส์)
รายได้อื่นๆ
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดเช่นเดียวกับราคาที่ขายให้แฟรนไชส์ทวั่ ไป
ตามข้อตกลงในสัญญา
ราคาตลาดเท่ากับลูกค้ารายใหญ่ทว่ั ไป
ตามข้อตกลงในสัญญาซึ่งเท่ากับราคาประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ
ตามข้อตกลงในสัญญา

19.1 รายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
สิ้ นสุ ดวันที่
2556
รายได้ จากการขาย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชัน่ แนล
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ วีแอนด์พี
นายวสันต์ ขอเจริ ญ
รายได้ อนื่
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชัน่ แนล
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ วีแอนด์พี
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอสแอนด์วี
นายวสันต์ ขอเจริ ญ
ซื้อสิ นค้ า
บริ ษทั บีวิตา้ อินเตอร์เนชัน่ เนล จํากัด
ค่ าเช่ าทีด่ นิ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง
คณะบุคคลธนภูมิ
( ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ได้เช่ากับนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ )
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

(หน่ วย: บาท)
2555

3,362,719.12
-

3,755,926.07
2,767,838.21
276,072.58

4,830.00
-

8,970.00
438,098.37
18,691.59
4,379.26

5,404,205.62

5,259,346.00

-

348,000.00

348,000.00

-

- 21 19.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
2556
ลูกหนีก้ ารค้ า
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชัน่ แนล
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั บีวิตา้ อินเตอร์เนชัน่ เนล จํากัด

(หน่ วย: บาท)
2555

655,887.38

351,673.50

922,500.00

980,000.00

19.3 การคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ ซึ่งเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้ค้ าํ ประกัน
โดยไม่มีค่าตอบแทน ดังนี้:คํ้าประกันหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 16)
คํ้าประกันเงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว (หมายเหตุ 17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 การคํ้าประกันข้างต้นไม่มีต่อไป เนื่องจากได้ชาํ ระหนี้สินทั้งหมดแล้ว
19.4 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน
บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างคลังสิ นค้า ตามสัญญาลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 มี
ระยะเวลาเช่า 20 ปี กําหนดค่าเช่าเท่ากับผูป้ ระเมินอิสระ โดยเริ่ มเช่าตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ตอ้ งชําระคงเหลือ ดังนี้
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป
รวม

(หน่ วย:บาท)
874,800.00
3,499,200.00
17,467,020.00
21,841,020.00

20. สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารอง
นี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวจะนําไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้

- 22 21. เงินปันผลจ่ าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดําเนินงานปี 2555 ส่ วนที่เพิ่มจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 300,000,000 หุน้ ใน
อัตราหุน้ ละ 0.35 บาท เป็ นจํานวนเงิน 105 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 22 พฤษภาคม
2556
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2556 มีมติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อตามทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 28 สิ งหาคม 2556 จํานวน 300 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท เป็ นจํานวนเงิน 90 ล้านบาท
บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 12 กันยายน 2556
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นรวมเป็ นจํานวนเงิน 195.00 ล้านบาท
22. ค่ าตอบแทนกรรมการและค่ าตอบแทนผู้บริหาร
22.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั
กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
22.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการ
เฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หารและให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจาก
ผูจ้ ดั การลงมาและผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รง
ตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า

- 23 23. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสิ นสถาพร ซึ่ง
จดทะเบียนแล้ว ” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ .ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายเงินเข้า
กองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับปี 2556 จํานวน 1.99 ล้านบาท
24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
2556

2555

(47,151,061.53)

(32,820,447.10)

ซื้ อสิ นค้า

338,701,379.85

252,119,487.01

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

162,569,283.92

116,743,452.97

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

20,288,657.21

15,773,511.38

ค่าตอบแทนกรรมการ

1,071,948.19

1,013,827.00

32,160,800.03

22,667,566.17

146,536,828.63

107,645,713.00

14,629,008.01

17,507,632.37

(48,900.81)

(3,489,463.27)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ขาดทุน(โอนกลับ)บัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้า

25. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วน
งานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามภูมิศาสตร์ภายในประเทศ
กับต่างประเทศ และช่องทางการจําหน่าย ซึ่งจําแนกเป็ นสาขา กับการขายสิ นค้าให้กบั แฟรนไชส์ และ
ศูนย์การค้า ทั้งนี้รายได้ต่างประเทศและจากการขายให้แฟรนไชส์ และศูนย์การค้ามีจาํ นวนไม่ถึงร้อยละ 10
ของรายได้รวม ดังนั้นจึงไม่แสดงข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
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26. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
26.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริ การของสาขาของบริ ษทั ฯ โดยมีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในการชําระค่าเช่าและค่าบริ การคงเหลือตามสัญญา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
149,360,294.62
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
126,259,008.27
รวม
275,619,302.89
26.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างค่าออกแบบก่อสร้างอาคาร คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
จํานวน 0.13 ล้านบาท
26.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คงเหลือ ณ วันที่ 3 1 ธันวาคม 2556
จํานวน 6.51 ล้านบาท
26.4 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ายานพาหนะ คงเหลือ ณ วันที่ 3 1 ธันวาคม 2556 จํานวน 4.39 ล้านบาท
27. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมเครื่ องมือทางการเงินนอก
อนุพนั ธ์ เพื่อเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า

งบแสดงฐานะการเงิน ที่เป็ นตราสาร

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบั บที่ 32 การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้า เจ้าหนี้การค้า หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาว บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดย
การกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนไม่เป็ น
สาระสําคัญและ บริ ษทั ฯ มีกลุ่มลูกหนี้ที่ให้สินเชื่อจํานวนน้อยราย เนื่องจากนโยบายการขายเป็ นการขาย
เงินสด จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน

- 25 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน ลงทุนชัว่ คราว
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่
มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ จึงอยูใ่ นระดับตํ่า ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและวันครบกําหนดของ
เงินกูย้ มื ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยูใ่ นระดับตํ่าเนื่องจากรายการค้าโดยส่ วน
ใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท
27.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินกูย้ มื มีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ แสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวน
เงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการ
แลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการ
กําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาด
ล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
28. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และ การดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.13 เท่า
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
1. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2556 โดยกําหนดจ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 300 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.65 บาท เป็ นจํานวนเงิน 195 ล้านบาท โดย
บริ ษทั จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2556 หุน้ ละ 0.30 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 90 ล้านบาท
คงเหลือเงินปันผลที่ตอ้ งจ่ายอีกหุน้ ละ 0.35 บาท คิดเป็ นเงินจํานวนเงิน 105 ล้านบาท
2. แก้ไขสัญญาเช่าที่ดิน(ตามหมายเหตุขอ้ 19.4) โดยทําบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าที่ดินเพิ่ม 1 ฉบับ โดยมี
สาระสําคัญ คือ ขยายอายุสญ
ั ญาเช่าอีก 10 ปี รวมอายุการเช่าเป็ น 30 ปี และกําหนดค่าตอบแทนการ
เช่าตามราคาของผูป้ ระเมินราคาอิสระ และแก้ไขกรรมสิ ทธิ์ในสิ่ งปลูกสร้างต่างๆบนที่ดินเช่า จาก
เดิมกรรมสิ ทธิ์เป็ นของผูใ้ ห้เช่าเป็ นของผูเ้ ช่าแทน และผูเ้ ช่าต้องรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวเมื่อเลิก
เช่า และผูใ้ ห้เช่าตกลงจะเก็บค่าเช่านับตั้งแต่วนั ที่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแล้วเสร็ จ หรื อไม่เกินวันที่
1 มกราคม 2559
30. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

