บริ ษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ซึ งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ทีสําคัญและ
หมายเหตุเรื องอืน ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่านี โดยถูกต้องตามที ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี ยวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้
สามารถจัดทํางบการเงิ นที ปราศจากการแสดงข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดด้า น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพือให้ได้ความเชื อมันอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพือให้ได้มาซึ งหลักฐานการสอบบัญชี เกียวกับจํานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ งรวมถึงการ
ประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิ นไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิ จการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีทีจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร รวมทังการประเมินการนําเสนอของงบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

- ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษทั บิ วตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599
วันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556

1 มกราคม 2556

(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

174,562,208.49

192,136,883.93

298,264,197.19

เงินลงทุนชัวคราว

7

390,000,000.00

500,000,000.00

460,000,000.00

8, 18

22,261,808.82

25,844,476.05

11,763,267.71

9

288,487,960.00

175,773,668.59

123,574,042.18

875,311,977.31

893,755,028.57

893,601,507.08

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

10

100,000,000.00

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

11

198,433,365.81

157,013,575.08

122,111,200.12

สิ ทธิการเช่า

12

10,600,580.19

11,100,410.71

12,035,852.20

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

20,075,443.83

10,763,824.62

1,847,966.94

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14

3,544,023.96

1,518,912.83

360,983.15

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

15

78,985,657.59

65,015,928.68

48,928,634.13

411,639,071.38

245,412,651.92

185,284,636.54

1,286,951,048.69

1,139,167,680.49

1,078,886,143.62

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ………. เมือวันที ……………………
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

(ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

)

-

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากกรรมการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

16, 18

31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)

142,691,458.38

110,756,395.20

-

17

19

-

(หน่ วย: บาท)
1 มกราคม 2556

68,832,567.88
266,129.62

47,690,446.81
190,381,905.19

25,483,262.52
136,239,657.72

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

5,724,011.00
3,336,670.00
9,060,681.00
199,442,586.19

1,599,437.00
2,546,550.00
4,145,987.00
140,385,644.72

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

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00
556,439,628.87

300,000,000.00
556,439,628.87

300,000,000.00
556,439,628.87

30,000,000.00
201,068,833.63
1,087,508,462.50
1,286,951,048.69

27,858,528.96
114,483,877.94
998,782,035.77
1,139,167,680.49

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2557

2556
(ปรับปรุ งใหม่)

รายได้จากการขาย

1,359,449,200.19

970,697,598.10

ต้นทุนขาย

(444,577,786.82)

(287,874,459.53)

กําไรขันต้ น

914,871,413.37

682,823,138.57

18,283,332.18

21,565,359.95

7,535,526.42

4,850,538.58

25,818,858.60

26,415,898.53

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(439,527,930.79)

(348,199,471.56)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(124,370,395.90)

(101,732,336.62)

รายได้อืน
ดอกเบียรับ
อืน ๆ
รวมรายได้ อนื

ต้นทุนทางการเงิน

-

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

14

กําไรสํ าหรับปี

(207,397.89)

376,791,945.28

259,099,831.03

(75,632,456.15)

(52,129,784.49)

301,159,489.13

206,970,046.54

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน:
กําไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
- สุ ทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(2,433,062.40)

-

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี

(2,433,062.40)

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

298,726,426.73

206,970,046.54

1.00

0.69

300,000,000

300,000,000

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรต่อหุน้
จํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญ (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

)

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: บาท)
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (หลังปรับปรุ ง)
สํารองตามกฏหมาย

19

จ่ายเงินปันผล

ทุนที

ส่ วนเกินมูลค่า

จัดสรรแล้ว

ชําระแล้ว

หุน้ สามัญ

สํารองตามกฎหมาย

300,000,000.00

556,439,628.87

-

-

-

-

-

-

รวมส่ วนของ

10,787,500.00
17,071,028.96
-

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุน้

119,584,860.36

986,811,989.23

206,970,046.54

206,970,046.54

(17,071,028.96)

-

(195,000,000.00)

(195,000,000.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 (หลังปรับปรุ ง)

300,000,000.00

556,439,628.87

27,858,528.96

114,483,877.94

998,782,035.77

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 (ก่อนปรับปรุ ง)

300,000,000.00

556,439,628.87

27,858,528.96

118,923,033.32

1,003,221,191.15

(4,439,155.38)

(4,439,155.38)

114,483,877.94

998,782,035.77

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายบัญชี

5

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 (หลังปรับปรุ ง)

300,000,000.00

556,439,628.87

27,858,528.96

กําไรสําหรับปี

-

-

-

301,159,489.13

301,159,489.13

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

(2,433,062.40)

(2,433,062.40)

สํารองตามกฏหมาย

19

-

-

จ่ายเงินปันผล

20

-

-

-

(105,000,000.00)

(105,000,000.00)

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

20

-

-

-

(105,000,000.00)

(105,000,000.00)

201,068,833.63

1,087,508,462.50

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

300,000,000.00

556,439,628.87

2,141,471.04

30,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
(ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

)

(2,141,471.04)

-

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: บาท)
2557

2556
(ปรับปรุ งใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี สงสัยจะสู ญ
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสิ นค้า
(กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
(รายได้)รอตัดบัญชี - คะแนนสะสม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียจ่าย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์จากการดําเนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์จากการดําเนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง
หนี สิ นจากการดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นจากการดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)

376,791,945.28

259,099,831.03

43,982,730.65
171,344.53
(641,261.00)
1,225,440.00
(4,316,285.00)
1,083,246.00
-

32,160,800.03
246,000.00
(48,900.81)
1,292,533.04
(1,159,555.00)
317,886.00
207,397.89

418,297,160.46

292,115,992.18

3,582,667.23
(112,885,635.94)
(13,969,728.91)
(123,272,697.62)

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

26,594,913.19
790,120.00
27,385,033.19

23,232,680.89
333,795.70
23,566,476.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
(ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
(หน่ วย: บาท)
2557
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราว(เพิมขึน)ลดลง
ซือเงินลงทุนระยะยาว
ซืออาคาร และอุปกรณ์
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
ซือสิ ทธิการเช่า
ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นปี

2556

322,409,496.03
(54,842,117.39)
267,567,378.64

(ปรับปรุ งใหม่)
233,117,240.28
(207,397.89)
(40,755,771.34)
192,154,071.05

110,000,000.00
(100,000,000.00)
(74,246,813.96)
1,616,265.56
(1,366,505.68)
(11,145,000.00)
(75,142,054.08)

(40,000,000.00)
(47,916,425.78)
1,272,442.99
(300,000.00)
(9,541,440.00)
(96,485,422.79)

(210,000,000.00)
(210,000,000.00)
(17,574,675.44)
192,136,883.93
174,562,208.49

(824,634.89)
(5,971,326.63)
(195,000,000.00)
(201,795,961.52)
(106,127,313.26)
298,264,197.19
192,136,883.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(ลงชือ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
1. ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เมื อวันที 12 ธันวาคม 2555 โดยมี ทีอยู่ตามที จดทะเบี ยนเลขที 10/915 ซอยนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ การค้าปลีกเครื องสําอาง
2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และ
แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที กันยายน 2554 เรื องกําหนด
รายการย่อที ต้องมี ในงบการเงิ น พ.ศ. 2554 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ว ยการจัด ทํา และนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ จัดทําขึ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ มในการวัดมูลค่ าขององค์ป ระกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการทีเปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทีเกียวข้อง
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ ทีใช้ ในระหว่ างปี
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที มกราคม
ตามรายละเอียดข้างล่างนี
เรื อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง
ฉบับที (ปรับปรุ ง
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง

)
)
)
)
)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้

-2เรื อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 9 (ปรับปรุ ง
ฉบับที (ปรับปรุ ง

)
)

ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง
ฉบับที (ปรับปรุ ง

)
)
)
)
)
)

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง )
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง )
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง )
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง )

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนินงานทียกเลิก
ส่ วนงานดําเนิ นงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที

สิ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การประเมินเนือหาของรายการทีเกียวกับรู ปแบบของกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็ปไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1
การเปลียนแปลงในหนีสิ นทีเกิดขึนจากการรื อถอน การบูรณะ
และหนีสิ นทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะ และ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที 29 เรื อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีเงินเฟ้ อรุ นแรง

-3เรื อง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี แ ละการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมี สาระสําคัญต่ องบการเงิ นนี ยกเว้นการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 13 เรื องโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า และได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
. 2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ ได้ ใช้
บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรับปรุ งใหม่ดงั ต่อไปนี ณ วันที รายงาน
เนื องจากยังไม่มีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ งกําหนดให้ถือ
ปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที มกราคม ในปี ดังต่อไปนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื อง
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุ ง )
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า

ปี ที มีผลบังคับใช้

-4เรื อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)

ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2557)

รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ ืม
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการ
ทีเกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีสิ น หนีสิ นทีอาจเกิดขึน และ
สิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

ฉบับที
ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)
(ปรับปรุ ง 2557)

ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที
ฉบับที
ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)
(ปรับปรุ ง 2557)
(ปรับปรุ ง 2557)

ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2557)

ปี ที มีผลบังคับใช้

-5เรื อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก

ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)

การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)

ส่ วนงานดําเนิ นงาน

ฉบับที

งบการเงินรวม

ฉบับที

การร่ วมการงาน

ฉบับที

การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน

ฉบับที

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ทีไม่มีความ
เกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบ
กฎหมาย

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)

การเปลียนแปลงในหนีสิ นทีเกิดขึนจากการ
รื อถอน การบูรณะ และหนีสิ นทีมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน

ปี ที มีผลบังคับใช้

-6เรื อง

ปี ที มีผลบังคับใช้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่

ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)

สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

ฉบับที (ปรับปรุ ง 2557)

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที

(ปรับปรุ ง

) เรื อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขันตําและปฏิสมั พันธ์ของ
รายการเหล่านีสําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที

เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที

(ปรับปรุ ง 2557)

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ คาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่เหล่านี มาใช้

และถื อปฏิ บตั ิ โดยผูบ้ ริ หารอยู่ระหว่างพิ จารณาถึงผลกระทบที อาจเกิ ดขึ นจากการถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นที ออก และปรั บปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่ องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ซึ งคาดว่าไม่มีผลกระทบที มี
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบตั ิ

-74. สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ
4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายสิ นค้า บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้เมือมีการส่ งมอบและได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีเป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ื อแล้ว
รายได้ จากการขายสิ นค้ า – โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลกู ค้ า
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้าทีซื อสิ นค้าจากกิจการ ซึ ง
สามารถนําไปใช้เป็ นส่ วนลดซื อสิ นค้าในอนาคต โดยปั นส่ วนมูลค่าจากรายการขายให้กบั คะแนนสะสม
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมดังกล่าว และทยอยรับรู ้เป็ นรายได้เมือลูกค้ามาใช้สิทธิ และกิจการได้
ปฎิบตั ิตามสัญญาภาระผูกพันทีจะจัดหารางวัลนัน
รายได้ อืนและค่ าใช้ จ่าย
รายได้อืนและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด หมายถึง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร ตัวแลกเงิน ซึ งถึงกําหนดรับคื น
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

4.3

เงินลงทุนชัวคราว
เงินลงทุนชัวคราว หมายถึง เงินฝากระยะสัน กับสถาบันการเงินครบกําหนดภายในระยะเวลาทีเกิน 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินลูกหนี ไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลกู หนี
4.5 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน โดยวิธีถวั เฉลียหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
4.6 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากระยะยาว กับสถาบันการเงินครบกําหนดเกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จํากัดใน
การเบิกใช้

-84.7

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิ น แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและ
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดังนี: จํานวนปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

20, 5

เครื องตกแต่ง

5

เครื องมือและอุปกรณ์เครื องใช้สาํ นักงาน

5

คอมพิวเตอร์

3

ยานพาหนะ

5

บริ ษทั ฯ ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
บริ ษทั ฯ รวมต้นทุนที ประมาณในเบื องต้นสําหรับการรื อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที ตังของ
สิ นทรัพย์ ซึ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการ เป็ นส่ วนหนึ งของราคาทุนของที ดิน อาคารและอุปกรณ์ และคิ ด
ค่ า เสื อมราคาสํา หรั บ ส่ ว นประกอบของที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ แต่ ละส่ วนแยกต่ า งหากจากกัน เมื อ
ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นนันมี ต ้น ทุ น ที มี นัย สํา คัญ เมื อเที ย บกับ ต้นทุ นทังหมดของทรั พ ย์สิ นนัน และ
กําหนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิ ดค่าเสื อมราคาอย่างน้อย
ทีสุ ดทุกสิ นรอบบัญชี
4.8

สิ ทธิการเช่ า
สิ ทธิ การเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิ การเช่าคํานวณจากราคาทุน
ของสิ ทธิ การเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า 10 ปี

4.9

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน คื อ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุ นหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ค่าเผือการด้อยค่าของทรัพย์สิน (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้
งานโดยประมาณ ปี

-94.10 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมือกิจการมี
สิ ทธิ ตามกฎหมายที จะนําสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สิ นภาษีเงิ นได้ของงวด
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้นีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกัน
หรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนี สิ นและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนีสิ นในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพือเสี ยภาษี
ในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาส
ถูกใช้จริ ง
4.11 รายได้ รอการตัดบัญชีสําหรับคะแนนสะสม
รายได้รอการตัดบัญชี ดงั กล่าวเกิ ดจากคะแนนสะสมที ให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั คํานวณจากการประมาณ
อัตราการใช้สิทธิ แลกคะแนนสะสมเพือแลกของรางวัลจากคะแนนสะสมของลูกค้า และราคาเฉลียของ
ของรางวัล และแสดงรายการเป็ นเจ้าหนีอืนในงบแสดงฐานะการเงิน
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมือมีขอ้ บ่งชี ว่าสิ นทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจาก
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หากมีราคาตํากว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสิ นทรัพย์นนเกิ
ั ดการด้อยค่า
ซึ งจะรั บรู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า ดังกล่ าวในงบกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ และบริ ษ ทั ฯ จะบันทึ กกลับ
รายการจากการด้อยค่า ต่อเมือมีขอ้ บ่งชี ว่าการด้อยค่านันไม่มีอยู่อีกต่อไปหรื อยังมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที
ลดลง
มูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ แล้วแต่
ราคาใดจะสู งกว่าและจะประมาณจากสิ นทรั พย์แต่ ละรายการ หรื อหน่ วยสิ นทรั พย์ที ก่ อให้เกิ ดเงิ นสด
แล้วแต่กรณี
4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุม บริ ษทั ฯ หรื อถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ

- 10 นอกจากนี บุ คคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลซึ งมี อิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ งความเสี ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า บันทึก
เป็ นสัญ ญาเช่ า ดํา เนิ นงาน ค่ าเช่ า ที เกิ ดขึ นจากสัญญาเช่ าดังกล่า วรั บ รู ้ เ ป็ นค่ าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า
สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าระยะยาวที เป็ นสัญญาเช่ายานพาหนะที ความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วน
ใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ าถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น สัญญาเช่ าการเงินจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที ต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่
มูลค่าใดจะตํากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึ กเป็ นหนี สิ นระยะยาว ส่ วน
ดอกเบี ยจ่ายจะบันทึ กในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุสัญญาเช่ า สิ นทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่ า
การเงินจะคิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลา
ใดจะตํากว่า
4.15 รายการทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ บันทึ กรายการสิ นทรั พ ย์แ ละหนี สิ นที มี ค่ าเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศเป็ นเงิ นบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีในงบแสดงฐานะ
การเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลียน ณ วันนัน
กําไรขาดทุนจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงวด
4.16 ผลประโยชน์ พนักงานและกองทุนสํ ารองเลียงชีพ
4.16.1 ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างเพื อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูลค่ า ปั จจุ บ ันของหนี สิ นผลประโยชน์พ นักงานได้ถูกรั บรู ้ ร ายการใน
งบแสดงฐานะการเงิ นโดยการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกียวกับเหตุการณ์
ในอนาคตทีบริ ษทั ฯ กําหนดขึนอย่างเหมาะสม

- 11 สมมติฐานทีใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุ ทธิ ประจําปี ได้รวมถึงอัตรา
ส่ วนลด อัตราการเพิมขึ นของเงิ นเดื อนพนักงานและอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน
การเปลียนแปลงในอัตราเหล่านี มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
พนักงานสุ ทธิ ในทุกปี บริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวนอัตราส่ วนลดที เหมาะสม ซึ งสะท้อนถึ งอัตรา
ดอกเบียทีควรนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตทีคาดว่า
จะต้องจ่ายให้กบั พนักงานในการประเมินอัตราส่ วนลดทีเหมาะสม บริ ษทั ฯจะพิจารณาจากอัตรา
ดอกเบียของพันธบัตรรัฐบาล ซึ งจ่ายในสกุลเงินทีได้รับประโยชน์
สมมติฐานทางสถิติทีสําคัญทีใช้ในการคํานวณสรุ ปไว้ดงั นี
ปี
อัตราคิดลด

ปี

อัตราร้อยละต่อปี

อัตราร้อยละต่อปี

-พนักงานรายเดือน

.76

.31

-พนักงานรายวัน

.92

.57

-พนักงานรายเดือน

-

-

-พนักงานรายวัน

-

-

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

อัตราการมรณะ
-พนักงานรายเดือนและรายวัน

ตามตารางมรณะไทย พ.ศ.

ตามตารางมรณะไทย พ.ศ.

4.16.2 กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษัท ฯ จัด ให้ มี ก องทุ น สํ า รองเลี ยงชี พ ซึ งเป็ นลัก ษณะของแผนการจ่ า ยสมทบตามที ได้
กําหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชี พได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลียงชี พดังกล่าว
ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเกิดรายการ
นัน

- 12 4.17 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สําหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เ งิ นได้ข องงวดปั จจุ บ ันและภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญ ชี รั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อขาดทุ นเว้นแต่ ใ นส่ ว นที
เกียวกับรายการทีรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั ได้แก่ ภาษี ทีคาดว่าจะจ่ ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อ
ขาดทุนประจํางวดทีต้องเสี ยภาษีโดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในงวดก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นและจํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรับรู ้
หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการปรับปรุ ง
โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริ ษทั ฯ ต้องคํานึ งถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบีย
ทีต้องชําระ บริ ษทั ฯ เชื อว่าได้ตงภาษี
ั เงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิ ด
จากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ใน
อดีต การประเมินนีอยูบ่ นพืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจ
เกี ยวกับเหตุ การณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้บริ ษทั ฯ เปลี ยนการตัดสิ นใจโดยขึ นอยู่กบั ความ
เพียงพอของภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ในงวดทีเกิดการเปลียนแปลง

- 13 4.18 เครืองมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นลงทุนชัวคราว ลูกหนี การค้า เงิ นลงทุนระยะยาว หนี สิ นทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น
ประกอบด้วย เจ้าหนีการค้า ซึ งนโยบายการบัญชี เฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ใน
แต่ละหัวข้อทีเกียวข้อง
4.19 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการ
และตังข้อสมมติฐานบางประการ ซึ งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงไว้ในงบการเงินและการเปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ งผลทีเกิดขึนจริ งภายหลังอาจแตกต่างจากจํานวนเงินทีประมาณไว้
บริ ษทั ฯ ได้ตงประมาณการและข้
ั
อสมมติ ฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็ นผลให้ประมาณการทางบัญชี
อาจจะไม่ตรงกับผลทีเกิดขึนจริ ง ประมาณการและข้อสมมติฐานทีอาจมีความเสี ยงต่อการปรับปรุ งบัญชี ใน
ปี ถัดไปต่อมูลค่าสิ นทรัพย์ยกไป ณ วันที ในงบแสดงฐานะการเงิ น ได้แก่ ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้า
คงเหลือ การประมาณการในเรื องต่างๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที เกี ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแล้ว
4.20 ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีสิ นเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่า
จะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ เพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที ต้องจ่าย
สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ หากบริ ษทั ฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายทีจ่ายชําระไปตามประมาณ
การหนี สิ นทังหมดหรื อบางส่ วน อย่างแน่ นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายจ่ายทีได้รับคื นเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่าง
หากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนีสิ นทีเกียวข้อง
4.21 กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ ้น ที แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ เป็ นกําไร(ขาดทุ น)ต่อหุ ้นขันพืนฐาน ซึ ง
คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน) สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญทีออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้ว
ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

- 14 5. ผลกระทบจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2557 บริ ษทั ฯ นําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที เรื องโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษ
แก่ลูกค้า มาถือปฏิ บตั ิตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ . ผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชี มาใช้
ต่องบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที ธันวาคม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
มีดงั นี
(หน่วย:บาท)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ก่อนปรับปรุ ง รายการปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง
409,123.99
1, , .
1,518,912.83
105,207,450.98
5,548,944.22 110,756,395.20

รายได้จากการขาย
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุน้

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
ก่อนปรับปรุ ง รายการปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง
976,246,542.32 (5,548,944.22) 970,697,598.10
(53,239,573.33)
1,109,788.84 (52,129,784.49)
211,409,201.92 (4,439,155.38) 206,970,046.54
0.70
0.69

6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
สลิปบัตรเครดิตทียังไม่ขึนเงิน
รวม

2557
4,114,656.98
11,007,280.18
108,906,662.83
50,000,000.00
533,608.50
174,562,208.49

2556
4,363,421.12
26,650,332.09
160,398,144.22
724,986.50
192,136,883.93

- 15 7. เงินลงทุนชัวคราว
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนชัวคราว ซึ งเป็ นเงินฝากระยะสันกับสถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศ ณ วันที 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)

อัตราดอกเบียร้ อยละต่ อปี
เงินฝากประจํา

2557
2.75 - 3.20

2556
3.00 - 3.38

2557
390,000,000.00

2556
500,000,000.00

ณ วันที ธันวาคม
บริ ษ ทั ฯ มี เ งิ นฝากประจํา จํา นวน ล้า นบาท ซึ งมี ข ้อ จํา กัด ในการเบิ กใช้
เนืองจากได้นาํ ไปคําประกันวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกับสถาบันการเงิน
8. ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
ลูกหนีการค้า
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน
- ลูกหนี การค้าแฟรนไชส์
- ลูกหนี การค้าพนักงาน
- ลูกหนี การค้ากิจการอืน
รวมลูกหนี กิจการอืน
รวมลูกหนี การค้า
ลูกหนือืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบียค้างรับ
เงินมัดจําค่าสิ นค้า
เงินทดรองจ่าย
ภาษีซือยังไม่ถึงกําหนด
อืนๆ
รวมลูกหนี อืน
รวมลูกหนี การค้าและลูกหนีอืน

2557

2556

891,671.18

655,887.38

2,201,467.84
182,067.15
5,009,998.10

4,069,462.66
124,226.70
5,192,357.73

7,393,533.09
8,285,204.27

9,386,047.09
10,041,934.47

2,527,086.36
5,576,464.81
1,597,106.05
552,534.00
3,591,902.09
131,511.24
13,976,604.55

1,992,277.84
8,110,476.71
1,607,384.51
697,027.00
3,181,839.96
213,535.56
15,802,541.58

22,261,808.82

25,844,476.05

- 16 ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี การค้าคงเหลือแยกตามอายุหนี คงค้างนับจากวันที ถึงกําหนดชําระ
แสดง ได้ดงั นี
(หน่ วย: บาท)
2557
7,446,379.14

2556
7,402,909.72

- มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี

811,578.22
27,246.91

,234,463.12
404,561.63

รวมลูกหนี การค้า

8,285,204.27

10,041,934.47

ลูกหนีการค้าทีไม่เกินกําหนดชําระ
ลูกหนีการค้าเกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน

9. สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
บรรจุภณ
ั ฑ์
งานระหว่างทํา
วัสดุสินเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้า
สุ ทธิ

2557
220,754,173.16
37,777,434.22
28,515,925.22
1,850,812.06

2556
127,874,992.12
35,921,070.91
10,086,318.77
2,130,326.92

288,898,344.66
(410,384.66)

176,012,708.72
(239,040.13)

288,487,960.00

175,773,668.59

10. เงินลงทุนระยะยาว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนระยะยาว ในเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินแห่ งหนึ งในประเทศ
จํานวนเงิน ล้านบาท อัตราดอกเบียร้อยละ . ครบกําหนดในเดือนพฤษภาคม

- 17 11. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ทีดิน
ราคาทุน:
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ซื อเพิม
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ซื อเพิม
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที 31 ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาสะสม:
ณ วันที ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาส่ วนทีจําหน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที ธันวาคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาส่ วนทีจําหน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที 1 ธันวาคม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที ธันวาคม
ณ วันที 1 ธันวาคม

เครื องตกแต่ง

เครื องมือและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

ทรัพย์สินระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

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

30,090,551.82
9,000.00
30,099,551.82
612,968.68
30,712,520.50

94,290,902.38
49,932,410.30
(83,000.00)
(2,111,891.77)
142,028,420.91
49,648,548.76
( , . )
(, , . )
, , .

15,450,763.98
3,558,192.35
(288,054.57)
18,720,901.76
, , .
(, . )
( , . )
, , .

9,164,627.99
5,871,823.63
(301,179.83)
14,735,271.79
, , .
( , . )
, , .

9,751,998.14
5,925,700.93
(2,532,000.00)
13,145,699.07
(395,000.00)
, , .

624,000.00
2,470,000.00
(624,000.00)
2,470,000.00
, , .
26,407,288.12

178,612,844.31
67,767,127.21
(2,615,000.00)
(3,325,126.17)
240,439,845.35
83,903,248.94
(424,576.31)
(, , . )
, , .

-

(7,848,543.76)
(1,699,090.02)
(9,547,633.78)
(1,730,521.81)
( , , . )

(33,438,649.75)
(21,555,644.23)
16,104.04
1,318,328.88
(53,659,861.06)
( , , . )
, .
, .
( , , . )

(6,568,918.42)
(2,859,866.22)
229,284.09
(9,199,500.55)
(3,483,795.53)
3,221.31
269,033.59
(12,411,041.18)

(5,524,408.17)
(2,421,077.99)
280,053.03
(7,665,433.13)
(4,060,215.12)
232,026.79
(11,493,621.46)

(3,121,124.09)
(1,764,097.76)
1,531,380.10
(3,353,841.75)
(1,423,489.83)
394,999.00
(4,382,332.58)

-

(56,501,644.19)
(30,299,776.22)
1,547,484.14
1,827,666.00
(83,426,270.27)
(41,508,453.66)
, .
1,286,444.81
( 3,247,106.28)

19,240,000.00
19,240,000.00

20,551,918.04
, , .

88,368,559.85
, , .

9,521,401.21
11,136,360.15

7,069,838.66
7,559,517.79

9,791,857.32
8,368,366.49

2,470,000.00
, , .

157,013,575.08
8,433,365.81

- 18 ค่าเสื อมราคาสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวน 41.51 ล้านบาท และ 30.30 ล้านบาท
ตามลําดับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรทีคิดค่าเสื อมราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่ราคา
ทุนจํานวน 33.94 ล้านบาท และ 17.41 ล้านบาท ตามลําดับ
12. สิ ทธิการเช่ า
(หน่ วย: บาท)
2557

2556

ราคาทุน:
ยอดยกมา ณ วันที มกราคม

20,708,980.80

20,408,980.80

1,366,505.68

300,000.00

22,075,486.48

20,708,980.80

ยอดยกมา ณ วันที มกราคม

9,608,570.09

8,373,128.60

ค่าตัดจําหน่าย

1,866,336.20

1,235,441.49

11,474,906.29

9,608,570.09

10,600,580.19

11,100,410.71

เพิม
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:

ยอดคงเหลือ ณ ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิ การเช่า สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวน 1.87 ล้านบาทและ
1.24 ล้านบาท ตามลําดับ

- 19 13. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
2557
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน:
ยอดยกมา ณ วันที มกราคม
ซื อ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
ยอดยกมา ณ วันที มกราคม
ค่าตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
โปรแกรมระหว่ างติดตัง
ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม
ซื อ
ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
รวม

(หน่ วย: บาท)
2556

3,648,394.44
11,002,000.00
14,650,394.44

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

1,916,009.82
607,940.79
2,523,950.61
12,126,443.83

1,290,427.50
625,582.32
1,916,009.82
1,732,384.62

9,031,440.00
143,000.00
(1,225,440.00)
7,949,000.00
20,075,443.83

9,031,440.00
9,031,440.00
10,763,824.62

ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จํานวน 0.61 ล้านบาท
และ 0.63 ล้านบาท ตามลําดับ
14. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้รอตัดบัญชี – คะแนนสะสม
ประมาณการหนีสิ น
รวม

82,076.94
1,144,802.20
2,317,144.82
3,544,023.96

(หน่ วย : บาท)
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
47,808.03
319,887.40
1,109,788.84
41,428.56
1,518,912.83

- 20 -

รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดขึนในระหว่างปี มีดงั นี
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที 1

รายจ่าย/

ณ วันที 31

รายจ่าย/

ณ วันที 31

มกราคม

(รายได้)ใน

ธันวาคม

(รายได้)ใน

ธันวาคม

2556

งบกําไรขาดทุน

2556

งบกําไรขาดทุน

2557

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้า

66,226.42

(18,418.39)

47,808.03

34,268.91

82,076.94

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

294,756.73

25,130.67

319,887.40

824,914.80

1,144,802.20

รายได้รอตัดบัญชี – คะแนนสะสม

-

1,109,788.84

1,109,788.84

1,207,355.98

2,317,144.82

ประมาณการหนีสิ น

-

41,428.56

41,428.56

(41,428.56)

-

360,983.15

1,157,929.68

1,518,912.83

2,025,111.13

3,544,023.96

รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่ วย : บาท)
2557

2556
(ปรับปรุ งใหม่)

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี

77,049,301.68

53,287,714.17

(1,416,845.53)

(1,157,929.68)

75,632,456.15

52,129,784.49

(608,265.60)

-

( , . )

-

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัวคราวทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
(รายได้)ภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ทีบันทึกโดยตรงไปยัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวม

- 21 รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่ า ใช้จ่ายภาษี เงิ นได้กับผลคูณ ของกําไรทางบัญชี กับอัตราภาษี ทีใช้
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดงั นี
(หน่ วย : บาท)
2557

2556
(ปรับปรุ งใหม่)

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

376, , .

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

259,099,831.03

20%

20%

75,358,389.05

51,819,966.20

ผลกระทบทางภาษีสาํ หรั บ :
, .

309,818.29

274,067.10

309,818.29

75,632,456.15

52,129,784.49

20.07%

20.12%

เกณฑ์บญั ชีทีต่างจากเกณฑ์ภาษีผลต่างจากรายจ่าย
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ ง
15. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2256 ประกอบด้วย

(หน่ วย: บาท)
2557
เงินมัดจําการเช่าและบริ การ
อืนๆ
รวม

2556

76,535,013.51

63,391,342.54

2,450,644.08

1,624,586.14

78,985,657.59

65,015,928.68

- 22 16. เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
2557
เจ้าหนีการค้า
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน
รวมเจ้าหนี การค้า
เจ้าหนีอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีกรมสรรพากร
เจ้าหนีค่าทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
รายได้รอการตัดบัญชี - คะแนนสะสม
อืนๆ
รวมเจ้าหนี อืน
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีอืน

(หน่ วย: บาท)
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

, , .
, , .
78,687,565.22

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

30,188,476.07
9,570,888.56
11,259,235.68
487,071.65
11,585,724.11
912,497.09
64,003,893.16
142,691,458.38

24,003,743.46
6,337,129.71
21,209,879.16
5,548,944.22
584,374.69
57,684,071.24
110,756,395.20

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงาน สําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั และดอกเบีย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในระหว่างปี
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

2557
1,599,437.00
1,083,246.00
3,041,328.00
5,724,011.00

(หน่ วย: บาท)
2556
1,281,551.00
317,886.00
1,599,437.00

- 23 18. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทาง
การค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการเหล่านัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี
รายชือบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
1. บุคคลธรรมดา ประกอบด้ วย:นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

นายปรัชญา เลวัน

ความสัมพันธ์
ของรายการบัญชี

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั

ค่าเช่าทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
ค่าเช่าทีดิน,ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าทีดิน
ขายสิ นค้า(แฟรนไชส์) ,ซือ
สิ นค้า

2. คณะบุคคล ประกอบด้ วย:ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์ ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั
ขายสิ นค้า(แฟรนไชส์)
เนชันแนล
(โดยนายปรัชญา เลวัน)
บริ ษทั บีวติ า้ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ญาติกรรมการบริ ษทั
ซือสิ นค้า
(โดยนางรักชนก เชียงทองเป็ นญาติสนิท
นายปรัชญา เลวัน)

รายการระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา

รายได้จากการขาย(แฟรนไชส์)

ราคาตลาดเช่นเดียวกับราคาทีขายให้แฟรนไชส์ทวไป
ั

รายได้อืนๆ

ตามข้อตกลงในสัญญา

ซื อสิ นค้า

ราคาตลาดเท่ากับลูกค้ารายใหญ่ทวไป
ั

ค่าเช่าทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง

ตามข้อตกลงในสัญญา

ค่าเช่าทีดิน

ตามข้อตกลงในสัญญา

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดิน

ตามข้อตกลงในสัญญา

- 24 18.1 รายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี
(หน่ วย: บาท)
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2557

2556

รายได้ จากการขาย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชันแนล

6,623,440.64

3,362,719.12

5,985.00

4,830.00

10,280,373.83

5,404,205.62

348,000.00

348,000.00

1,276,293.00

-

รายได้ อืน
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชันแนล
ซือสิ นค้ า
บริ ษทั บีวติ า้ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
ค่ าเช่ าทีดินพร้ อมสิ งปลูกสร้ าง
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
ค่ าเช่ าทีดิน
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

18.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี
2557
ลูกหนีการค้ า
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชันแนล
เจ้ าหนีการค้ า
บริ ษทั บีวติ า้ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
ค่ าเช่ าค้ างจ่ าย
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

(หน่ วย: บาท)
2556

891,671.18

655,887.38

1,000,000.00

922,500.00

1,276,293.00

-

- 25 18.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
18.3.1 บริ ษ ัท ฯ มี ภ าระผู ก พัน ตามสั ญ ญาเช่ า ที ดิ น เพื อก่ อ สร้ า งคลัง สิ น ค้า ตามสั ญ ญาลงวัน ที 11
มิถุนายน 2556 มีระยะเวลาเช่า 20 ปี กําหนดค่าเช่าเท่ากับผูป้ ระเมินอิสระ และตามรายงานการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 เมื อวันที 2 เมษายน
มีมติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯ มีการ
แก้ไขสัญญาโดยทําบันทึ กต่อท้ายสัญญาเช่ าขยายอายุการเช่ าอีก ปี เป็ นเงิ น . ล้านบาท
รวมเป็ นอายุ
ปี เป็ นเงิ น . ล้านบาท ตามสัญญาลงวันที กรกฎาคม พ.ศ.
อายุ
สัญญาเช่าเริ มวันที มกราคม
ถึงวันที ธันวาคม
(คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายตกลง เก็บค่า
เช่ า นับ ตังแต่ ว นั ที การก่ อ สร้ า งอาคารและสิ งก่ อ สร้ า งอื นๆ เสร็ จ สิ น หรื อ นับ ตังแต่ ว นั ที
มกราคม
แล้วแต่เวลาใดจะถึงกําหนดก่อน จนกว่าจะครบกําหนดเวลาเช่า) อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ เริ มบันทึกค่าเช่าตังแต่ มกราคม
เป็ นต้นไป โดยการเช่าทีดินดังกล่าวจะไม่มีการ
โอนกรรมสิ ทธิ ในสิ งปลูกสร้างให้แก่ผใู ้ ห้เช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรื อถอนสิ งปลูกสร้างดังกล่าวเมือเลิก
เช่าบริ ษทั ฯ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีต้องชําระคงเหลือ ดังนี
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึนไป(ถึงปี ที 30)
รวม

874,800.00
3,630,420.00
32,908,770.00
37,413,990.00

18.3.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 คงเหลือ
ดังนี
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

348,000.00
348,000.00

19. สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุ น
สํารองนี จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวจะนําไปจ่ายเงินปั น
ผลไม่ได้

- 26 20. เงินปันผล
.

เงินปันผล
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 เมือวันที 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั น
ผลจากผลการดําเนิ นงานปี 2556 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จํานวน ล้านหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ . บาท รวมเป็ น
จํานวน . ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้เคยจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในปี
หุ ้นละ .
บาท เป็ นเงิ นจํานวน ล้านบาท คงเหลื อเงิ นปั นผลที จะต้องจ่ ายอีกหุ ้นละ . บาท เป็ นเงิ นจํานวน
. ล้านบาท บริ ษทั ฯ จ่ายแล้วเมือวันที 22 พฤษภาคม 2557

.

เงินปันผลระหว่างกาล
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครังที 5/2557 เมือวันที 13 สิ งหาคม 2557 มีมติให้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาล จากผลการดําเนิ นงานงวดหกเดื อน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2557 แก่ผถู ้ ือหุ ้นที มี
รายชื อตามทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที สิ งหาคม
จํานวน 300 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ น้ ละ . บาท
เป็ นจํานวนเงิน . ล้านบาท บริ ษทั ฯ จ่ายแล้วเมือวันที กันยายน

21. ค่ าตอบแทนกรรมการและค่ าตอบแทนผู้บริหาร
21.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี เป็ นผลประโยชน์ ที จ่ า ยให้กับ กรรมการของบริ ษัท ฯ ตามมาตรา

ของ

พระราชบัญ ญัติ บริ ษ ทั มหาชนจํา กัด โดยไม่ ร วมเงิ นเดื อ นและผลประโยชน์ที เกี ยวข้อ งที จ่ า ยให้กับ
กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
21.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนีเป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับ เงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนให้แก่กรรมการ
เฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หารและให้แก่ ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หารสี รายแรกต่อจาก
ผูจ้ ดั การลงมาและผูซ้ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายทีสี ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รง
ตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินทีเป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึนไปหรื อเทียบเท่า

- 27 22. กองทุนสํ ารองเลียงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกองทุนสํารองเลียงชี พชื อ “กองทุนสํารองเลียงชี พสิ นสถาพร ซึ ง
จดทะเบียนแล้ว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายเงินเข้า
กองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงิ นเดือน กองทุนสํารองเลียงชี พนี บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 1.94 ล้านบาท
23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีสําคัญ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี
(หน่ วย: บาท)
2557

2556

(111,308,787.49)

(47,151,061.53)

ซือสิ นค้า

556,046,488.70

338,701,379.85

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

220,338,984.80

162,569,283.92

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

17,550,369.94

20,288,657.21

ค่าตอบแทนกรรมการ

1,492,372.34

1,071,948.19

,982,730.65

32,160,800.03

189,892,554.50

146,536,828.63

17,240,177.46

14,629,008.01

171,344.53

(48,900.81)

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา

ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ

- 28 24. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานทีนําเสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิ จตามภูมิศาสตร์ ภายในประเทศ
กับ ต่ า งประเทศ และช่ อ งทางการจํา หน่ า ย ซึ งจํา แนกเป็ นสาขา กับ การขายสิ น ค้า ให้กับ แฟรนไชส์ และ
ศูนย์การค้า ทังนีรายได้ต่างประเทศและจากการขายให้แฟรนไชส์ และศูนย์การค้ามีจาํ นวนไม่ถึงร้อยละ

ของ

รายได้รวม ดังนันจึงไม่แสดงข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
25. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
25.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพืนทีและสัญญาบริ การของสาขาของบริ ษทั ฯ โดยมีระยะเวลาตังแต่
1 ปี ถึ ง 3 ปี บริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพันในการชําระค่ าเช่ าและค่าบริ การคงเหลือตามสัญญา ณ วันที 31
ธันวาคม 2557 ดังนี
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี

183,617,285.34

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

163,532,474.05

รวม

347,149,759.39

25.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญารายจ่ายฝ่ ายทุนคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 97.75 ล้าน
บาท
25.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างติดตังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
จํานวน 6.63 ล้านบาท
25.4 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 3.32 ล้านบาท

- 29 26. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับเครืองมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที จะประกอบธุ รกรรมเครื องมื อทางการเงิ นนอกงบแสดงฐานะการเงิ น ที เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์ เพือเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
26.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
รายละเอี ย ดของนโยบายการบัญ ชี ที สํา คัญ วิ ธีการที ใช้ซึงรวมถึ งเกณฑ์ใ นการรั บ รู ้ แ ละการวัด มูลค่ า
เกียวกับสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ . และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงทีเกียวข้องกับเครื องมือ
ทางการเงิน และมีนโยบายการบริ หารความเสี ยงดังนี
ความเสียงด้ านการให้ สินเชือ
บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อทีเกี ยวเนื องกับลูกหนี การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี ยงนี โดย
การกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชือทีเหมาะสม ดังนันบริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื อ นอกจากนี การให้สินเชื อของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนไม่เป็ น
สาระสําคัญและบริ ษทั ฯ มีกลุ่มลูกหนี ที ให้สินเชื อจํานวนน้อยราย เนื องจากนโยบายการขายเป็ นการขาย
เงินสด จํานวนเงินสูงสุ ดทีบริ ษทั ฯ อาจต้องสูญเสี ยจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี ทีแสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนื องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชัวคราว
และเงินลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนืองจากสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินส่ วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบีย
ทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี ยงจาก
อัตราดอกเบียของบริ ษทั ฯ จึงอยูใ่ นระดับตํา
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับตําเนื องจากรายการค้าโดยส่ วน
ใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท

- 30 26.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครืองมือทางการเงิน
เนื องจากสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสัน บริ ษทั ฯ จึ ง
ประมาณมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ นใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี ทีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผูซ้ ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์กนั ใน
ขณะที ทังสองฝ่ ายมี ความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี ยนและสามารถต่ อรองราคากันได้อย่างเป็ น
อิสระในลักษณะทีไม่มีความเกียวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึนอยูก่ บั ลักษณะของเครื องมือทาง
การเงิ น มูลค่ า ยุติ ธรรมจะกํา หนดจากราคาตลาดล่ า สุ ด หรื อ กํา หนดขึ นโดยใช้เ กณฑ์การวัด มูลค่ า ที
เหมาะสม
27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซึงโครงสร้างทางการเงิ นทีเหมาะสม
และการดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.18 เท่า
28. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 2/2558 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมตั ิ ดังนี
1. ให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานปี 2557 โดยกําหนดจ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ จํานวน 300 ล้านหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.99 บาท เป็ นจํานวนเงิน 297 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2557 หุน้ ละ 0.35 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 105.00 ล้านบาทคงเหลือ เงินปั นผล
ทีต้องจ่ายอีกหุน้ ละ 0.64 บาท คิดเป็ นเงินจํานวนเงิน 192 ล้านบาท
2. ให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้แปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้ของบริ ษทั จากมูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท เป็ นมูลค่า
หุน้ ละ 0.10 บาท
29. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2558

