บริษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
ข้า พเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 25 งบกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 25 งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญและหมาย
เหตุเรื องอืนๆ ของบริ ษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกียวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอืน
การสอบทานนี มี ขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชือมันว่าจะพบเรื องทีมีนยั สําคัญทังหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งที เป็ นเหตุให้เชื อว่างบการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษทั
บิ วตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 25 ผลการดําเนิ นงาน สําหรับงวดสามเดื อนและเก้า
เดือนสิ นสุ ดวันที กันยายน พ.ศ.
และกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982
วันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2560
(หน่ วย: บาท)
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4

263,273,955.29

216,869,708.41

เงินลงทุนชัวคราว

5

701,374,879.45

680,000,000.00

6, 17

122,001,385.23

41,768,525.58

7

415,051,324.49

373,892,191.11

1,501,701,544.46

1,312,530,425.10

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระผูกพัน

8

เงินลงทุนระยะยาว

9

50,000,000.00

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

10

283,974,911.02

303,795,350.35

สิ ทธิการเช่า

11

6,409,689.59

7,323,308.15

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

18,173,253.57

15,971,843.37

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

19,506,270.21

9,211,493.90

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

14

100,364,906.70

91,714,308.98

478,429,031.09

438,016,304.75

1,980,130,575.55

1,750,546,729.85

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

-

10,000,000.00
-

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 30 กันยายน 2560
(หน่ วย: บาท)
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

15, 17

582,180,782.34

315,706,356.16

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

84,382,666.05

97,775,103.17

รวมหนีสิ นหมุนเวียน

666,563,448.39

413,481,459.33

8,943,459.50

7,775,216.03

ประมาณการหนีสิ น

5,103,350.00

5,103,350.00

หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน

4,183,665.00

3,899,050.00

18,230,474.50

16,777,616.03

684,793,922.89

430,259,075.36

302,261,000.00

302,261,000.00

หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

16

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 3,022,610,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนทีชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 3,002,734,585 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท

18

300,273,458.50

หุน้ สามัญ 3,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท

300,000,000.00

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

18

570,726,071.12

556,439,628.87

ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

20

8,768,317.06

4,768,867.48

19

30,226,100.00

30,000,000.00

ยังไม่ได้จดั สรร

385,342,705.98

429,079,158.14

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,295,336,652.66

1,320,287,654.49

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,980,130,575.55

1,750,546,729.85

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย

2560
1,058,939,368.06

2559
734,288,654.29

ต้นทุนขาย

(346,358,562.52)

(239,216,355.47)

กําไรขันต้ น

712,580,805.54

495,072,298.82

ดอกเบียรับ

3,609,364.57

3,137,255.49

อืน ๆ

2,000,203.50

1,469,696.81

5,609,568.07

4,606,952.30

(201,162,139.89)

(170,742,487.84)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(85,816,090.56)

(65,348,175.92)

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

431,212,143.16

263,588,587.36

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(83,015,821.04)

(53,338,593.63)

กําไรสํ าหรับงวด

348,196,322.12

210,249,993.73

รายได้อืน

รวมรายได้ อนื
ค่าใช้จ่ายในการขาย

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

-

-

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

-

กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

348,196,322.12

210,249,993.73

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน

25

0.12

0.07

กําไรต่อหุ ้นปรับลด

25

0.12

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย

2560
2,622,861,085.23

2559
1,842,577,766.02

ต้นทุนขาย

(842,869,532.51)

(605,709,864.08)

กําไรขันต้ น

1,779,991,552.72

1,236,867,901.94

11,593,434.73

9,762,376.46

5,004,624.72

4,687,471.00

16,598,059.45

14,449,847.46

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(553,633,434.93)

(485,801,296.11)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(220,126,436.62)

(166,728,026.03)

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

1,022,829,740.62

598,788,427.26

(201,796,651.98)

(120,591,181.08)

821,033,088.64

478,197,246.18

รายได้อืน
ดอกเบียรับ
อืน ๆ
รวมรายได้ อนื

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

13

กําไรสํ าหรับงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

-

638,370.00

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

(127,674.00)

กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด

-

510,696.00

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

821,033,088.64

478,707,942.18

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน

25

0.27

0.16

กําไรต่อหุ ้นปรับลด

25

0.27

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่ วย: บาท)
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559

ทุนที

ส่ วนเกินมูลค่า

ชําระแล้ว

หุน้ สามัญ

300,000,000.00

556,439,628.87

ส่ วนทุนจากการจ่าย

จัดสรรแล้ว

รวมส่ วนของ

โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ สํารองตามกฎหมาย
-

30,000,000.00

ผูถ้ ือหุน้

261,562,009.95

1,148,001,638.82

478,707,942.18

478,707,942.18

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

-

-

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

-

-

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

-

(249,000,000.00)

(249,000,000.00)

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

-

-

-

-

(240,000,000.00)

(240,000,000.00)

3,028,664.43

-

ยังไม่ได้จดั สรร

-

-

3,028,664.43

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2559

300,000,000.00

556,439,628.87

3,028,664.43

30,000,000.00

251,269,952.13

1,140,738,245.43

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560

300,000,000.00

556,439,628.87

4,768,867.48

30,000,000.00

429,079,158.14

1,320,287,654.49

821,033,088.64

821,033,088.64

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

-

-

-

-

-

-

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

20

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุน้ สามัญ

18

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย

19

-

-

-

เงินปันผลจ่าย

21

-

-

-

-

(414,133,253.05)

(414,133,253.05)

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

21

-

-

-

-

(450,410,187.75)

(450,410,187.75)

385,342,705.98

1,295,336,652.66

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

273,458.50

300,273,458.50

14,286,442.25

570,726,071.12

4,886,425.33

-

-

4,886,425.33

(886,975.75)

-

-

13,672,925.00

8,768,317.06

226,100.00

30,226,100.00

(226,100.00)

-

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,022,829,740.62

598,788,427.26

45,329,958.00

43,739,883.77

315,234.77

765,180.00

7,929,350.12

3,840,631.91

(กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน

17,492.93

(3,636.07)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน

3,140,785.43

2,577,480.68

(รายได้)รับรู ้ - คะแนนสะสม

(4,442,720.00)

(4,928,580.00)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

1,168,243.47

1,135,288.52

ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

4,886,425.33

3,028,664.43

1,081,174,510.67

648,943,340.50

ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน

(80,548,094.42)

(9,492,838.41)

สิ นค้าคงเหลือ

(49,088,483.50)

(111,180,918.24)

(8,650,597.72)

(3,928,448.96)

(138,287,175.64)

(124,602,205.61)

รายการปรับปรุ งกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจ่าย
หนี สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้า

กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์จากการดําเนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์จากการดําเนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
2560

2559

หนี สิ นจากการดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน

264,347,922.79

151,325,945.59

284,615.00

532,558.00

264,632,537.79

151,858,503.59

1,207,519,872.82

676,199,638.48

(225,483,865.41)

(130,060,221.01)

982,036,007.41

546,139,417.47

เงินลงทุนชัวคราว(เพิมขึน)ลดลง

(21,374,879.45)

190,000,000.00

เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระผูกพัน(เพิมขึน)ลดลง

10,000,000.00

-

เงินลงทุนระยะยาว(เพิมขึน)ลดลง

(50,000,000.00)

-

ซืออาคาร และอุปกรณ์

(20,601,741.05)

(41,571,836.07)

84,996.81

27,384.79

(3,119,425.00)

(994,125.00)

(85,011,048.69)

147,461,423.72

(864,293,636.84)

(488,892,590.71)

หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นจากการดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับจากการขายอุปกรณ์
ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุ ้นสามัญ

13,672,925.00

-

(850,620,711.84)

(488,892,590.71)

46,404,246.88

204,708,250.48

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

216,869,708.41

119,014,136.48

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นงวด

263,273,955.29

323,722,386.96

เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับงวดเก้าเดือน สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
1. ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เมื อวัน ที 2 ธัน วาคม 2555 โดยมี ที อยู่ต ามที จดทะเบี ย นเลขที 10/915 ซอยนวลจัน ทร์ 34 แขวงนวลจัน ทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ การค้าปลีกเครื องสําอาง
รายชือผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ณ วันที 8 สิ งหาคม 2560 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นครังล่าสุ ด มีดงั นี
สัดส่ วนการถือหุ ้น
(ร้อยละของทุนชําระแล้ว)
นายสุ วิน ไกรภูเบศ
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

17.45
.
8.46
.

2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินนี ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที ตุลาคม 2559 เรื อง
กําหนดรายการย่อทีต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที ) พ.ศ. 2559 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิ นภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบ
การเงิน ยกเว้นรายการทีเปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทีเกียวข้อง

-22.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี
และตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2560 ตามรายละเอียดข้างล่างนี
เรื อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง

-3เรื อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 41 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 104 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กําไรต่อหุ ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี สิ น หนี สิ นทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เกษตรกรรม
การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน

ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2559)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนิ นงานทียกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ทีไม่มีความเกียวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนิ นงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุ ้น
การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบกฎหมาย

-4เรื อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2559)

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปลียนแปลงในหนี สิ นทีเกิดขึนจากการรื อถอน การบูรณะ
และหนี สิ นทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559)
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 255 ) เรื อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2559)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 2559)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ขอ้ กําหนดเงินทุนขันตํา
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 255 ) เรื อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)
เงินทีนําส่ งรัฐ
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ทีออกโดยสภาวิชาชี พ ตามที กล่าวข้างต้นมาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคํา และคําศัพท์การตี ความและการให้แนวปฏิ บัติ
ทางการบัญ ชี กับ ผู ้ใ ช้ม าตรฐาน การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บัติ นี ไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั

-52.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ซึงมีผลบังคับใช้ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ สภาวิชาชีพ
บัญชีได้ออกประกาศทีเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที มกราคม
เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี
เรื อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 25

)
)
)
)

ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 25

)
)
)
)
)
)
)
)

ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 25

)
)
)
)
)
)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้ อรุ นแรง

-6เรื อง
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 41 (ปรับปรุ ง 25 )
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กําไรต่อหุ ้น
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี สิ น หนี สิ นทีอาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เกษตรกรรม

ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 25
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 25

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายและการดําเนิ นงานทียกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอืน
การวัดมูลค่ายุติธรรม

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 25 )
ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 25 )

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ทีไม่มีความเกียวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนิ นงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุ น้
การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

-7การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 25 )

การเปลียนแปลงในหนี สิ นทีเกิดขึนจากการรื อถอน การบูรณะ
และหนี สิ นทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 25 )

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 25 )

สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 25 )

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที เงินเฟ้ อรุ นแรง

ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 25 )

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 25 )

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 25 )

โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฉบับที 14 (ปรับปรุ ง 25 )

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ขอ้ กําหนดเงินทุนขันตํา
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน

ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 25 )

สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 25 )

การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 25 )

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 25 )

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 25 )

เงินทีนําส่ งรัฐ

บริ ษทั ไม่มีแผนทีจะนํามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ และคาดว่าไม่มี
ผลกระทบทีมีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบตั ิ

-83. สรุ ปนโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
3.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายสิ นค้า บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้เมือมีการส่ งมอบและได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีเป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ือแล้ว
รายได้ จากการฝากขาย
รายได้จากการขายสิ นค้าให้กบั ผูจ้ ดั จําหน่ ายโดยมีเงือนไขการรับชําระค่าสิ นค้าจากผูจ้ ดั จําหน่ าย เมือผูจ้ ดั
จําหน่ายได้ขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายได้เมือผูจ้ ดั จําหน่ายขายสิ นค้าให้ลูกค้าแล้ว
รายได้ จากการขายสิ นค้ า - โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลูกค้ า
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้าทีซือสิ 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
3.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ตัวแลกเงิน ซึ งถึงกําหนดรับคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

3.3

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

3.4 ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืนแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรั บ
ผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินลูกหนี ไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี

-93.5 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน โดยวิธีถวั เฉลียหรื อมูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
3.6 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากระยะยาว กับสถาบันการเงินครบกําหนดเกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จํากัดใน
การเบิกใช้
3.7

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 และการบูรณะสถานทีตังของ
สิ นทรัพย์ ซึ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการ เป็ นส่ วนหนึ งของราคาทุนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และคิด
ค่าเสื อมราคาสํา หรั บ ส่ วนประกอบของที ดิ น อาคารและอุป กรณ์ แต่ ละส่ วนแยกต่ างหากจากกัน เมื อ
ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ วนนันมี ต้น ทุ น ที มี นัย สํา คัญ เมื อเที ย บกับ ต้น ทุ นทังหมดของทรั พ ย์สิ น นัน และ
กําหนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่าเสื อมราคาอย่างน้อย
ทีสุ ดทุกสิ นรอบบัญชี

- 10 3.8

สิ ทธิการเช่ า
สิ ทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิการเช่าคํานวณจากราคาทุน
ของสิ ทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 10 ปี

3.9

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรั พย์ไม่มีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและ
ค่าเผือการด้อยค่าของทรัพย์สิน (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้
งานโดยประมาณ 10 ปี

3.10 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมือกิจการมี
สิ ทธิ ตามกฎหมายที จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สิ นภาษีเงินได้ของงวด
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้นีประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดียวกัน
หรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนี สิ นและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี สิ นในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพือเสี ยภาษี
ในอนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาส
ถูกใช้จริ ง
3.11 รายได้ รอการตัดบัญชีสําหรับคะแนนสะสม
รายได้รอการตัดบัญชีดงั กล่าวเกิดจากคะแนนสะสมทีให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ฯ คํานวณจากการประมาณ
อัตราการใช้สิทธิ แลกคะแนนสะสมเพือแลกของรางวัลจากคะแนนสะสมของลูกค้า และราคาเฉลียของ
ของรางวัล และแสดงรายการเป็ นเจ้าหนี อืนในงบแสดงฐานะการเงิน

- 11 3.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมือมีขอ้ บ่งชีว่าสิ นทรั พย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจาก
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หากมีราคาตํากว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสิ นทรัพย์นนเกิ
ั ดการด้อยค่า
ซึ งจะรั บรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และบริ ษทั ฯ จะบันทึ กกลับ
รายการจากการด้อยค่า ต่อเมือมีขอ้ บ่งชีว่าการด้อยค่านันไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที
ลดลง มูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์ หมายถึ ง ราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรั พย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่าและจะประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงิน
สดแล้วแต่กรณี
3.13 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
นอกจากนี บุคคลหรื อกิ จการที เกี ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
3.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึงความเสี ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า บันทึก
เป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ค่า เช่ าที เกิ ดขึ นจากสัญญาเช่ าดังกล่าวรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่า
สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าระยะยาวที เป็ นสัญญาเช่ายานพาหนะทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วน
ใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทีเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
มูลค่าใดจะตํากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี สิ นระยะยาว ส่ วน
ดอกเบี ยจ่ ายจะบันทึ กในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุสัญญาเช่า สิ นทรั พย์ทีได้มาตามสัญญาเช่ า
การเงินจะคิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลา
ใดจะตํากว่า

- 12 3.15 รายการทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ บันทึ กรายการสิ น ทรั พย์และหนี สิ นที มี ค่าเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศเป็ นเงิ นบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีในงบแสดงฐานะ
การเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลียน ณ วันนัน
กําไรขาดทุนจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงวด
3.16 ผลประโยชน์ พนักงานและกองทุนสํ ารองเลียงชีพ
3.16.1 ผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างเพือจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูล ค่าปั จจุ บันของหนี สิ นผลประโยชน์ พนัก งานได้ถูก รั บรู ้ รายการใน
งบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่ วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกียวกับเหตุการณ์
ในอนาคตทีบริ ษทั ฯ กําหนดขึนอย่างเหมาะสม
สมมติฐานทีใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุ ทธิ ประจําปี ได้รวมถึงอัตรา
ส่ วนลด อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน
การเปลียนแปลงในอัตราเหล่านี มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
พนักงานสุ ทธิ ในทุกปี บริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวนอัตราส่ วนลดที เหมาะสม ซึ งสะท้อนถึงอัตรา
ดอกเบียทีควรนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตทีคาดว่า
จะต้องจ่ายให้กบั พนักงานในการประเมินอัตราส่ วนลดทีเหมาะสม บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากอัตรา
ดอกเบียของพันธบัตรรัฐบาล ซึงจ่ายในสกุลเงินทีได้รับประโยชน์
บริ ษทั ฯ รับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทังหมดทีเกิดขึน
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในกําไรขาดทุน
3.16.2 กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษัท ฯ จัด ให้ มี ก องทุ น สํา รองเลี ยงชี พ ซึ งเป็ นลัก ษณะของแผนการจ่ า ยสมทบตามที ได้
กําหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลียงชีพดังกล่าว
ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดรายการ
นัน

- 13 3.17 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษี เ งิ น ได้ของงวดปั จ จุ บันและภาษี เงิ นได้ร อการตัด บัญ ชี รั บรู ้ ในกําไรหรื อ ขาดทุ นเว้น แต่ ในส่ ว นที
เกียวกับรายการทีรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บันได้แก่ ภาษี ทีคาดว่าจะจ่ ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อ
ขาดทุนประจํางวดทีต้องเสี ยภาษีโดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับรายการในงวดก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นและจํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้
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 เชือว่าได้ตงภาษี
ั เงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิ ด
จากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ใน
อดีต การประเมินนี อยูบ่ นพืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจ
เกี ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้บริ ษทั ฯ เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึนอยูก่ บั ความ
เพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ในงวดทีเกิดการเปลียนแปลง
3.18 เครืองมือทางการเงิน
สิ นทรั พย์ทางการเงินที แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว ลูกหนี การค้า และลูกหนี อืน เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระผูกพัน หนี สิ นทางการเงิน
ทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน ซึ งนโยบายการบัญชี เฉพาะ
สําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อทีเกียวข้อง
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การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการ
และตังข้อสมมติฐานบางประการ ซึงอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงไว้ในงบการเงินและการเปิ ดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึงผลทีเกิดขึนจริ งภายหลังอาจแตกต่างจากจํานวนเงินทีประมาณไว้
บริ ษทั ฯ ได้ตงประมาณการและข้
ั
อสมมติ ฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็ นผลให้ประมาณการทางบัญชี
อาจจะไม่ตรงกับผลทีเกิดขึนจริ ง ประมาณการและข้อสมมติฐานทีอาจมีความเสี ยงต่อการปรับปรุ งบัญชีใน
งวดถัดไปต่อมูลค่าสิ นทรัพย์ยกไป ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้า
คงเหลือ การประมาณการในเรื องต่างๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนทีเกียวข้องของหมายเหตุประกอบงบ
การเงินแล้ว
3.20 ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี สิ นเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่า
จะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรทีมีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ เพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนทีต้องจ่าย
สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ หากบริ ษทั ฯ คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายทีจ่ายชําระไปตามประมาณ
การหนี สิ นทังหมดหรื อบางส่ วน อย่างแน่ นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายจ่ายที ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่าง
หากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการหนี สิ นทีเกียวข้อง
.

การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ทชํี าระด้ วยตราสารทุน
บริ ษทั ฯ รับรู ้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์โดยการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะแปลงสภาพเป็ นหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ เพือเป็ นการตอบแทนในการทํางานตาม
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซือหุ ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามเงือนไขของระยะเวลาการให้
สิ ทธิ ของพนักงานทีกําหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรั บรู ้ “ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์” ใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ดงั กล่าว ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
วัดมูลค่า รวมทังสมมติฐานต่างๆทีเหมาะสม เช่น อายุของสิ ทธิซือหุ ้น ความผันผวนของราคาหุ ้นและอัตรา
เงินปั นผล เป็ นต้น
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นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทังสิ นทรัพย์
และหนี สิ นทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ กํา หนดกรอบแนวคิ ด ของการควบคุ มเกี ยวกับการวัดมู ลค่ า ยุติ ธรรม กรอบแนวคิ ด นี รวมถึ ง
ผูป้ ระเมินมูลค่าซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมทีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าทีมีนัยสําคัญอย่าง
สมําเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที สามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตัง
ราคา ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที ได้มาจากบุคคลที สามที สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี ยวกับการวัดมูลค่า
รวมถึงการจัดระดับชันของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อย่างเหมาะสม
เมือวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะ
ทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี ถูกจัดประเภทในแต่ ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที ใช้ในการ
ประเมินมูลค่า ดังนี
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี สิ นอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาทีสังเกต
ได้) สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนี สิ นนันนอกเหนื อจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนี สิ นนัน
หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นถูกจัดประเภทลําดับชันทีแตกต่าง
กันของมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับ
ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที อยู่ในระดับตําสุ ดที มีนัยสําคัญสําหรั บการวัดมูลค่ายุติธรรมใน
ภาพรวม
- บริ ษทั ฯ รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีการโอน
เกิดขึน
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การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสํี าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื องที มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี ส่ งผล
กระทบต่อจํานวนเงินที แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที
เกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที สําคัญมี
ดังนี
ค่ าเผือการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสิ นค้าคงเหลือนัน โดยค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับพิจารณา
จากราคาที คาดว่าจะขายได้ตามปกติ ของธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านัน และค่าเผือสําหรั บ
สิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลือนไหวช้าหรื อเสื อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิ ด
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับ
โอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์นนั
ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ ง
เกียวเนื องกับสิ นทรัพย์นนั

- 17 สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึ กและวัดมูลค่าของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อ
หน่ วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ดเงินสด รวมทังการเลือกอัตราคิดลดที เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนัน ๆ
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาํ หรั บผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษี
ทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี สิ นตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ นตามหลักคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ งต้อ งอาศัยข้อ สมมติ ฐานต่ าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัตราการขึ น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
รายได้ รอการตัดบัญชี สาํ หรั บคะแนนสะสม
คํานวณจากการประมาณอัตราการใช้สิทธิ แลกคะแนนสะสมเพือแลกของรางวัลจากคะแนนสะสมของ
ลูกค้า และราคาเฉลียของส่ วนลดเงินสดทีลูกค้ามาใช้สิทธิ

- 18 3.2 กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานทีแสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน ซึ งคํานวณโดย
การหารยอดกําไรขาดทุนสําหรับงวดด้วยจํานวนหุ ้นสามัญทีออกจําหน่ ายและเรี ยกชําระแล้วถัวเฉลียถ่วง
นําหนัก
กําไรต่อหุ ้นปรับลด คํานวณโดยหารกําไรขาดทุนสําหรับงวด ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักทีออกอยูใ่ นระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญทีบริ ษทั ฯ อาจต้องออก
เพือแปลงหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรั บลดทังสิ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติ ว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ
ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ ้นสามัญเทียบเท่า
4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย: บาท)
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
สลิปบัตรเครดิตทียังไม่ขึนเงิน
รวม

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

4,901,251.45

4,787,978.00

19,293,027.93

51,778,608.53

237,072,344.04

159,521,724.63

2,007,331.87

781,397.25

263,273,955.29

216,869,708.41

5. เงินลงทุนชัวคราว
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนชัวคราว ซึงเป็ นเงินฝากระยะสันกับสถาบันการเงินหลายแห่ งในประเทศ
(หน่ วย: บาท)
อัตราดอกเบียร้ อยละต่ อปี
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินฝากประจํา

0.90 – 1.85

1.70 – 1.85

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

701,374,879.45

680,000,000.00

- 19 6. ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
(หน่ วย: บาท)
30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

640,957.10

378,971.36

ลูกหนี การค้าแฟรนไชส์

1,277,017.84

1,930,384.70

ลูกหนี การค้าพนักงาน

511,024.41

274,831.67

ลูกหนี การค้ากิจการอืน

21,718,500.15

9,817,924.50

ลูกหนี การค้าตามสัญญาฝากขาย

80,814,413.19

16,693,977.49

รวมลูกหนี กิจการอืน

104,320,955.59

28,717,118.36

รวมลูกหนี การค้า

104,961,912.69

29,096,089.72

(421,833.17)

(106,598.40)

104,540,079.52

28,989,491.32

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

7,768,257.63

2,920,479.30

ดอกเบียค้างรับ

1,959,126.18

2,513,755.78

41,869.80

926,517.76

เงินทดรองจ่าย

1,236,124.71

1,280,335.00

ภาษีซือยังไม่ถึงกําหนด

6,148,922.59

4,761,996.06

307,004.80

375,950.36

17,461,305.71

12,779,034.26

122,001,385.23

41,768,525.58

ลูกหนี การค้า
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน

หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนื อืน

เงินมัดจําค่าสิ นค้า

อืนๆ
รวมลูกหนีอืน
รวมลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน

- 20 ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 ลูกหนี การค้าคงเหลือแยกตามอายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึง
กําหนดชําระแสดง ได้ดงั นี
(หน่ วย: บาท)
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี การค้าทีไม่เกินกําหนดชําระ
98,351,028.35
24,772,213.81
ลูกหนี การค้าเกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
6,388,906.84
4,298,710.05
221,977.50
25,165.86
- มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
104,961,912.69
29,096,089.72
รวมลูกหนี การค้า
7. สิ นค้ าคงเหลือ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
บรรจุภณั ฑ์
งานระหว่างทํา
วัสดุสินเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้า
สุ ทธิ
8. เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระผูกพัน

30 กันยายน 2560
307,711,705.70
69,987,249.16
43,690,855.11
3,865,587.22
425,255,397.19
( , , . )
415,051,324.49

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
285,369,276.47
66,423,383.94
22,540,384.62
1,833,868.66
376,166,913.69
(2,274,722.58)
373,892,191.11

บริ ษทั ฯ ได้ไถ่ถอนเงินฝากประจํา จํานวน 10 ล้านบาท จากการยกเลิกวงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และ
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินแห่ งหนึ ง
9. เงินลงทุนระยะยาว
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนระยะยาว ซึงเป็ นเงินฝากประจําอายุ เดือน กับสถาบันการเงินหนึ งแห่ งในประเทศ
(หน่ วย: บาท)
อัตราดอกเบียร้ อยละต่ อปี
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินฝากประจํา
1.60
50,000,000.00
-

- 21 10. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย: บาท)
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง

เครื องตกแต่ง

เครื องมือและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

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

30,728,020.50
2,089,151.36
102,658,683.88
(248,700.00)
135,227,155.74
264,700.00
4,049,221.49
(164,000.00)
139,377,077.23

211,638,113.23
23,394,238.18
1,922,250.00
(9,284,191.92)
227,670,409.49
12,627,208.94
( , . )
( , , . )
229,012,100.23

26,693,247.77
15,978,865.09
(261,372.04)
44,718,544.83
(1,360,836.57)
85,768,449.08
7,231,092.75
(98,352.59)
, .
(, , . )
92,281,785.03

21,495,015.56
7,790,551.88
(89,717.66)
(1,552,838.13)
27,643,011.65
4,882,273.94
( , . )
( , . )
31,786,092.67

14,785,113.09
511,000.00
15,296,113.09
15,296,113.09

131,156,754.33
21,317,542.40
(149,299,478.71)
3,174,818.02
1,821,884.85
(, , . )
164,000.00
252,060.38

455,736,264.48
71,081,348.91
(351,089.70)
(12,446,566.62)
514,019,957.07
26,827,160.48
( , . )
( , , . )
527,245,228.63

-

( , , . )
(4,725,935.65)
222,650.68
(17,605,441.79)
(4,479,927.41)
( , , . )

( , , . )
(35,986,882.72)
6,595,782.26
(142,015,155.06)
( , , . )
, .
8,081,065.16
( , , . )

(15,889,966.87)
(9,275,154.71)
218,692.84
1,098,260.18
(23,848,168.56)
(8,531,548.78)
81,965.60
1,363,357.53
(30,934,394.21)

(15,400,525.76)
(4,926,117.71)
73,372.00
1,512,789.93
(18,740,481.54)
(4,019,399.69)
2,290.96
707,588.16
(22,050,002.11)

(6,192,763.71)
(1,822,596.06)
(8,015,359.77)
(1,171,119.97)
(9,186,479.74)

-

( , , . )
(56,736,686.85)
292,064.84
9,429,483.05
(210,224,606.72)
( , , . )
206,602.90
10,152,010.85
( , , . )

19,240,000.00
19,240,000.00

117,291,708.03
117,621,713.95

69,998,027.88
85,655,254.43

61,347,390.82
61,920,280.52

9,736,090.56
8,902,530.11

6,109,633.35
7,280,753.32

252,060.38
3,174,818.02

283,974,911.02
303,795,350.35

ทีดิน
ราคาทุน:
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ซื อเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ซื อเพิม
จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที 30 กันยายน 2560
ค่ าเสื อมราคาสะสม:
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาส่ วนทีจําหน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื อมราคาส่ วนทีจําหน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที 30 กันยายน 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที 30 กันยายน 2560
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

ทรัพย์สินระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

- 22 อาคารบางส่ วนมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี 97.39 ล้านบาท สร้างอยูบ่ นทีเช่าของกรรมการตามทีกล่าวในหมายเหตุ 17.3
ค่าเสื อมราคาสําหรั บงวดเก้าเดื อน สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 60 และ 2559 จํานวน 43.40 ล้านบาท และ .
ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรทีคิดค่าเสื อมราคาหมดแล้ว แต่ยงั
ใช้งานอยูร่ าคาทุนจํานวน . ล้านบาท และ 74.69 ล้านบาท ตามลําดับ
11. สิ ทธิการเช่ า
(หน่ วย: บาท)
30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

12,146,380.80

12,726,380.80

( , . )

( , . )

11,829,580.80

12,146,380.80

4,823,072.65

4,029,000.54

913,618.56

1,374,072.11

ปรับปรุ ง/ตัดจําหน่าย

( , . )

(580,000.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ นงวด

5,419,891.21

4,823,072.65

6,409,689.59

7,323,308.15

ราคาทุน:
ยอดยกมา ณ วันที มกราคม
ปรับปรุ ง/ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ นงวด
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
ยอดยกมา ณ วันที มกราคม
ค่าตัดจําหน่าย

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ค่าตัดจําหน่ ายของสิ ทธิ การเช่า สําหรั บงวดเก้าเดื อน สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ 2559 จํานวน 0.91
ล้านบาท และ .

ล้านบาท ตามลําดับ

- 23 12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่ วย: บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน:
ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม
ซือ
ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ นงวด
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม
ค่าตัดจ่าย
ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ นงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
โปรแกรมระหว่ างติดตัง
ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม
ซือ
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ นงวด
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ
รวม

30 กันยายน 2560

31 ธันวาคม 2559

14,660,941.44
2,414,375.00
17,075,316.44

14,652,741.44
980,200.00
(972,000.00)
14,660,941.44

4,261,698.07
1,012,014.80
5,273,712.87
11,801,603.57

3,521,220.75
1,293,142.08
(552,664.76)
4,261,698.07
10,399,243.37

10,497,730.00
799,050.00
11,296,780.00
(, , . )
6,371,650.00
18,173,253.57

8,568,780.00
1,928,950.00
10,497,730.00
(4,925,130.00)
5,572,600.00
15,971,843.37

ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สําหรับงวดเก้าเดือน สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ 2559 จํานวน
1.01 ล้านบาท และ 0.97 ล้านบาท ตามลําดับ
13. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี สิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559
19,506,270.21
9,211,493.90
19,506,270.21
9,211,493.90
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รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดขึนในระหว่างงวดมีดงั นี
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที 31

รายจ่าย/

ณ วันที 3

ณ วันที 31

รายจ่าย/

ณ วันที 3

ธันวาคม

(รายได้)ใน

กันยายน

ธันวาคม

(รายได้)ใน

กันยายน

2558

งบกําไรขาดทุน

2559

255

งบกําไรขาดทุน

2560

, , .

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้า

392,515.09

768,126.38

1,160,641.47

454,944.51

1,585,870.02

ค่าเผือการลดมูลค่าทรัพย์สิน

985,026.00

-

985,026.00

985,026.00

-

985,026.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1,379,973.60

99,383.70

1,479,357.30

1,555,043.20

233,648.70

1,788,691.90

รายได้รอรับรู ้ – คะแนนสะสม

4,772,711.94

58,675.12

4,831,387.06

4,754,061.28

1,294,148.18

6,048,209.46

-

-

-

26,957.58

25,446.84

52,404.42

หนี สิ นจากการประมาณการค่ารื อถอน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขายค้างจ่าย
รวม

, .

, .

, , .

, , .

-

-

-

-

8,219,866.57

1,492,695.42

9,712,561.99

9,211,493.90

( , . )

, , .

7,431,273.11

7,431,273.11

10,294,776.31 19,506,270.21

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดเก้าเดือน สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี
2560
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัวคราวทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับผลขาดทุนจากประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ทีบันทึกโดยตรงไปยัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวม

(หน่ วย : บาท)
2559

212,091,428.29

122,211,550.50

( , , . )
201,796,651.98

(, , . )
, , .

-

127,674.00
127,674.00

- 25 รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้กับผลคูณของกําไรทางบัญชี กับอัตราภาษี ทีใช้
สําหรับงวดเก้าเดือน สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดงั นี
(หน่ วย : บาท)
2560
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

1,022,829,740.62 598,788,427.26

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

2559
20%

20%

204,565,948.12 119,757,685.45

ผลกระทบทางภาษีสาํ หรั บ :
เกณฑ์บญั ชีทีต่างจากเกณฑ์ภาษี
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ทีแท้จริ ง

(2,769,296.14)

833,495.63

(2,769,296.14)

833,495.63

201,796,651.98 120,591,181.08
19.73%

20.14%

14. สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน

เงินมัดจําการเช่าและบริ การ
อืนๆ
รวม

30 กันยายน 2560

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559

92,109,144.33

88,110,440.36

8,255,762.37

3,603,868.62

100,364,906.70

91,714,308.98

- 26 15. เจ้ าหนีการค้าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนี การค้า
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน
รวมเจ้าหนี การค้า
เจ้าหนี อืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี กรมสรรพากร
เจ้าหนี ค่าทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
รายได้รอการตัดบัญชี - คะแนนสะสม
อืนๆ
รวมเจ้าหนีอืน
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน

30 กันยายน 2560

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559

2,060,000.00
235,580,902.47
237,640,902.47

1,190,000.00
114,298,927.28
115,488,927.28

228,057,002.19
48,347,129.27
11,766,666.38
19,433,805.10
30,241,047.31
6,694,229.62
344,539,879.87

133,585,932.63
14,819,952.99
15,668,200.60
4,665,764.61
23,770,306.38
7,707,271.67
200,217,428.88

582,180,782.34

315,706,356.16

มูลค่ายุติธรรมของรายได้รอการตัดบัญชี - คะแนนสะสม คํานวณจากการประมาณอัตราใช้สิทธิ แลกคะแนน
สะสม เพือแลกของรางวัลจากคะแนนสะสมของลูกค้า และราคาเฉลียของส่ วนลดทีลูกค้ามาใช้สิทธิ โดยลําดับ
ชันมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 (หมายเหตุ 3.22)
16. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงาน สําหรับงวดเก้า
เดือน สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั และดอกเบีย
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในระหว่างงวด
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 30 กันยายน

2560
7,775,216.03
1,168,243.47

(หน่ วย: บาท)
2559
6,899,868.00
1,135,288.52

8,943,459.50

(638,370.00)
7,396,786.52

- 27 ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดเก้าเดือน สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560 และ 2559
รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี
2560
94,795.11
1,073,448.36

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

1,168,243.47

(หน่ วย: บาท)
2559
30,707.04
1,104,581.48
, , .

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน เกิดขึนจาก
(หน่ วย: บาท)
สมมติฐานทางการเงิน
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

1,315,424.00
(2,021,486.00)
67,692.00
(638,370.00)

สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี
อัตราคิดลด
- พนักงานรายเดือน
- พนักงานรายวัน
อัตราการขึนเงินเดือน
- พนักงานรายเดือน
- พนักงานรายวัน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
- พนักงานรายเดือน
- พนักงานรายวัน
อัตราการมรณะ
- พนักงานรายเดือนและรายวัน

อัตราร้อยละต่อปี
3.21
3.45
6
6
0 - 64
0 - 57
ตามตารางมรณะไทย พ.ศ.

- 28 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที 30 กันยายน 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่ วย: บาท)
เพิมขึน
ลดลง
อัตราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 0.5)
( , , . ) 6,847,452.00
อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต (เปลียนแปลงร้อยละ 0.5)
6,870,090.75 (6,274,532.25)
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน (เปลียนแปลงร้อยละ 1)
(5,835,105.75) 7,415,523.75
17. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทาง
การค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการเหล่านัน ซึงเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี
รายชือบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
1. บุคคลธรรมดา ประกอบด้ วย:นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

นายปรัชญา เลวัน
2. คณะบุคคล ประกอบด้ วย:ห้างหุ ้นส่วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น
อินเตอร์เนชันแนล
บริ ษทั บีวติ า้ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

รายการระหว่างกัน
เงินมัดจําการเช่า
รายได้จากการขาย(แฟรนไชส์)
รายได้อืนๆ
ซือสิ นค้า
ค่าเช่าทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
ค่าเช่าทีดิน
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดิน

ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ของรายการบัญชี

ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการบริ ษทั

ค่าเช่าทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
ค่าเช่าทีดิน,ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าทีดิน
ขายสิ นค้า(แฟรนไชส์) ,ซือสิ นค้า

ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมการบริ ษทั
(โดยนายปรัชญา เลวัน)
ญาติกรรมการบริ ษทั
(โดยนางรักชนก เชียงทอง เป็ น
ญาติสนิทนายปรัชญา เลวัน)

ขายสิ นค้า(แฟรนไชส์)
ซือสิ นค้า

นโยบายการกําหนดราคา
อัตรา เดือนของค่าเช่า
ราคาตลาดเช่นเดียวกับราคาทีขายให้แฟรนไชส์ทวไป
ั
ตามข้อตกลงในสัญญา
ราคาตลาดเท่ากับลูกค้ารายใหญ่ทวไป
ั
ตามข้อตกลงในสัญญา
ตามข้อตกลงในสัญญา
ตามข้อตกลงในสัญญา
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17.1 รายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี
(หน่ วย: บาท)
สํ าหรับงวดเก้าเดือน สิ นสุ ดวันที
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559
รายได้ จากการขาย
ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์ เนชันแนล

7,295,573.31

, , .

26,378.66

, .

14,827,102.78

, , .

261,000.00

, .

957,219.75

, .

รายได้ อนื
ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์ เนชันแนล
ซือสิ นค้า
บริ ษทั บีวิตา้ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
ค่ าเช่ าทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
ค่ าเช่ าทีดิน
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

17.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 30 กันยายน 2560 และวันที 31 ธันวาคม 2559 มี
ดังนี

ลูกหนีการค้ า
ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์ เนชันแนล
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน- เงินมัดจําการเช่ า
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
เจ้ าหนีการค้า
บริ ษทั บีวิตา้ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
ค่ าเช่ าค้ างจ่ าย
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

30 กันยายน 2560

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559

640,957.10

378,971.36

87,000.00

87,000.00

2,060,000.00

1,190,000.00

3,085,098.75

2,856,879.00
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17.3.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดิน ตามสัญญาลงวันที 11 มิถุนายน 2556 มีระยะเวลาเช่า
20 ปี กําหนดค่าเช่าเท่ากับผูป้ ระเมินอิสระ และตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจํา
ปี 2557 เมื อวัน ที 25 เมษายน 2557 มี ม ติ อ นุ ม ัติใ ห้ บริ ษทั ฯ มี ก ารแก้ไ ขสั ญญาโดยทํา บัน ทึ ก
ต่อท้ายสัญญาเช่าขยายอายุการเช่าอีก 10 ปี เป็ นเงิน 16.44 ล้านบาท รวมเป็ นอายุ 30 ปี เป็ นเงิน
38.28 ล้านบาท ตามสัญญาลงวันที 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 อายุสัญญาเช่าเริ มวันที 1 มกราคม
2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2586 (คู่สัญญาทังสองฝ่ ายตกลง เก็บค่าเช่านับตังแต่วนั ทีการก่อสร้าง
อาคารและสิ งก่อสร้างอืนๆ เสร็ จสิ น หรื อนับตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 แล้วแต่เวลาใดจะถึง
กําหนดก่ อน จนกว่า จะครบกําหนดเวลาเช่ า) อย่างไรก็ตามบริ ษ ัทฯ เริ มบัน ทึ ก ค่าเช่ าตังแต่
1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป โดยการเช่าทีดินดังกล่าวจะไม่มีการโอนกรรมสิ ทธิ ในสิ งปลูกสร้าง
ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรื อถอนสิ งปลูกสร้างดังกล่าวเมือเลิกเช่าบริ ษทั ฯ
ณ วันที 30 กันยายน 2560 มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีต้องชําระคงเหลือ ดังนี
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี

874,800.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึนไป(ถึงปี ที 30)
รวม

3,991,275.00
30,142,215.90
35,008,290.90

17.3.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง ณ วันที 30 กันยายน 2560 คงเหลือ
ดังนี
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี

348,000.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

87,000.00
435,000.00
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18. ทุนเรือนหุ้น / ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
บริ ษทั ฯ มีทุนทีออกและชําระแล้วเพิมขึนจาก 300,000,000.00 บาท (หุ ้นสามัญจํานวน ,000,000,000 หุ ้น มูล
ค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) เป็ น 300,273,458.50 บาท (หุ ้นสามัญจํานวน 3,002,734,585 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้น
ละ 0.10 บาท) โดยจํานวนดังกล่าวเป็ นผลมาจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญ (ESOP
Warrant-1) จํานวน 273,458.50 บาท (หุ ้นสามัญ 2,734,585 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และทําให้มี
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญเพิมขึนรวมเป็ นจํานวน 14,286,442.25 บาท (รวมการปรับปรุ งส่ วนทุนจากการจ่ายโดย
ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์เป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจํานวน 886,975.75 บาท)
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนการเพิมทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที

กรกฎาคม 2560

19. สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวจะนําไปจ่ายเงินปั น
ผลไม่ได้
20. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิการซือหุ้น
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี
ใบสําคัญ

ใบสําคัญ

ประเภท

ราคาใช้ อัตราการใช้สิทธิต่อ

แสดงสิทธิ

แสดงสิทธิทีมี

ใบสําคัญ

ใบสําคัญ

สิทธิต่อ 1

หน่วยใบสําคัญ

ทียังไม่ได้ใช้

การใช้สิทธิ

แสดงสิทธิคงเหลือ

แสดงสิทธิ

หุน้ สามัญ

แสดงสิทธิ

ในระหว่างงวด

30 กันยายน 2560

(หน่วย)

(หน่วย)

(หน่วย)

22,610,000

2,734,585

19,875,415

ESOP Warrant-1

5.00

1:1

1 มกราคม 25
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เมือวันที 25 เมษายน 2559 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ จํานวน
22,610,000 หน่วย
โดยมีรายละเอียดดังนี
ชนิ ด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: ระบุชือผูถ้ ือและไม่สามารถเปลียนมือได้
: หน่วยละ 0 บาท
: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ทีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิครัง
แรก
อัตราการใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น
ราคาใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญ
: 5.00 บาทต่อหุ ้น
คุณสมบัติของผูท้ ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญมีดงั นี :
: กรรมการของบริ ษทั และเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
บริ หารทีมีหน้าทีโดยตรงในการบริ หารงาน
ของบริ ษทั ในวันทีมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: พนักงานทีมีอายุทาํ งานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ในวันทีมีการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงือนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ :
1) ใช้สิทธิได้ในวันที 16 ของเดือน มกราคม และ กรกฎาคม ของแต่ละปี โดยใช้สิทธิ ครังแรกในวันที
16 มกราคม 2560 และสามารถใช้สิทธิครังสุ ดท้ายตรงกับวันทีใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 5 ปี
2) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถใช้สิทธิในการซือหุ ้นสามัญทีออกใหม่ของบริ ษทั ฯในแต่ละปี โดย
มีรายละเอียดดังนี :ปี ที
กําหนดการใช้สิทธิได้ไม่เกินอัตราร้อยละของ
วันทีใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทงหมดที
ั
แต่ละคนได้รับ
(อัตราร้อยละ)
1
15%
16 มกราคม 2560 และ 17 กรกฎาคม 2560
2
35%
16 มกราคม 2561 และ 17 กรกฎาคม 2561
3
55%
16 มกราคม 2562 และ 17 กรกฎาคม 2562
4
75%
16 มกราคม 2563 และ 17 กรกฎาคม 2563
5
100%
16 มกราคม 2564 และ 17 กรกฎาคม 2564

- 33 3) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีเหลือจากการใช้สิทธิหรื อไม่ถูกใช้สิทธิในวันกําหนดใช้สิทธิใด ๆ สามารถ
สะสมเพือนําไปใช้สิทธิในวันกําหนดใช้สิทธิ ครังต่อไปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แต่หาก
ครบกําหนดอายุแล้วใบสําคัญใดๆทีไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ นผลไป
ข้อจํากัดการใช้สิทธิ
ในกรณี ทีผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิลาออกหรื อพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงาน ของบริ ษทั ฯ
ผู ้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ จ ะต้อ งส่ ง ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที ถื อ อยู่ ทั งหมดคื น ให้ แ ก่ บ ริ ษัท ฯ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯสามารถนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรื อพนักงานราย
อืนทีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทีกําหนด
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิ ทธิ ซือหุ ้นแต่ละสิ ทธิ ณ วันที ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 1.54 บาท
คํานวณโดยใช้แบบจําลองการกําหนดราคาสิ ทธิ ตามแบบจําลองของ Black-Scholes-Merton ข้อมูลนําเข้า
แบบจําลอง ได้แก่ ราคาหุ ้น ณ วันทีกําหนดราคา ซึ งเท่ากับ 5.40 บาท ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 5.00 บาท ความผัน
ผวนทีคาดหวังร้อยละ 33.94 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปั นผล ร้อยละ 2.11 ระยะเวลาทีคาดว่าจะมีการใช้
สิ ทธิ 5 ปี และอัตราดอกเบียปลอดความเสี ยงร้อยละ 1.80
บริ ษทั ฯบันทึกค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ ESOP Warrant-1 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน
เป็ นจํานวน 4.89 ล้านบาท ซึ งแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานพร้อมกับรับรู ้ “ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้
หุ ้นเป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นด้วยจํานวนเดียวกัน
21. เงินปันผล
เงินปันผล
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 25 เมือวันที 25 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจาก
ผลการดําเนิ นงานปี 2559 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นจํานวน 3,001 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.218 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
654.13 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วในปี 2559 หุ ้นละ 0.080 บาท เป็ นจํานวนเงิน 240
ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลทีต้องจ่ายอีกหุ ้นละ 0.138 บาท เป็ นจํานวนเงิน 414.13 ล้านบาท ซึงบริ ษทั ฯ จ่ายแล้ว
เมือวันที 18 พฤษภาคม 2560

- 34 เงินปันผลระหว่ างกาล
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครังที 4/2560 เมือวันที 10 สิ งหาคม 2560 มีมติให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล จากผลการดําเนิ นงานงวดหกเดื อน สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2560 แก่ ผูถ้ ือหุ ้นที มี รายชื อตาม
ทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที

สิ งหาคม

ในอัตราหุ ้นละ . บาท เป็ นจํานวนเงิ น

. ล้านบาท ซึ ง

บริ ษทั ฯ จ่ายแล้วเมือวันที 8 กันยายน 2560
22. ค่ าตอบแทนกรรมการและค่ าตอบแทนผู้บริหาร
22.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี เป็ นผลประโยชน์ ที จ่ า ยให้ กับ กรรมการของบริ ษัท ฯ ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่ รวมเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ ที เกี ยวข้อ งที จ่ ายให้กับ
กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
22.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี เป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับ เงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืนให้แก่กรรมการ
เฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หารและให้แก่ ผูบ้ ริ หารตามนิ ยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ 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
23. กองทุนสํ ารองเลียงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพชือ “กองทุนสํารองเลียงชีพสิ นสถาพร ซึ ง
จดทะเบียนแล้ว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ และพนักงานจะจ่ายเงินเข้า
กองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนี บริ หารโดย บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับงวดเก้าเดือน สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 จํานวน 3.54 ล้านบาท

- 35 24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที สําคัญ สําหรั บงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560 และ
2559 มีดงั นี
(หน่ วย: บาท)
สํ าหรับงวดสามเดือน

สํ าหรับงวดเก้าเดือน

สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน

สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน

25 0

25

2559

2559

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา

(6,339,479.95)

(84,773,682.89) (43,492,899.72)

(89,753,773.27)

ซือสิ นค้า

352,778,843.72

335,947,578.93

886,110,009.58

719,763,804.53

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

130,362,079.86

98,714,062.32

308,938,556.24

266,895,260.87

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

9,741,466.00

7,831,965.40

25,728,178.24

21,742,633.38

ค่าตอบแทนกรรมการ

716,696.82

595,328.32

2,342,491.76

1,609,969.67

ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

15,256,131.52

15,644,497.40

45,329,958.00

43,739,883.77

ค่าเช่าและค่าบริ การ

62,212,461.98

60,519,952.21

185,984,485.96

180,931,218.85

ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย

19,630,264.99

9,462,573.79

76,510,394.76

33,499,306.51

3,080,352.01

1,933,185.27

7,929,350.12

3,840,631.91

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ

. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรั บงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กําไรต่อหุ ้นปรั บลดคํานวณโดยการหารกําไรสําหรั บงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยผลรวมของ
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักที ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญที
บริ ษทั ฯ อาจต้องออกเพือแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรั บลดทังสิ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลง
เป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ ้นสามัญเทียบเท่า
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานและกําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2560
และ 2559 แสดงการคํานวณได้ดงั นี

- 36 -

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
30 กันยายน 2560
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

กําไร(ขาดทุน)

จํานวนหุน้

348,196,322.12

3,002,253,88

30 กันยายน 2559
กําไรต่อหุน้

กําไร(ขาดทุน)

จํานวนหุน้

กําไรต่อหุน้

0.12

210,249,993.73

3,0 , ,000

0.07

-

-

-

-

0.12

-

-

-

ผลกระทบของหุน้ สามัญ
เทียบเท่าปรับลด

-

กําไรต่อหุน้ ปรับลด

48,196,322.12

389,005
3,002,642,88

(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน
30 กันยายน 2560
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

กําไร(ขาดทุน)

จํานวนหุน้

821,033,088.64

3,001,314,85

30 กันยายน 2559
กําไรต่อหุน้

กําไร(ขาดทุน)

จํานวนหุน้

กําไรต่อหุน้

0.27

478,197,246.18

3,0 , ,000

0.16

-

-

-

-

0.27

-

-

-

ผลกระทบของหุน้ สามัญ
เทียบเท่าปรับลด

-

กําไรต่อหุน้ ปรับลด

821,033,088.64

389,005
3,001,703,86

26. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที นําเสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน
เพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุรกิจตามภูมิศาสตร์ ภายในประเทศ
กับต่างประเทศ และช่องทางการจําหน่าย ซึงจําแนกเป็ นสาขา กับการขายสิ นค้าให้กบั แฟรนไชส์ และศูนย์การค้า
ทังนี รายได้ต่างประเทศและจากการขายให้แฟรนไชส์ ศูนย์การค้าและรายได้จากการฝากขายตามร้านสะดวกซื อ
มีจาํ นวนไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนันจึงไม่แสดงข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน

- 37 27. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
27.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพืนทีและสัญญาบริ การของบริ ษทั ฯ โดยมีระยะเวลาตังแต่ 1 ปี ถึง 3
ปี บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในการชําระค่าเช่าและค่าบริ การคงเหลือตามสัญญา ณ วันที กันยายน 2560
ดังนี
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
187,423,707.83
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
123,683,317.38
รวม

311,107,025.21

27.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างติดตังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คงเหลือ ณ วันที
จํานวน 2.49 ล้านบาท
27.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือ ณ วันที

กันยายน 2560

กันยายน 2560 จํานวน 0.36 ล้านบาท

27. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ากับบุคคลทีเกียวข้องกัน
27.4.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดินเพือก่อสร้างอาคารคลังสิ นค้า
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึนไป (ถึงปี ที 30)

874,800.00
3,991,275.00
30,142,215.90

รวม

35,008,290.90

27.4.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

348,000.00
87,000.00
435,000.00

- 38 28. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับเครืองมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที จะประกอบธุ รกรรมเครื องมื อทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงิ น ที เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์ เพือเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
28.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
รายละเอี ย ดของนโยบายการบัญชี ทีสําคัญ วิธี การที ใช้ซึ งรวมถึ ง เกณฑ์ในการรั บรู ้ และการวัด มูล ค่ า
เกียวกับสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3.18 และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงทีเกียวข้องกับเครื องมือ
ทางการเงิน และมีนโยบายการบริ หารความเสี ยงดังนี
ความเสียงด้ านการให้ สินเชือ
บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนื องกับลูกหนี การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี ยงนี โดย
การกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชือทีเหมาะสม ดังนันบริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชือ นอกจากนี การให้สินเชือของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนไม่เป็ น
สาระสําคัญและบริ ษทั ฯ มีกลุ่มลูกหนี ทีให้สินเชือจํานวนน้อยราย เนื องจากนโยบายการขายเป็ นการขาย
เงินสด จํานวนเงินสู งสุ ดทีบริ ษทั ฯ อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี ทีแสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนื องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชัวคราว
อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินส่ วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตรา
ตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี ยคงที ซึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี ยของ
บริ ษทั ฯ จึงอยูใ่ นระดับตํา
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอยูใ่ นระดับตําเนื องจากรายการค้าโดยส่ วน
ใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท

- 39 28.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
เนื องจากสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสัน บริ ษทั ฯ จึ ง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี สิ นทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ทีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผูซ้ ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์กนั ใน
ขณะที ทังสองฝ่ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ น
อิสระในลักษณะทีไม่มีความเกียวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึนอยูก่ บั ลักษณะของเครื องมือทาง
การเงิ น มู ลค่ า ยุติธ รรมจะกํา หนดจากราคาตลาดล่ า สุ ด หรื อกํา หนดขึ นโดยใช้เกณฑ์การวัดมู ล ค่ า ที
เหมาะสม
29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซึงโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสม
และการดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื อง
ณ วันที 30 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี สิ นต่อทุนเท่ากับ 0.53 เท่า
30. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมือวันที 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

