บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จำกัด (มหำชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษทั บิ วตี้ คอมมูนิต้ ี จำกัด (มหำชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และ
งบกระแสเงิ น สดส ำหรั บ ปี สิ้ นสุ ด วัน เดี ย วกัน รวมถึ งหมำยเหตุ ส รุ ปนโยบำยกำรบัญชี ที่ ส ำคัญ และหมำยเหตุ
เรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ั บผิ ด ชอบในกำรจัด ทำและกำรนำเสนองบกำรเงิ นเหล่ำ นี้ โดยถูกต้องตำมที่ ค วรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้
สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิ นดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำ พเจ้ำ ได้ป ฏิ บ ัติ งำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ข ้ำ พเจ้ำ ปฏิ บัติ ต ำมข้อกำหนดด้ำ น
จรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิ บตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงมีเหตุผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงิ น
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิ น วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงิ นไม่ว่ำจะเกิ ดจำกกำร
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชี พิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิ นโดยถูกต้องตำมที่ ควรของกิ จกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่ เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำร
ตรวจสอบรวมถึ งกำรประเมิ นควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ผูบ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุ ส มผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนอของงบกำรเงินโดยรวม
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

-2ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จำกัด (มหำชน) ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

(นำงสำวสมจินตนำ พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5599
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
(หน่ วย: บาท)
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2555

2554

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

298,264,197.19

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

460,000,000.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7

11,763,267.71

6,997,606.45

สิ นค้าคงเหลือ

8

123,574,042.18

92,645,953.72

893,601,507.08

204,880,073.28

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

105,236,513.11
-

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

9

122,111,200.12

94,643,138.90

สิ ทธิการเช่า

10

12,035,852.20

13,261,480.60

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11

1,847,966.94

1,357,803.31

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

12

48,928,634.13

38,890,672.65

184,923,653.39

148,153,095.46

1,078,525,160.47

353,033,168.74

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากกรรมการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2555

(หน่ วย: บาท)
2554

13

68,832,567.88

63,800,108.74

14

266,129.62

373,500.27

15

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

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

14
15
16,18
17

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

19.1
19.2

300,000,000.00

19.1

300,000,000.00

55,000,000.00

19.1

556,439,628.87

55,000,000.00
-

20,21

10,787,500.00
119,223,877.21
986,451,006.08
1,078,525,160.47

172,065,640.53
227,065,640.53
353,033,168.74

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรำยได้อนื่
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรต่อหุน้
จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญ (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555
769,887,779.59
(221,161,961.08)
548,725,818.51

2554
612,075,315.29
(175,161,521.77)
436,913,793.52

4,178,036.85
3,588,297.61
7,766,334.46
(255,071,421.39)
(82,450,901.06)
(456,496.46)
218,513,334.06
(44,817,597.38)
173,695,736.68
173,695,736.68

950,193.45
2,287,775.19
3,237,968.64
(168,660,614.38)
(72,803,075.42)
(978,875.83)
197,709,196.53
(63,485,366.59)
134,223,829.94
134,223,829.94

1.35
128,565,574

21.53
6,232,877

4.18

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
(หน่ วย: บาท)
กาไรสะสม
หมำยเหตุ

ทุนที่ออก

ส่วนเกินมูลค่า

จัดสรรแล้ว

และชาระแล้ว

หุน้ สามัญ

สารองตามกฎหมาย

55,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554

172,065,640.53

227,065,640.53

สารองตามกฎหมาย

20,21

-

-

21

-

-

-

(215,750,000.00)

(215,750,000.00)

-

-

-

173,695,736.68

173,695,736.68

119,223,877.21

986,451,006.08

37,841,810.59

42,841,810.59

10,787,500.00

(10,787,500.00)

801,439,628.87
-

300,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553

5,000,000.00

-

-

50,000,000.00

-

-

-

-

134,223,829.94

134,223,829.94

-

-

172,065,640.53

227,065,640.53

19.2

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554

55,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

10,787,500.00

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

เพิ่มทุน - หุน้ สามัญ

556,439,628.87

-

ผูถ้ ือหุน้

19.1

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

556,439,628.87

-

ยังไม่ได้จดั สรร

เพิม่ ทุน - หุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย

245,000,000.00

-

รวมส่ วนของ

-

50,000,000.00

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
(หน่ วย: บาท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์จากการดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มำ(ใช้ ไป)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

2554

218,513,334.06

197,709,196.53

22,667,566.17
287,940.94
(3,777,404.21)
(104,998.00)
404,754.33
294,247.00
456,496.46

17,346,389.54
784,907.87
(50,899.91)
1,606,739.54
744,079.00
978,875.83

238,741,936.75

219,119,288.40

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

(3,668,395.48)
(20,372,952.31)
(19,845,958.55)
(43,887,306.34)

(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

(1,932,408.03)
402,697.55
(1,529,710.48)
173,702,271.58
(978,875.83)
(26,162,497.77)
146,560,897.98

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555
(หน่ วย: บาท)
2555
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
ซื้ ออาคาร และอุปกรณ์
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้มำ(ใช้ ไป)จำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากกรรมการลดลง
เงินรับค่าหุน้ เพิ่มทุน
เงินจ่ายสาหรับต้นทุนการจัดจาหน่ายหุน้
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มำ(ใช้ ไป)จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้ นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

(460,000,000.00)
(35,384,780.32)
105,000.00
(1,001,238.92)
(496,281,019.24)

(22,160,652.10)
2,624,252.34
(945,680.52)
(20,482,080.28)

(363,955.24)
(1,131,858.80)
(954,073.32)
822,500,000.00
(21,060,371.13)
(215,750,000.00)
583,239,741.51
193,027,684.08
105,236,513.11
298,264,197.19

(2,464,269.17)
(1,436,801.22)
(33,039,899.16)
(36,940,969.55)
89,137,848.15
16,098,664.96
105,236,513.11

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555

1. ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จำกัด (มหำชน) ( เดิ มชื่ อ “บริ ษทั โมนำโพลิแตนท์ จำกัด”) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั จำกัด
ที่จดทะเบี ยนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2543 แปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน จำกัดและเปลี่ยนชื่ อเมื่อ
วันที่ 31 กรกฎำคม 2555 และบริ ษทั จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2555
โดยมีที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนเลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหำนคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ กำรค้ำปลีกเครื่ องสำอำง
2. หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และ
แสดงรำยกำรตำมประกำศของกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ โดยกระทรวงพำณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 เรื่ อง
กำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554 และตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิ นภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ จัดทำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุ นเดิ มในกำรวัดมูลค่ ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบ
กำรเงินยกเว้นรำยกำรที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
3. กำรประกำศใช้ มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรั บปรุ ง และมำตรฐำนกำรบัญชี ใหม่ ซึ่ งได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี 2555 ดังนี้
เรื่ อง
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 8

วันที่มีผลบังคับใช้

ภำษีเงินได้
กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิ ด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ

1 มกรำคม 2556
1 มกรำคม 2556

ส่ วนงำนดำเนิ นงำน

1 มกรำคม 2556

1 มกรำคม 2556

-2เรื่ อง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 10

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณี ที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำเนิ นงำน
ฉบับที่ 21
ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ที่
ไม่ได้คิดค่ำเสื่ อมรำคำที่ตีรำคำใหม่
ฉบับที่ 25
ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะภำพทำงภำษี
ของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 29
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 4
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรื อไม่
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี
กำรโอนและกำรรับโอนสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกรำคม 2556
1 มกรำคม 2556
1 มกรำคม 2556
1 มกรำคม 2557
1 มกรำคม 2557
1 มกรำคม 2557
1 มกรำคม 2557
1 มกรำคม 2556

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกรำคม 2556 และ 2557 บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่ำง
กำรประเมินผลกระทบที่ อำจมีต่องบกำรเงิ นในปี ที่ เริ่ มนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับดังกล่ำวมำถื อ
ปฏิบตั ิ
4.

สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายสิ นค้า บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้เมื่อมีการส่ งมอบและได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ น
สาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ื อแล้ว
รายได้ อื่นและค่ าใช้ จ่าย
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน ซึ่ งถึงกาหนดรับคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้

-34.3 เงินลงทุนชั่วครำว
เงิ นลงทุนชั่วครำว หมำยถึ ง เงิ นฝำกระยะสั้น กับสถำบันกำรเงิ นครบกำหนดภำยในระยะเวลำที่ เกิ น 3
เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
4.4 ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่นแสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ บันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้ นจำกกำรเก็บเงิ นลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลกู หนี้
4.5 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน โดยวิธีถวั เฉลี่ยหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
4.6 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณดังนี้: จำนวนปี
อำคำรและส่ วนปรับปรุ ง
20, 5
เครื่ องตกแต่ง
5
เครื่ องมือและอุปกรณ์เครื่ องใช้สำนักงำน
5
คอมพิวเตอร์
3
ยำนพำหนะ
5
บริ ษทั ฯ ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯรวมต้นทุนที่ ประมำณในเบื้ องต้นสำหรับกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภำระผูกพันของกิ จกำร เป็ นส่ วนหนึ่ งของรำคำทุนของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และคิ ด
ค่ ำ เสื่ อมรำคำส ำหรั บส่ วนประกอบของที่ ดิ น อำคำรและอุปกรณ์ แต่ ละส่ วนแยกต่ ำ งหำกจำกกัน เมื่ อ
ส่ วนประกอบแต่ ละส่ วนนั้น มี ต้นทุ นที่ มีนัย ส ำคัญ เมื่ อเที ย บกับ ต้น ทุ น ทั้ง หมดของทรั พ ย์สิ นนั้น และ
กำหนดให้กิจกำรต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ มูลค่ำคงเหลือและวิธีกำรคิ ดค่ำเสื่ อมรำคำอย่ำงน้อย
ที่สุดทุกสิ้ นรอบบัญชี
4.7 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน คื อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน (ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้
งำนโดยประมำณ 5 ปี

-44.8 สิ ทธิกำรเช่ ำ
สิ ทธิ กำรเช่ำแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ ทธิ กำรเช่ำคำนวณจำกรำคำทุน
ของสิ ทธิ กำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสญ
ั ญำเช่ำ 7 ปี และ 10 ปี
4.9 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจำรณำกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์จะเกิดกำรด้อยค่ำ โดยพิจำรณำจำก
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หำกมีรำคำต่ำกว่ำรำคำตำมบัญชี ถือว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิดกำรด้อย
ค่ำ ซึ่ งจะรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำวในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จและบริ ษทั ฯ จะบันทึ กกลับ
รำยกำรจำกกำรด้อยค่ำ ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำกำรด้อยค่ำนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรื อยังมีอยู่แต่เป็ นไปในทำงที่
ลดลง
มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ หมำยถึง รำคำขำยสุ ทธิ หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ แล้วแต่
รำคำใดจะสู งกว่ำและจะประมำณจำกสิ นทรั พย์แต่ ละรำยกำร หรื อหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด
แล้วแต่กรณี
4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุม บริ ษทั ฯ หรื อถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลซึ่ งมี อิทธิ พลอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญำเช่ำซึ่ งควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรเป็ นเจ้ำของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่ำ บันทึก
เป็ นสัญญำเช่ ำ ดำเนิ นงำน ค่ ำ เช่ ำที่ เ กิ ด ขึ้ นจำกสัญญำเช่ ำดังกล่ ำวรั บรู ้ เป็ นค่ ำ ใช้จ่ำ ยในงบกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญำเช่ ำระยะยำวที่ เป็ นสัญญำเช่ ำยำนพำหนะที่ ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วน
ใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถือเป็ นสัญญำเช่ ำกำรเงิ น สัญญำเช่ ำกำรเงิ นจะบันทึ กเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วย
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วน
ดอกเบี้ ยจ่ำยจะบันทึ กในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ ตลอดอำยุสัญญำเช่ ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำ
ใดจะต่ำกว่ำ

-54.12 รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯ บันทึ กรำยกำรสิ นทรั พย์แ ละหนี้ สินที่ มีค่ ำเป็ นเงิ นตรำต่ ำงประเทศเป็ นเงิ นบำท โดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของบัญชี ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินแปลงค่ำเป็ นเงินบำทด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน บันทึกเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในงวด
4.13 ผลประโยชน์ พนักงำนและกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
4.13.1. ผลประโยชน์พนักงำน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงำนหลังกำรเลิ กจ้ำงเพื่อจ่ำยให้แก่ พนักงำนเป็ นไปตำม
กฎหมำยแรงงำนไทย มูลค่ ำปั จจุ บนั ของหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำนได้ถูกรั บรู ้รำยกำรในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินโดยกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ภำยใต้สมมติฐำนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ใน
อนำคตที่บริ ษทั ฯ กำหนดขึ้นอย่ำงเหมำะสม
สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนสุ ทธิ ประจำปี ได้รวมถึงอัตรำ
ส่ วนลด อัตรำกำรเพิ่มขึ้ นของเงิ นเดื อนพนักงำนและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำเหล่ำนี้ มีผลต่อประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
พนักงำนสุ ทธิ ในทุ กปี บริ ษทั ฯ ได้มีกำรทบทวนอัตรำส่ วนลดที่ เหมำะสม ซึ่ งสะท้อนถึ งอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ควรนำมำใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำปัจจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตที่คำดว่ำ
จะต้องจ่ำยให้กบั พนักงำนในกำรประเมินอัตรำส่ วนลดที่เหมำะสม บริ ษทั ฯจะพิจำรณำจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่ งจ่ำยในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์
สมมติฐำนทำงสถิติที่สำคัญที่ใช้ในกำรคำนวณสรุ ปไว้ดงั นี้
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
อัตรำกำรมรณะ

ร้อยละ 4.31 ต่อปี สำหรับพนักงำนรำยเดือน
ร้อยละ 4.57 ต่อปี สำหรับพนักงำนรำยวัน
แบ่งตำมอำยุ ของพนักงำนรำยเดือน และรำยวัน
ร้อยละ 50 ของอัตรำมรณะจำกตำรำงมรณะ ไทย
พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงำนรำยเดือน
ร้อยละ 100 ของอัตรำมรณะจำกตำรำงมรณะ ไทย
พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงำนรำยวัน

-64.13.2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษัท ฯ จัด ให้ มี ก องทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งเป็ นลัก ษณะของแผนกำรจ่ ำ ยสมทบตำมที่ ไ ด้
กำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกไปจำกสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ และได้รับกำรบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนภำยนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชี พดังกล่ำว
ได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงิ นสมทบจำกบริ ษทั เงิ นจ่ำยสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เกิดรำยกำร
นั้น
4.14 ภำษีเงินได้
บริ ษทั ฯ บันทึ กภำษีเงินได้นิติบุคคลที่จะต้องจ่ำยในแต่ละปี เป็ นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในงวด โดยคำนวณภำษี
เงินได้ตำมที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎำกร
4.15 เครื่องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
เงิ นลงทุนชัว่ ครำว ลูกหนี้ กำรค้ำ หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ประกอบด้วย เงิ น
กูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ กำรค้ำ หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ น และเงิ นกูย้ ืมระยะยำว
ซึ่ งนโยบำยกำรบัญชีเฉพำะสำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.16 ประมำณกำรทำงบัญชี
กำรจัด ทำงบกำรเงิ น เป็ นไปตำมหลักกำรบัญชี ที่ รับ รองทัว่ ไป ในบำงกรณี ฝ่ำยบริ หำรอำจต้องใช้กำร
ประมำณกำรและตั้งข้อสมมติฐำนบำงประกำร ซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่ แสดงไว้ในงบกำรเงิ น
และกำรเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ซึ่ งผลที่ เกิดขึ้นจริ งภำยหลังอำจแตกต่ำงจำกจำนวนเงินที่
ประมำณไว้
บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ประมำณกำรและข้อสมมติ ฐำนต่ อเหตุกำรณ์ในอนำคต เป็ นผลให้ประมำณกำรทำงบัญชี
อำจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่อำจมีควำมเสี่ ยงต่อกำรปรับปรุ งบัญชี ใน
ปี ถัดไปต่อมูลค่ำสิ นทรัพย์ยกไป ณ วันที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ได้แก่ ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
คงเหลื อ ค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ ำของสิ นทรั พย์ กำรประมำณกำรในเรื่ องต่ ำงๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ ละส่ วนที่
เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ว
4.17 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำรเกิดภำระผูกพันในปั จจุบนั
ตำมกฎหมำยหรื อจำกกำรอนุมำนอันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำ
จะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ เพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันและจำนวนที่ตอ้ งจ่ำย
สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ หำกบริ ษทั ฯ คำดว่ำจะได้รับคืนรำยจ่ำยที่จ่ำยชำระไปตำมประมำณ

-7กำรหนี้ สินทั้งหมดหรื อบำงส่ วน อย่ำงแน่ นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รำยจ่ำยที่ ได้รับคื นเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ำง
หำกแต่ตอ้ งไม่เกินจำนวนประมำณกำรหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
4.18 กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไร(ขำดทุน) ต่ อหุ ้น ที่ แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ เป็ นกำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ ้นขั้นพื้นฐำน ซึ่ ง
คำนวณโดยกำรหำรยอดกำไร(ขำดทุน) สำหรับปี ด้วยจำนวนหุ น้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระแล้ว
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 กำไร(ขำดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน ถูกคำนวณขึ้นใหม่ดว้ ยจำนวน
หุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักจำกกำรแปรสภำพหุ น้ ใหม่ โดยถือเสมือนว่ำมีกำรแปลงสภำพหุ น้ ได้เกิดขึ้น
ตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรำยงำน
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 แสดงกำรคำนวณดังนี้
2555

2554

173,695,736.68

134,223,829.94

จำนวนหุน้ สำมัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกรำคม

55,000,000

5,000,000

ผลกระทบจำกกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน

73,565,574

1,232,877

128,565,574

6,232,877

1.35

21.53

กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญ(หุ น้ )
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท/หุน้ )
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
เงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์
เงินฝำกประจำ
ตัว๋ แลกเงิน
สลิปบัตรเครดิตที่ยงั ไม่ข้ ึนเงิน
รวม

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

2554
2,889,012.00
12,919,115.32
48,978,757.79
10,000,000.00
30,000,000.00
449,628.00
105,236,513.11

-86. เงินลงทุนชั่วครำว
บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนชัว่ ครำว ซึ่ งเป็ นเงินฝำกระยะสั้นกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่ งในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)

เงินฝำกประจำ 4 เดือน
เงินฝำกประจำ 6 เดือน
รวม

อัตรำดอกเบีย้
ร้ อยละต่ อปี
3.10 – 3.20
3.25

2555

2554

360,000,000.00
100,000,000.00
460,000,000.00

-

7. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
2555
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแฟรนไชส์
ลูกหนี้กำรค้ำพนักงำน
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ
ลูกหนื้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
เงินมัดจำค่ำสิ นค้ำ
ลูกหนี้พนักงำน
เงินทดรองจ่ำย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

2554

2,484,329.21
141,491.34
543,028.91
3,168,849.46

1,689,226.97
213,744.00
1,902,970.97

1,472,660.07
3,940,056.73
1,234,317.90
253,176.00
1,694,207.55
8,594,418.25
11,763,267.71

1,161,963.26
259,625.55
1,317,123.98
1,085,994.00
1,269,928.69
5,094,635.48
6,997,606.45

-9ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ลูกหนี้ กำรค้ำคงเหลือแยกตำมอำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึง กำหนดชำระ
แสดง ได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
ลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่เกินกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำเกินกำหนดชำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า

2555
2,970,687.40

2554
1,810,230.07

186,415.72
11,746.34

91,725.70
1,015.20

3,168,849.46

1,902,970.97

8. สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
บรรจุภณ
ั ฑ์
งำนระหว่ำงทำ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
สุ ทธิ

2555
83,236,928.12
31,629,635.99
7,573,321.24
1,422,097.77

2554
55,002,756.25
36,096,468.22
2,987,046.01
2,337,087.45

123,861,983.12
(287,940.94)

96,423,357.93
(3,777,404.21)

123,574,042.18

92,645,953.72

- 10 9.

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ ง

ที่ดิน
รำคำทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2553
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำส่ วนที่จำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
ค่ำเสื่ อมรำคำส่ วนที่จำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

เครื่ องตกแต่ง

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน

คอมพิวเตอร์

ยำนพำหนะ

ทรัพย์สินระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

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

22,785,256.36
6,016,657.43
28,801,913.79
1,246,438.03
42,200.00
30,090,551.82

53,790,280.23
22,098,330.84
(11,905,143.81)
63,983,467.26
33,482,945.75
(3,175,510.63)
94,290,902.38

9,231,843.54
3,957,348.20
(2,647,448.81)
10,541,742.93
3,848,543.89
1,060,477.16
15,450,763.98

6,945,081.91
1,740,589.76
(2,269,770.28)
6,415,901.39
2,961,164.02
(212,437.42)
9,164,627.99

11,401,869.16
1,653,000.00
(8,428,500.00)
4,626,369.16
5,546,728.98
(425,000.00)
3,900.00
9,751,998.14

617,810.00
5,398,847.43
(6,016,657.43)
624,000.00
624,000.00

104,772,141.20
54,088,116.23
(8,428,500.00)
(16,822,362.90)
133,609,394.53
47,709,820.67
(425,000.00)
(2,281,370.89)
178,612,844.31

-

(5,100,656.26)
(1,159,043.40)
(3,120.88)
(6,262,820.54)
(1,575,130.62)
(10,592.60)
(7,848,543.76)

(22,718,297.78)
(9,667,707.03)
10,701,191.97
(21,684,812.84)
(14,237,403.70)
2,483,566.79
(33,438,649.75)

(5,504,879.03)
(1,510,675.71)
2,322,354.58
(4,693,200.16)
(2,171,623.43)
295,905.17
(6,568,918.42)

(4,530,789.19)
(1,518,049.84)
2,198,357.62
(3,850,481.41)
(1,875,638.69)
201,711.93
(5,524,408.17)

(6,372,860.38)
(1,954,570.00)
5,855,147.57
(2,657.87)
(2,474,940.68)
(1,071,066.04)
424,998.00
(115.37)
(3,121,124.09)

-

(44,227,482.64)
(15,810,045.98)
5,855,147.57
15,216,125.42
(38,966,255.63)
(20,930,862.48)
424,998.00
2,970,475.92
(56,501,644.19)

19,240,000.00

22,539,093.25

42,298,654.42

5,848,542.77

2,565,419.98

2,151,428.48

-

94,643,138.90

19,240,000.00

22,242,008.06

60,852,252.63

8,881,845.56

3,640,219.82

6,630,874.05

624,000.00

122,111,200.12

- 11 ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 จำนวน 20.93 ล้ำนบำท และ 15.81 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถำวรที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งำนอยู่รำคำทุน
จำนวน 10.67 ล้ำนบำท และ 11.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯ มียำนพำหนะที่เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน มูลค่ำตำมบัญชี 1.17 ล้ำน
บำท และ 1.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
10. สิ ทธิกำรเช่ ำ

รำคำทุน:
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม:
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ค่ำตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

31 ธันวาคม 2555

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

20,408,980.80
20,408,980.80

20,408,980.80
20,408,980.80

7,147,500.20
1,225,628.40
8,373,128.60
12,035,852.20

5,921,871.80
1,225,628.40
7,147,500.20
13,261,480.60

ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ ทธิ กำรเช่ำ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 จำนวน 1.23 ล้ำนบำท
บริ ษทั ฯ ได้นำสิ ทธิ กำรเช่ำมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 จำนวน 12.04 ล้ำนบำท
และ 13.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไปค้ ำประกันเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ตำมหมำยเหตุขอ้ 15
11. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
31 ธันวาคม 2555
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รำคำทุน:
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ซื้ อ
จำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม:
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ค่ำตัดจำหน่ำย
จำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

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

1,401,575.00
945,680.52
(210,100.00)
2,137,155.52

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

678,234.99
310,715.16
(209,597.94)
779,352.21
1,357,803.31
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ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 จำนวน 0.51 ล้ำน
บำท และ 0.31 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
12. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

เงินมัดจาการเช่าและบริ การ
อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2555

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

47,911,662.17
1,016,971.96
48,928,634.13

38,083,030.44
807,642.21
38,890,672.65

13. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้การค้า
ตัว๋ เงินจ่าย
รวมเจ้ำหนี้ การค้า
เจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
อื่นๆ
รวมเจ้ำหนี้ อื่น
รวมเจ้ำหนี้ การค้าและเจ้ำหนี้อื่น

31 ธันวาคม 2555

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

36,897,819.50
207,439.42
37,105,258.92

31,105,942.54
2,969,307.71
34,075,250.25

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

12,669,238.65
4,158,454.75
12,687,464.13
209,700.96
29,724,858.49
63,800,108.74

- 13 14. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำวจะครบกำหนดชำระตำมสัญญำเช่ำแสดงดังนี้
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

297,527.96
558,505.27

419,568.00
870,681.00

รวม
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจำหน่ำย

856,033.23
(31,398.34)

1,290,249.00
(101,658.87)

824,634.89
(266,129.62)

1,188,590.13
(373,500.27)

558,505.27

815,089.86

มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งชำระตำมสัญญำ
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ
15. เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำร
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่ วย :บาท)
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
5,971,326.63
7,103,185.43
(1,052,214.69) (1,016,724.04)
4,919,111.94

6,086,461.39

เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2552 บริ ษทั ฯ กูย้ ืมเงินสกุลบำทจำกธนำคำรในประเทศวงเงิน 9.46 ล้ำนบำท (เบิกใช้แล้ว
ทั้งจำนวน) เพื่อนำไปชำระค่ำสิ ทธิ กำรเช่ำและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อัตรำดอกเบี้ย 3 ปี แรก เท่ำกับ MLR - 1.5 ปี ถัดไป
จนสิ้ นสุ ดสัญญำเท่ำกับ MLR - 1 กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่ำเดือนละ 0.13 ล้ำนบำท เริ่ มเดือน
ตุลำคม 2552 ทั้งนี้จะต้องชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยในเดือนกันยำยน 2560
เงิ นกู้ยื มดังกล่ ำ วค้ ำ ประกันโดยมอบสัญญำสิ ทธิ กำรเช่ ำ ตำมหมำยเหตุ ข ้อ 10 รวมทั้งกำรยกผลประโยชน์ใน
กรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สินดังกล่ำวให้แก่ผใู ้ ห้กแู้ ละค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั ฯ
16. เงินกู้ยมื จำกกรรมกำร
บริ ษทั ฯ กูย้ ืมเงิ นจำกกรรมกำรเพื่ อใช้เป็ นทุ นหมุนเวียนภำยในกิ จกำร โดยไม่มีกำรทำสัญญำและไม่มีกำรคิ ด
ดอกเบี้ย

- 14 17. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2555 แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงงวด
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

987,304.00
294,247.00
1,281,551.00

18. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำง
กำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจกำรเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
รำยชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ควำมสัมพันธ์ของ
รำยกำรบัญชี

1. บุคคลธรรมดา ประกอบด้ วย:นำยสุ วิน ไกรภูเบศ
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

นำยปรัชญำ เลวัน
นำยวสันต์ ขอเจริ ญ

2.

คณะบุคคล ประกอบด้ วย:คณะบุคคลธนภูมิ

ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น
อินเตอร์เนชัน่ แนล

เงินกูย้ ืมจำกกรรมกำร
เงินกูย้ ืมจำกกรรมกำร,กำร
ค้ ำประกันหนี้สินโดยไม่มี
ค่ำตอบแทน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบริ ษทั (ตั้งแต่วนั ที่ ขำยสิ นค้ำ(แฟรนไชส์) ,
20 เมษำยน 2555)
ซื้ อสิ นค้ำ
ญำติกรรมกำร และเป็ นบุคคลที่ได้รับ
ขำยสิ นค้ำ
มอบอำนำจจำกกรรมกำรในคณะบุคคล
ธนภูมิ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบริ ษทั

ญำติกรรมกำร และ ผูถ้ ือหุน้ และเป็ น
ค่ำเช่ำที่ดิน,ค่ำเช่ำที่ดิน
กรรมกำรบริ ษทั
พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
(โดยนำยวสันต์ ขอเจริ ญ และนำงธัญญำ
ภรณ์ ไกรภูเบศ)
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบริ ษทั และญำติ ขำยสิ นค้ำ(แฟรนไชส์)
กรรมกำร
(โดยนำยปรัชญำ เลวัน)
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ลักษณะควำมสัมพันธ์

ควำมสัมพันธ์ของ
รำยกำรบัญชี

บริ ษทั บีวิตำ้ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด ญำติกรรมกำร
ซื้ อสิ นค้ำ
(โดยนำงรักชนก เชียงทองเป็ นญำติสนิท
นำยปรัชญำ เลวัน)
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ วีแอนด์พี
ญำติกรรมกำร
ขำยสิ นค้ำ(แฟรนไชส์)
(โดยนำยวสันต์ ขอเจริ ญ)
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ เอสแอนด์วี
ญำติกรรมกำร
ขำยสิ นค้ำ(แฟรนไชส์)
(โดยนำยวสันต์ ขอเจริ ญ)
(หมำยเหตุ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2555 นำยวสันต์ ขอเจริ ญ ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแล้ว เนื่องจำกบริ ษทั ฯ ไม่
มีรำยกำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงกับคณะบุคคลธนภูมิแล้ว)
รำยกำรระหว่ำงกัน
รำยได้จำกกำรขำย(แฟรนไชส์)
รำยได้อื่นๆ
ซื้ อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำที่ดิน
ค่ำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำคำตลำดเช่นเดียวกับรำคำที่ขำยให้แฟรนไชส์ทวั่ ไป
ตำมข้อตกลงในสัญญำ
รำคำตลำดเท่ำกับลูกค้ำรำยใหญ่ทวั่ ไป
ตำมข้อตกลงในสัญญำ
ตำมข้อตกลงในสัญญำซึ่ งเท่ำกับรำคำประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ

18.1 รำยกำรระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
รายได้ จากการขาย
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชัน่ แนล
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ วีแอนด์พี
นำยวสันต์ ขอเจริ ญ
รำยได้ อื่น
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชัน่ แนล
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ วีแอนด์พี
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ เอสแอนด์วี
นำยวสันต์ ขอเจริ ญ
ซื้อสิ นค้ า
บริ ษทั บีวิตำ้ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด

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

2,472,390.38
715,661.40

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

514,145.76
33,213.58

5,259,346.00

4,892,523.36

- 16 (หน่ วย: บาท)
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
ค่ ำเช่ ำที่ดนิ
คณะบุคคลธนภูมิ
ค่ ำเช่ ำที่ดนิ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำง
คณะบุคคลธนภูมิ
( ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2555 ได้เช่ำกับนำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ )
ซื้อที่ดนิ
นำยสุ วิน ไกรภูเบศ และ นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ
( หมำยเหตุขอ้ 19.2 )

-

944,516.13

348,000.00

-

-

19,240,000.00

18.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวำคม 2554

31 ธันวำคม 2555
ลูกหนีก้ ารค้ า
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชัน่ แนล
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ วีแอนด์พี
นำยวสันต์ ขอเจริ ญ
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั บีวิตำ้ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด
เงินกู้ยมื จากกรรมการ
นำยสุ วิน ไกรภูเบศ และ นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

351,673.50
-

307,706.96
98,241.38

980,000.00

-

-

954,073.32

18.3 กำรค้ ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ ซึ่ งเป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ได้ค้ ำประกันโดยไม่มี
ค่ำตอบแทน ดังนี้:ค้ ำประกันหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (หมำยเหตุ 14)
ค้ ำประกันเงินกูย้ ืมตำมสัญญำเงินกูย้ ืมระยะยำว (หมำยเหตุ 15)

- 17 19. ทุนจดทะเบียน
19.1 ตำมมติ ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2555 มีมติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯ
ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
1.) มติ อนุ มตั ิ กำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ ำหุ ้นของบริ ษ ทั ฯจำกเดิ มมูลค่ ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท จำนวน
550,000 หุ น้ จำนวนเงิ น 55 ล้ำนบำท เป็ นมูลค่ำหุ น้ ละ 1 บำท จำนวน 55,000,000 หุ น้ จำนวนเงิ น
55 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 31
กรกฎำคม 2555
2.) มติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนหุ น้ สำมัญจดทะเบียนอีกจำนวน 245 ล้ำนบำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 55 ล้ำน
บำทเป็ นทุนจดทะเบี ยน 300 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ น้ สำมัญจำนวน 300 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท
บริ ษทั ฯได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2555 กำร
จัดสรรหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่ำวจำนวน 245 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ น้ สำมัญ 245 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำหุ น้ ละ 1 บำท
มีมติ ให้จดั สรร โดยจัดสรรให้กรรมกำร 2 ท่ำน จำนวน 162.50 ล้ำนหุ ้น ประชำชนทัว่ ไปจำนวน 80
ล้ำนหุ ้น พนักงำนของบริ ษทั ฯ จำนวน 2.50 ล้ำนหุ ้นโดยบริ ษทั ฯ ได้รับชำระค่ ำหุ ้นจำกกรรมกำร
จำนวน 162.50 ล้ำนหุน้ เป็ นจำนวนเงิน 162.50 ล้ำนบำทแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2555 และวันที่ 1
สิ งหำคม 2555 สำหรับจำนวนหุ น้ ที่เสนอให้ประชำชนทัว่ ไป และพนักงำนของบริ ษทั ฯ จำนวนรวม
82.50 ล้ำนบำท เสนอขำยในรำคำหุน้ ละ 8.00 บำท โดยบุคคลดังกล่ำวได้จองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุน และชำระ
ค่ำหุ น้ เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2555 แล้วทั้งจำนวน เป็ นจำนวนเงิน 660 ล้ำนบำท ทำให้มีส่วนเกินมูลค่ำ
หุ น้ สำมัญ จำนวน 577.50 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯได้นำค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ำยหุ น้ ปรับลดส่ วนเกิ น
มูลค่ำหุน้ สำมัญจำนวน 21.06 ล้ำนบำท จึงมีส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญคงเหลือ จำนวน 556.44 ล้ำนบำท
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2555
19.2 ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2554 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯดำเนิ นกำร
ดังต่อไปนี้
1.) มีมติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จำกเดิ ม 5 ล้ำนบำท เป็ น 55 ล้ำนบำท โดยออก
หุ ้นสำมัญใหม่ จำนวน 500,000 หุ ้น มูลค่ ำหุ ้นละ 100 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 50 ล้ำนบำท โดยจัดสรร
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม
2.) มี ม ติ อ นุ ม ัติ ช ำระค่ ำ หุ ้นเพิ่ ม ทุ น บำงส่ ว นด้ว ยทรั พ ย์สิ น อื่ น นอกจำกตัวเงิ น เป็ นที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ของ
นำยสุ วิ น ไกรภู เ บศ และนำงธัญญำภรณ์ ไกรภู เ บศ ซึ่ ง มี มู ลค่ ำ ยุ ติ ธ รรมจำกกำรประเมิ น รำคำโดย
ผูป้ ระเมินอิสระเท่ำกับ 19.24 ล้ำนบำท และโดยกำรรับโอนเงินกลับมำจำกกำรจ่ำยชำระคืนเงินกูย้ ืมจำก
กรรมกำร จำนวน 30.76 ล้ำนบำท
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2554

- 18 20. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี เป็ นทุนสำรองตำม
กฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หลังจำกหักยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้
จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได้
21. เงินปันผลจ่ ำย
1.) ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2555 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯดำเนิ นกำร
จ่ำยเงินปั นผลโดยบริ ษทั ฯ มีกำไรสะสมจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 จำนวน 172.07 ล้ำนบำท กำไรสุ ทธิ
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2555 จำนวน 38.03 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2555 มีกำไร
สะสมจำนวน 210.10 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯ มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสะสมดังกล่ำว โดยจ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่
มีรำยชื่อตำมสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2555 จำนวน 550,000 หุน้ ในอัตรำหุ น้ ละ 329 บำท เป็ นจำนวน
เงิน 180.95 ล้ำนบำท โดยจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวแล้วในวันที่ 31 กรกฎำคม 2555 และวันที่ 1 สิ งหำคม 2555 และ
ได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 9.05 ล้ำนบำท
2.) ตำมมติ ที่ประชุ มคณะกรรมกำรครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 6 สิ งหำคม 2555 มีมติอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯจ่ำยเงิ นปั นผล
ระหว่ำงกำล จำกผลกำรดำเนินงำนงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 โดยจ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีรำยชื่ อ
ตำมสมุดทะเบี ยน ณ วันที่ 8 สิ งหำคม 2555 จำนวน 217.5 ล้ำนหุ ้น ในอัตรำหุ ้นละ 0.16 บำท เป็ นจำนวนเงิ น
34.80 ล้ำนบำท โดยจ่ำยเงิ นปั นผลแล้วในวันที่ 10 สิ งหำคม 2555 และได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยจำนวน
1.74 ล้ำนบำท
บริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวข้ำงต้นรวมเป็ นจำนวนเงิน 215.75 ล้ำนบำท และได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
รวม 10.79 ล้ำนบำท
22. ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
22.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ ำ ยให้ กั บ กรรมกำรของบริ ษัท ฯ ตำมมำตรำ 90 ของ
พระรำชบัญญัติ บริ ษทั มหำชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่ จ่ำยให้กบั กรรมกำร
ในฐำนะผูบ้ ริ หำร
22.2 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรนี้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับ เงิ นเดื อน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำร
เฉพำะในฐำนะผูบ้ ริ หำรและให้แ ก่ ผูบ้ ริ ห ำรตำมนิ ย ำมในประกำศของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั กำรหรื อผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำรสี่ รำยแรกต่อจำกผูจ้ ดั กำร
ลงมำและผูซ้ ่ ึ งดำรงตำแหน่ งเทียบเท่ำระดับบริ หำรรำยที่ สี่ทุกรำยและให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ ง
ระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ

- 19 23. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำน
บริ ษ ทั ฯ และพนักงำนได้เ ข้ำ ร่ ว มเป็ นสมำชิ ก กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ชื่ อ “กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ สิ น สถำพร
ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว” ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยเงินเข้ำ
กองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุนรวมบัวหลวงจำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วยกองทุนของ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 จำนวน 0.91 ล้ำนบำท
24. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะของค่ ำใช้ จ่ำย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 มีดงั นี้

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
ค่ำโฆษณำและส่งเสริ มกำรขำย
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ

โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า

2555

(หน่ วย: บาท)
2554

(32,820,447.10)
252,119,487.01
116,743,452.97
15,773,511.38
1,013,827,.00
22,667,566.17
107,645,713.00
17,507,632.37
287,940.94
(3,777,404.21)

(19,097.02)
193,782,414.97
84,169,872.68
13,316,775.90
50,000.00
17,346,389.54
74,837,045.87
6,924,081.85
784,907.87
-

25. กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิจหลัก คือ ค้ำปลีกเครื่ องสำอำงและดำเนิ นธุ รกิจในส่ วนงำนทำงภูมิศำสตร์ หลักในประเทศ
ไทย สำหรับกำรขำยสิ นค้ำให้กบั แฟรนไชส์และศูนย์กำรค้ำ บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยไม่ถึงร้อยละ 10 ของ
รำยได้รวม ดังนั้นจึงไม่แสดงข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
26. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำพื้นที่และสัญญำบริ กำรของสำขำของบริ ษทั ฯ โดยมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3
ปี บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรคงเหลือตำมสัญญำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
111,410,223.12
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
105,622,602.43
รวม
217,032,825.55

- 20 27. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบำยที่ จะประกอบธุ รกรรมเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ที่ เป็ นตรำสำร
อนุพนั ธ์ เพื่อเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
27.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯ ตำมที่นิยำมอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้
กำรค้ำ เจ้ำหนี้ กำรค้ำ หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกูย้ ืมระยะยำว บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดย
กำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รับ
ควำมเสี ยหำยที่ เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯ มีจำนวนไม่เป็ น
สำระสำคัญและบริ ษทั ฯ มีกลุ่มลูกหนี้ ที่ให้สินเชื่ อจำนวนน้อยรำย เนื่ องจำกนโยบำยกำรขำยเป็ นกำรขำย
เงินสด จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ ที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่
มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและวันครบกำหนดของ
เงินกูย้ ืมได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศอยู่ในระดับต่ ำเนื่ องจำกรำยกำรค้ำโดยส่ วน
ใหญ่เป็ นสกุลเงินบำท
27.2 มูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกูย้ ืมมีอตั รำ
ดอกเบี้ ยใกล้เคี ยงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯ จึ งประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินใกล้เคี ยงกับมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวน
เงิ นที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ ท้ งั สองฝ่ ำยมี ควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำร
แลกเปลี่ ยนและสำมำรถต่ อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิ สระในลักษณะที่ ไม่มีควำมเกี่ ย วข้องกัน วิ ธีกำร
กำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำด
ล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม

- 21 28. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่ สำคัญของบริ ษทั ฯ คื อกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทำงกำรเงิ นที่ เหมำะสม
และ กำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริ ษทั ฯ มีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.09
29. เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่รอบระยะเวลำรำยงำน
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ น้ ให้จ่ำยเงิ นปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนปี 2555 ส่ วนที่เพิ่มจำกกำรจ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลตำม
หมำยเหตุขอ้ 21 โดยกำหนดจ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จำนวน 300,000,000 หุ น้ ในอัตรำหุ น้ ละ 0.35 บำท เป็ นจำนวนเงิน
105.00 ล้ำนบำท
30. กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2556

