บริษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
การเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมาย
เหตุ ป ระกอบงบการเงิ นแบบย่อ ของ บริ ษ ทั บิ วตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) ซึ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที
เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี ยวกับข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ัติ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อ มูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้ว ยการใช้วิ ธีการ
สอบถามบุ คลากรซึ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิ นและบัญ ชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและ
วิธีการสอบทานอืน การสอบทานนี มี ขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํ ให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื อมันว่าจะพบเรื องทีมีนยั สําคัญทังหมดซึ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนัน
ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชื อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์

31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

1,241,426,766.01

505,856,612.84

เงินลงทุนชัวคราว

6

350,000,000.00

800,000,000.00

7,17

176,729,052.97

145,650,461.68

8

457,510,615.65

409,735,398.05

2,225,666,434.63

1,861,242,472.57

ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอืน

9

50,000,000.00

50,000,000.00

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

10

284,722,397.81

288,565,795.71

สิ ทธิการเช่า

11

5,818,210.55

6,113,950.07

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน

12

20,983,816.78

20,960,259.37

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

12,030,915.84

10,723,227.55

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

14

98,340,559.90

97,888,635.34

471,895,900.88

474,251,868.04

2,697,562,335.51

2,335,494,340.61

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

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

)

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

437,565,407.48

433,917,361.07

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

240,521,664.73

177,839,471.27

รวมหนีสิ นหมุนเวียน

678,087,072.21

611,756,832.34

14,252,849.75

9,332,873.99

ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน

5,103,350.00

5,103,350.00

หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน

3,986,300.00

4,136,572.13

23,342,499.75

18,572,796.12

701,429,571.96

630,329,628.46

302,261,000.00

302,261,000.00

15,17

หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

16

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 3,022,610,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 3,004,841,265 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท

18

300,484,126.50

หุน้ สามัญ 3,002,734,585 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

300,273,458.50
581,285,328.47

570,726,071.12

11,452,670.64

10,311,302.69

30,226,100.00

30,226,100.00

ยังไม่ได้จดั สรร

1,072,684,537.94

793,627,779.84

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,996,132,763.55

1,705,164,712.15

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,697,562,335.51

2,335,494,340.61

18

ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

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

)

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย

2561
898,151,991.13

2560
682,561,358.44

ต้นทุนขาย

(290,348,007.39)

(227,539,430.90)

กําไรขันต้ น

607,803,983.74

455,021,927.54

ดอกเบียรับ

4,309,679.50

3,688,344.77

อืน ๆ

2,479,931.69

1,281,369.77

6,789,611.19

4,969,714.54

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(194,141,663.08)

(160,235,140.22)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(75,542,842.83)

(49,837,230.62)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

344,909,089.02

249,919,271.24

(62,496,508.51)

(50,266,962.92)

282,412,580.51

199,652,308.32

รายได้อืน

รวมรายได้ อนื

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

13

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(4,194,778.01)

-

838,955.60

-

(3,355,822.41)

-

279,056,758.10

199,652,308.32

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน

20

0.09

0.07

กําไรต่อหุ ้นปรับลด

20

0.09

0.07

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

)

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่ วย: บาท)
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560

ทุนทีออกและ

ส่วนเกินมูลค่า

ส่วนทุนจากการจ่าย

จัดสรรแล้ว

ชําระแล้ว

หุน้ สามัญ

โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ทุนสํารองตามกฎหมาย

300,000,000.00

556,439,628.87

4,768,867.48

30,000,000.00

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

-

-

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

-

-

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุน้ สามัญ

96,560.00

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย

-

-

4,948,178.84
-

รวมส่วนของ

-

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุน้

429,079,158.14

1,320,287,654.49

199,652,308.32

199,652,308.32

1,656,010.52

-

-

1,656,010.52

(216,738.84)

-

-

4,828,000.00

-

226,100.00

(226,100.00)

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2560

300,096,560.00

561,387,807.71

6,208,139.16

30,226,100.00

628,505,366.46

1,526,423,973.33

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

300,273,458.50

570,726,071.12

10,311,302.69

30,226,100.00

793,627,779.84

1,705,164,712.15

279,056,758.10

279,056,758.10

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

19

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุน้ สามัญ

18

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561

-

-

-

-

-

-

1,377,893.30

-

-

1,377,893.30

-

-

10,533,400.00

210,668.00

10,559,257.35

(236,525.35)

300,484,126.50

581,285,328.47

11,452,670.64

30,226,100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

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

)

1,072,684,537.94

1,996,132,763.55

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

344,909,089.02

249,919,271.24

15,135,497.37

15,088,262.93

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

47,698.52

-

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้า

676,820.54

842,186.70

(กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน

(776,909.56)

98.58

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน

175,839.95

873,490.70

(1,331,760.00)

(1,529,538.31)

725,197.75

389,414.49

1,377,893.30

1,656,010.52

360,939,366.89

267,239,196.85

ลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน

(31,126,289.81)

(41,684,746.17)

สิ นค้าคงเหลือ

(48,452,038.14)

67,065,670.52

(451,924.56)

(3,981,487.04)

(80,030,252.51)

21,399,437.31

(รายได้)รับรู ้ - คะแนนสะสม
ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์จากการดําเนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์จากการดําเนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

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

)

บริษัท บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
2561

2560

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

(1,992,103.61)

(15,814,768.31)

(150,272.13)

(57,150.00)

(2,142,375.74)

(15,871,918.31)

278,766,738.64

272,766,715.85

(283,047.74)

(69,676.88)

278,483,690.90

272,697,038.97

450,000,000.00

180,000,000.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราว(เพิมขึน)ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระผูกพัน(เพิมขึน)ลดลง

-

10,000,000.00

ซืออาคาร และอุปกรณ์

(4,559,451.23)

(6,426,816.24)

เงินรับจากการขายอุปกรณ์

1,591,645.50

47,028.04

ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน

(476,000.00)

(293,050.00)

446,556,194.27

183,327,161.80

เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผล

(3,132.00)

เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุ ้นสามัญ

-

10,533,400.00

4,828,000.00

10,530,268.00

4,828,000.00

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ

735,570,153.17

460,852,200.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

505,856,612.84

216,869,708.41

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นงวด

1,241,426,766.01

677,721,909.18

เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

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

)

บริษทั บิวตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที มีนาคม
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
1.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั บิ วตี คอมมูนิตี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั ที จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เมือวันที 12 ธันวาคม 2555 โดยมีทีอยู่ตามทีจดทะเบี ยนเลขที 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ การค้าปลีกเครื องสําอาง
รายชือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันที 14 มีนาคม 2561 ซึ งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ครังล่าสุ ด มีดงั นี
สัดส่ วนการถือหุน้
(ร้อยละของทุนชําระแล้ว)

2.

นายสุ วิน ไกรภูเบศ

17.44

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

10.49

นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

8.46

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

8.24

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที 34 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ที เกี ยวข้อ ง โดยบริ ษ ัท ฯ เลื อ กนําเสนอ
งบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ฯได้แสดง รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดให้อยูใ่ นรู ปแบบเช่นเดียวกับ
งบการเงินประจําปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึ นเพือให้ขอ้ มูลเพิ มเติมจากงบการเงิ นประจําปี ที นําเสนอครังล่าสุ ด ดังนันงบ
การเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกียวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ขอ้ มูลที
นําเสนอซําซ้อนกับข้อมูลที ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้ งบการเงินระหว่างกาลนี ควบคู่ไปกับงบ
การเงินประจําปี ล่าสุ ด

-2งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบ
การเงิน ยกเว้นรายการทีเปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีทีเกียวข้อง
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษ ทั ฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง ) จํานวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา
บัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที มกราคม
มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง และอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ ซึงมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 15 เรื อง รายได้จาก
สั ญ ญาที ทํากับ ลูก ค้าซึ งมี ผ ลบังคับ ใช้สําหรั บ งบการเงิ น ที มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที เริ มในหรื อ หลังวัน ที 1
มกราคม 2562 บริ ษทั ฯไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานการเงินดังกล่าวในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลก่อน
วันทีมีผลบังคับใช้
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า กําหนดหลักการสําคัญเกียวกับ
การรั บ รู ้ รายได้จากสัญ ญาที ทํากับ ลูกค้าโดยกิ จการจะรั บรู ้ รายได้ในจํานวนเงิ นที สะท้อนถึ งสิ งตอบแทนที
กิจการคาดว่าจะได้รับเมือกิจการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ตามทีมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี กําหนด 5 ขันตอน และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจทีสําคัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละ
ขันตอน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง รายได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง สัญญาก่อสร้าง และการตี ความมาตรฐานที
เกียวข้อง
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ทีเริ มนํามาตรฐานดังกล่าว
มาถือปฏิบตั ิ

-34.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึ นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที ใช้ในงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2561
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา
สลิปบัตรเครดิตทียังไม่ขึนเงิน
รวม

6.

31 ธันวาคม 2560

5,002,059.50

4,273,552.50

26,194,665.00

112,726,670.58

1,207,998,108.06

338,001,052.88

-

50,000,000.00

2,231,933.45

855,336.88

1,241,426,766.01

505,856,612.84

เงินลงทุนชัวคราว
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนชัวคราว ประกอบด้วย : (หน่ วย: บาท)
อัตราดอกเบียร้ อยละต่ อปี
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
เงินฝากประจํา

1.35 - 1.55

1.35 - 1.55

-

1.70

31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

350,000,000.00

700,000,000.00

-

100,000,000.00

350,000,000.00

800,000,000.00

ตราสารหนีภาคเอกชน
ในประเทศ
รวม

-47.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

ลูกหนีการค้า
กิจการทีเกียวข้องกัน

-

1,030,398.97

ลูกหนีการค้าแฟรนไชส์

1,966,033.28

904,996.87

ลูกหนีการค้าพนักงาน

761,333.57

259,253.41

ลูกหนีการค้ากิจการอืน

30,100,884.06

25,711,090.50

ลูกหนีการค้าตามสัญญาฝากขาย

101,227,637.64

64,011,682.25

รวมลูกหนี กิจการอืน

134,055,888.55

90,887,023.03

รวมลูกหนี การค้า

134,055,888.55

91,917,422.00

(622,430.01)

(574,731.49)

133,433,458.54

91,342,690.51

22,634,106.70

34,324,055.92

3,255,671.62

3,001,286.84

เงินมัดจําค่าสิ นค้า

851,107.44

-

เงินทดรองจ่าย

792,253.00

869,918.00

11,472,000.08

10,700,374.41

3,892,560.29

4,916,820.31

397,895.30

495,315.69

43,295,594.43

54,307,771.17

176,729,052.97

145,650,461.68

กิจการอืน

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีหมุนเวียนอืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบียค้างรับ

ภาษีซือยังไม่ถึงกําหนด
เงินจ่ายล่วงหน้าภาษีมลู ค่าเพิม
อืนๆ
รวมลูกหนี หมุนเวียนอืน
รวมลูกหนี การค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน

-5ลูกหนีการค้าคงเหลือแยกตามอายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระดังนี

ลูกหนีการค้าทีไม่เกินกําหนดชําระ
ลูกหนีการค้าเกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
รวมลูกหนี การค้า
8.

(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
124,169,362.38
87,504,562.69
9,532,933.02
353,593.15

4,040,075.82
372,783.49

134,055,888.55

91,917,422.00

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่ วย: บาท)
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
บรรจุภณ
ั ฑ์
งานระหว่างทํา
วัสดุสินเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้า
สุ ทธิ

9.

31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
340,951,511.40
306,709,144.26
67,361,026.36
61,942,466.98
53,169,954.69
43,514,133.56
3,606,576.23
4,471,285.74
465,089,068.68
416,637,030.54
(7,578,453.03)
(6,901,632.49)
457,510,615.65

409,735,398.05

เงินลงทุนระยะยาวอืน
บริ ษทั ฯ มีเงิ นลงทุนระยะยาวอืน ซึ งเป็ นเงินฝากประจําอายุ
จํานวนเงิน ล้านบาท อัตราดอกเบียร้อยละ . ต่อปี

เดื อน กับสถาบันการเงิ นหนึ งแห่ งในประเทศ

-610.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การเปลียนแปลง สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 ดังนี
(หน่ วย: บาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2561
ซื อระหว่างงวด
จําหน่าย
ปรับปรุ ง
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2561

288,565,795.71
11,534,493.25
(814,735.94)
(175,839.95)
(14,387,315.26)
284,722,397.81

อาคารบางส่ วนมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี 95.68 ล้านบาท สร้างอยูบ่ นทีเช่าของกรรมการตามทีกล่าวในหมายเหตุ 17.3
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวดสามเดื อน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม
ล้านบาท ตามลําดับ

1 และ 2560 จํานวน 14.39 ล้านบาท และ 14.45

ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรทีคิดค่าเสื อมราคาหมดแล้ว แต่
ยังใช้งานอยู่ ราคาทุน จํานวน 111.61 ล้านบาท และ 104.35 ล้านบาท ตามลําดับ
11.

สิ ทธิการเช่ า
การเปลียนแปลง สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 ดังนี
(หน่ วย: บาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2561

6,113,950.07
(295,739.52)
5,818,210.55

ค่าตัดจําหน่ ายของสิ ทธิ การเช่ า สําหรับงวดสามเดื อน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 จํานวน 0.30
ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลําดับ

-712.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน
การเปลียนแปลง สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 ดังนี
(หน่ วย: บาท)
20,960,259.37
476,000.00
(452,442.59)
20,983,816.78

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2561
เพิมขึน
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม 2561

ค่ าตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตนอื น สําหรับงวดสามเดื อน สิ นสุ ดวันที 31 มี นาคม 2561 และ 2560
จํานวน 0.45 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลําดับ
13.

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(หน่ วย : บาท)
31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
12,030,915.84
10,723,227.55
-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12,030,915.84

สุ ทธิ

10,723,227.55

รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดขึนในระหว่างงวดมีดงั นี
ณ วันที
1 มกราคม
2561
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือการลดมูลค่าของสิ นค้า
ค่าเผือการลดมูลค่าทรัพย์สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้รอตัดบัญชี - คะแนนสะสม
หนีสิ นจากการประมาณการค่ารื อถอน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน
กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที
31 มีนาคม
2561

1,380,326.49
985,026.00
1,866,574.80
5,281,974.21
60,979.91
1,148,346.14

135,364.11
145,039.55
217,448.64
8,389.07
(37,508.68)

838,955.60
-

1,515,690.60
985,026.00
2,850,569.95
5,499,422.85
69,368.98
1,110,837.46

10,723,227.55

468,732.69

838,955.60 12,030,915.84

-8ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราวทีแสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(รายได้)ภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ทีบันทึกโดยตรงไปยัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
รวม
14.

(หน่ วย : บาท)
2560

62,965,241.20

53,034,514.27

(468,732.69)
62,496,508.51

(2,767,551.35)
50,266,962.92

(838,955.60)
(838,955.60)

-

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
31 มีนาคม 2561
เงินมัดจําการเช่าและบริ การ
อืนๆ
รวม

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560

95,391,599.03

95,150,108.22

2,948,960.87

2,738,527.12

98,340,559.90

97,888,635.34

-915.

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน
31 มีนาคม 2561
เจ้าหนีการค้า
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน
รวมเจ้าหนี การค้า
เจ้าหนีหมุนเวียนอืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีกรมสรรพากร
เจ้าหนีค่าทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
รายได้รอการตัดบัญชี - คะแนนสะสม
อืนๆ
รวมเจ้าหนี หมุนเวียนอืน
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

16.

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560

206,915,368.95
206,915,368.95

2,060,000.00
188,970,759.05
191,030,759.05

112,328,367.14
26,377,080.97
14,524,482.99
43,560,520.19
27,497,114.28
6,362,472.96
230,650,038.53
437,565,407.48

165,077,136.42
22,256,242.69
19,896,807.61
2,594,566.89
26,409,871.08
6,651,977.33
242,886,602.02
433,917,361.07

ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลียนแปลง สําหรับงวดสามเดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 ดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั และดอกเบีย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561

(หน่ วย: บาท)
9,332,873.99
725,197.75
4,194,778.01
14,252,849.75

- 10 ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560
รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี
2561
83,735.25
641,462.50
725,197.75

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

(หน่ วย: บาท)
2560
31,598.37
357,816.12
389,414.49

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน เกิดขึนจาก
(หน่ วย: บาท)
2561
241,092.00
3,093,078.00
860,608.01

สมมติฐานทางการเงิน
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุ งจากประสบการณ์

4,194,778.01

รวม
17.

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการทีเกี ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไข
ทาง การค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการเหล่านัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี
รายชือบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
1. บุคคลธรรมดา ประกอบด้ วย:นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

นายปรัชญา เลวัน

ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั
(ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
บริ ษทั เมือวันที 0 พฤศจิกายน
2560)

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

- 11 รายชือบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
2. คณะบุคคล ประกอบด้ วย:ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น
อินเตอร์เนชันแนล
บริ ษทั บีวติ า้ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ของรายการบัญชี

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั
ขายสิ นค้า(แฟรนไชส์)
(โดยนายปรัชญา เลวัน)
ญาติกรรมการบริ ษทั
ซือสิ นค้า
(โดยนางรักชนก เชียงทอง เป็ น
ญาติสนิทนายปรัชญา เลวัน)

รายการระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา

รายได้จากการขาย(แฟรนไชส์)

ราคาตลาดเช่นเดียวกับราคาทีขายให้แฟรนไชส์ทวไป
ั

รายได้อืนๆ

ตามข้อตกลงในสัญญา

ซื อสิ นค้า

ราคาตลาดเท่ากับลูกค้ารายใหญ่ทวไป
ั

ค่าเช่าทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง

ตามข้อตกลงในสัญญา

ค่าเช่าทีดิน

ตามข้อตกลงในสัญญา

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดิน

ตามข้อตกลงในสัญญา

17.1 รายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี
(หน่ วย: บาท)
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ นสุ ดวันที
31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560
รายได้ จากการขาย
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชันแนล
รายได้ อืน
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชันแนล
ซือสิ นค้ า
บริ ษทั บีวิตา้ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
ค่ าเช่ าทีดินพร้ อมสิ งปลูกสร้ าง
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
ค่ าเช่ าทีดิน
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

-

1,630,493.48

-

1,260.00

-

4,773,364.48

87,000.00

87,000.00

319,073.26

319,073.26

- 12 17.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 มีนาคม 2561 และ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560

31 มีนาคม 2561
ลูกหนีการค้ า
ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชันแนล
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน- เงินมัดจําการเช่ า
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
เจ้ าหนีการค้ า
บริ ษทั บีวิตา้ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
ค่ าเช่ าค้ างจ่ าย
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

-

1,030,398.97

87,000.00

87,000.00

-

2,060,000.00

3,237,245.25

3,161,172.00

17.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
17.3.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดิน ตามสัญญาลงวันที 11 มิถุนายน 2556 มีระยะเวลาเช่า 20 ปี
กําหนดค่าเช่ าเท่ากับผูป้ ระเมินอิสระ และตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 เมื อ
วันที 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ มีการแก้ไขสัญญาโดยทําบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าขยาย
อายุการเช่าอีก 10 ปี เป็ นเงิน 16.44 ล้านบาท รวมเป็ นอายุ 30 ปี เป็ นเงิน 38.28 ล้านบาท ตามสัญญาลง
วันที 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 อายุสัญ ญาเช่ าเริ มวันที 1 มกราคม 2557 ถึ งวันที 31 ธัน วาคม 2586
(คู่สัญญาทังสองฝ่ ายตกลง เก็บค่าเช่ านับตังแต่วนั ที การก่อสร้างอาคารและสิ งก่อสร้างอืนๆ เสร็ จสิ น
หรื อนับตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2559 แล้วแต่เวลาใดจะถึงกําหนดก่อน จนกว่าจะครบกําหนดเวลาเช่า)
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ เริ มบันทึกค่าเช่าตังแต่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป โดยการเช่าทีดินดังกล่าวจะ
ไม่มีการโอนกรรมสิ ทธิ ในสิ งปลูกสร้างให้แก่ผใู ้ ห้เช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรื อถอนสิ งปลูกสร้างดังกล่าวเมือ
เลิกเช่าบริ ษทั ฯ
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดินทีต้องชําระคงเหลือ ดังนี
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึนไป(ถึงปี ที 30)
รวม

907,605.00
4,024,080.00
29,639,206.00
34,570,891.00

- 13 17.3.2 บริ ษ ัท ฯ มี ภ าระผูกพันตามสั ญ ญาเช่ าที ดิ น พร้ อ มสิ งปลูกสร้ าง ณ วันที 31 มี น าคม 2561 คงเหลื อ
จํานวน 261,000 บาท
18.

ทุนทีออกและชําระแล้ ว / ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
รายการกระทบยอด
หุน้ สามัญทีออกและชําระแล้ว

ณ วันที 1 มกราคม 2561
เพิมทุนจากการใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที 31 มีนาคม 2561

จํานวนหุน้

ทุนชําระแล้ว

(หุน้ )

(บาท)

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
(บาท)

3,002,734,585

300,273,458.50

570,726,071.12

2,106,680
3,004,841,265

210,668.00
300,484,126.50

10,559,257.35
581,285,328.47

ในระหว่างงวดมีผมู ้ าใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ น้ สามัญ (ESOP Warrant-1) จํานวน 210,668.
บาท (หุ ้นสามัญ 2,106,680 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) และทําให้มีส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญเพิ มขึ น
รวมเป็ นจํานวน 10,559,257.35 บาท (รวมการปรับปรุ งส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์เป็ นส่ วนเกิ น
มูลค่าหุน้ สามัญจํานวน 236,525.35 บาท)
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนเพิมทุนทีเรี ยกชําระแล้วจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 26
มกราคม 2561
19.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซือหุ้น
ณ วันที 31 มี นาคม 2561 ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ESOP Warrant-1 คงเหลื อเท่ ากับ 17,768,735 หน่ วย อายุของ
สิ ทธิ ครังสุ ดท้ายคือวันที 17 กรกฎาคม 2564
กระทบยอดใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ดังนี
ใบคัญแสดงสิ ทธิ
(หน่วย)
ณ วันที 1 มกราคม 2561
19,875,415
ลดลงจากการใช้สิทธิ
(2,106,680)
ณ วันที 31 มีนาคม 2561
17,768,735

- 14 บริ ษ ทั ฯ บันทึ กค่ าใช้จ่ายสําหรั บ โครงการ ESOP Warrant-1 สําหรั บ งวดสามเดื อน สิ นสุ ด วันที 31 มี นาคม
2561 เป็ นจํานวน 1.38 ล้านบาท ซึ งแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายเกี ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู ้ “ส่ วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยจํานวนเดียวกัน
20.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานและกําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือน สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2561 และ 2560
แสดงการคํานวณได้ดงั นี
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
2561

2560

จํานวนหุ ้นสามัญ
กําไร(ขาดทุน)
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน

ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

จํานวนหุ ้นสามัญ
กําไรต่อหุ ้น

กําไร(ขาดทุน)

ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก

กําไรต่อหุ ้น

282,412,580.51

3,004,256,076

0.09

199,652,308.32

3,000,965,600

0.07

เทียบเท่าปรับลด

-

2,303,792

-

-

1,321,210

-

กําไรต่อหุ ้นปรับลด

282,412,580.51

3,006,559,868

0.09

199,652,308.32

3,002,286,810

0.07

ผลกระทบของหุ ้นสามัญ

21. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
21.1 ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานในส่ วนงานหลักคือ การจําหน่ายเครื องสําอางทีผ่านช่ องทางค้าปลีกและการ
จําหน่ ายที ไม่ผ่านช่ องทางค้าปลีก รายงานที นําเสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที ผูม้ ี
อํานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอ เพือใช้ในการตัดสิ นใจใน
การจัด สรรทรั พ ยากรให้ กับ ส่ ว นงานและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของส่ ว นงาน โดยผูม้ ี อ าํ นาจ
ตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร
รายได้จากการขายแยกตามลักษณะการจําหน่ายผ่านช่องทางจําหน่ายสําหรับงวดสามเดือน สิ นสุ ดวันที
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี
(หน่วย: บาท)
การจําหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีก
การจําหน่ายทีไม่ผา่ นช่องทางค้าปลีก
รวม

2561
613,157,164.69
284,994,826.44

2560
517,464,352.65
165,097,005.79

898,151,991.13

682,561,358.44

- 15 21.2 การบริ ห ารงานบริ ษ ัท ฯจัด โครงสร้ า งองค์ก รเป็ นหน่ ว ยธุ ร กิ จ ตามภู มิ ศ าสตร์ ภ ายในประเทศกับ
ต่างประเทศ ซึ งจําแนกเป็ นการจําหน่ ายผ่านช่ องทางค้าปลีกและการจําหน่ายที ไม่ผ่านช่องทางค้าปลีก
ทังนี รายได้ต่างประเทศมีจาํ นวนไม่ถึงร้อยละ ของรายได้รวม ดังนันจึงไม่แสดงข้อมูลทางการเงิ น
จําแนกตามส่ วนงาน
22.

ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
22.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพืนทีและสัญญาบริ การของบริ ษทั ฯ โดยมีระยะเวลาตังแต่ 1 ปี ถึง
3 ปี บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในการชําระค่าเช่าและค่าบริ การคงเหลือตามสัญญา ณ วันที 31 มีนาคม 2561
ดังนี
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
186,956,998.75
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
133,952,057.11
รวม
320,909,055.86
22.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างติดตังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561
จํานวน 1.95 ล้านบาท
22.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ ายานพาหนะคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 จํานวน 5.16 ล้าน
บาท
22.4 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ากับบุคคลทีเกียวข้องกัน
22.4.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดินเพือก่อสร้างอาคารคลังสิ นค้า
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึนไป (ถึงปี ที 30)
รวม

907,605.00
4,024,080.00
29,639,206.00
34,570,891.00

22.4.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างทีต้องจ่ายชําระภายใน 1 ปี จํานวน 261,000
บาท

- 16 23.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซึงโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสม
และการดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
ณ วันที 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.35 เท่า

24.

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เมือวันที 25 เมษายน 2561 มีมติ อนุมตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผล
จากผลการดําเนิ นงานปี 2560 โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จํานวน 3,005 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ น้ ละ 0.408 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 1,226 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วในปี 2560 หุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ น
เงิ นจํานวน 451 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลที ต้องจ่ายอีกหุ ้นละ .258 บาท คิ ดเป็ นเงินจํานวน 775 ล้านบาท
กําหนดจ่ายวันที พฤษภาคม

25.

การอนุมตั งิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมือวันที 11 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561

