บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
รายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
และงบกระแสเงินสด สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิ นแบบย่อของ
บริ ษทั บิว ตี้ คอมมูนิต้ ี จ ากัด (มหาชน) ซึ่ ง ผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่าง
กาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิง านสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อ มูล ทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตของกิ จ การ” การสอบทานดัง กล่าวประกอบด้ว ยการใช้วิ ธีก าร
สอบถามบุคลากรซึ่ ง ส่ วนใหญ่เ ป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิ เคราะห์เ ปรี ยบเทียบและ
วิธีก ารสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

สินทรัพย์

30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

31 ธันวาคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

410,898,677.30

505,856,612.84

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

410,000,000.00

800,000,000.00

7,17

142,933,818.42

145,650,461.68

8

530,385,073.93

409,735,398.05

1,494,217,569.65

1,861,242,472.57

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

9

50,000,000.00

50,000,000.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

278,957,386.89

288,565,795.71

สิ ทธิ การเช่า

11

5,522,471.03

6,113,950.07

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

12

23,374,157.31

20,960,259.37

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

12,110,595.53

10,723,227.55

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14

102,712,009.37

97,888,635.34

472,676,620.13

474,251,868.04

1,966,894,189.78

2,335,494,340.61

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอานาจ
(

)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ

15,17

30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

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

336,671,074.41

433,917,361.07

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

127,112,658.17

177,839,471.27

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

463,783,732.58

611,756,832.34

14,978,047.49

9,332,873.99

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

5,103,350.00

5,103,350.00

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

4,428,150.00

4,136,572.13

24,509,547.49

18,572,796.12

488,293,280.07

630,329,628.46

302,261,000.00

302,261,000.00

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

16

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 3,022,610,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
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

12,817,114.75

10,311,302.69

30,226,100.00

30,226,100.00

ยังไม่ได้จดั สรร

553,788,239.99

793,627,779.84

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,478,600,909.71

1,705,164,712.15

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

1,966,894,189.78

2,335,494,340.61

ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอานาจ
(
)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

รายได้จากการขาย

837,238,858.87

881,360,358.73

ต้นทุนขาย

(287,902,399.21)

(268,971,539.09)

กำไรขั้นต้ น

549,336,459.66

612,388,819.64

3,982,387.96

4,295,725.39

16,300,537.44

1,723,051.45

20,282,925.40

6,018,776.84

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย

(191,448,672.99)

(192,236,154.82)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(57,367,653.91)

(84,473,115.44)

กำไรก่ อนภำษีเงินได้

320,803,058.16

341,698,326.22

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(64,450,309.23)

(68,513,868.02)

กำไรสำหรับงวด

256,352,748.93

273,184,458.20

รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรำยได้ อื่น

กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด - สุทธิจากภาษี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

-

-

-

-

-

-

256,352,748.93

273,184,458.20

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

21

0.09

0.09

กาไรต่อหุน้ ปรับลด

21

0.09

0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอานาจ
(

)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

รายได้จากการขาย

1,735,390,850.00

1,563,921,717.17

ต้นทุนขาย

(578,250,406.60)

(496,510,969.99)

กำไรขั้นต้ น

1,157,140,443.40

1,067,410,747.18

8,292,067.46

7,984,070.16

18,780,469.13

3,004,421.22

27,072,536.59

10,988,491.38

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย

(385,590,336.07)

(352,471,295.04)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(132,910,496.74)

(134,310,346.06)

กำไรก่ อนภำษีเงินได้

665,712,147.18

591,617,597.46

(126,946,817.74)

(118,780,830.94)

538,765,329.44

472,836,766.52

รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรำยได้ อื่น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

13

กำไรสำหรับงวด
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด - สุทธิจากภาษี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

(4,194,778.01)

-

838,955.60

-

(3,355,822.41)

-

535,409,507.03

472,836,766.52

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

21

0.18

0.16

กาไรต่อหุน้ ปรับลด

21

0.18

0.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอานาจ
(

)

บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
กำไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

ทุนที่ออกและ

ส่ วนเกินมูลค่ำ

ส่ วนทุนจำกกำรจ่ำย

จัดสรรแล้ว

ชำระแล้ว

หุ้นสำมัญ

โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

ทุนสำรองตำมกฎหมำย

300,000,000.00

556,439,628.87

กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด

-

-

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

-

-

กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ

96,560.00

4,948,178.84

4,768,867.48

รวมส่ วนของ

30,000,000.00

-

-

ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุ้น

429,079,158.14

1,320,287,654.49

472,836,766.52

472,836,766.52

3,318,063.24

-

-

3,318,063.24

(216,738.84)

-

-

4,828,000.00

จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย

-

-

-

เงินปั นผลจ่ำย

-

-

-

226,100.00
-

(226,100.00)

-

(414,133,253.05)

(414,133,253.05)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2560

300,096,560.00

561,387,807.71

7,870,191.88

30,226,100.00

487,556,571.61

1,387,137,231.20

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 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

535,409,507.03

535,409,507.03

กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

19

กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ

18

เงินปั นผลจ่ำย

20

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2561

-

-

-

-

210,668.00
300,484,126.50

10,559,257.35
581,285,328.47

-

-

2,742,337.41

-

-

2,742,337.41

(236,525.35)

-

-

10,533,400.00

12,817,114.75

30,226,100.00

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

(775,249,046.88)

(775,249,046.88)

553,788,239.99

1,478,600,909.71

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่ วย: บาท)
2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้

665,712,147.18

591,617,597.46

30,486,715.65

30,073,826.48

ปรับรำยกำรที่กระทบกำไร(ขำดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่ำย)
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจ่ำย
หนี้สงสัยจะสู ญ

73,261.76

ขำดทุน(โอนกลับ)กำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ

-

(2,042,015.38)

4,848,998.11

(กำไร)ขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สิน

(776,530.88)

(303.97)

ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ ำยทรัพย์สิน

520,287.15

1,309,131.80

(รำยได้)รับรู ้ - คะแนนสะสม

(2,323,630.00)

(2,991,720.00)

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำน

1,450,395.49

778,828.98

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

2,742,337.41

3,318,063.24

695,842,968.38

628,954,422.10

2,643,381.50

(57,747,248.80)

(118,607,660.50)

(40,994,573.86)

(4,823,374.03)

(5,254,758.77)

(120,787,653.03)

(103,996,581.43)

กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์จำกกำรดำเนิ นงำน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์จำกกำรดำเนิ นงำน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่ วย: บาท)
2561

2560

หนี้สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

(98,784,371.64)

168,960,802.88

291,577.87

(18,875.00)

(98,492,793.77)

168,941,927.88

476,562,521.58

693,899,768.55

(178,222,043.22)

(97,896,277.33)

298,340,478.36

596,003,491.22

390,000,000.00

80,000,000.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ ครำว(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพัน (เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ซื้ออำคำร และอุปกรณ์

-

10,000,000.00

(17,814,327.84)

(13,108,658.51)

เงินรับจำกกำรขำยอุปกรณ์

1,591,645.50

48,655.54

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

(2,441,539.09)

(1,044,550.00)

371,335,778.57

75,895,447.03

(775,167,592.47)

(414,016,138.96)

10,533,400.00

4,828,000.00

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(764,634,192.47)

(409,188,138.96)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(94,957,935.54)

262,710,799.29

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด

505,856,612.84

216,869,708.41

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

410,898,677.30

479,580,507.70

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยเงินปั นผล
เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สำมัญ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมกำรตำมอำนำจ
(

)

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลในประเทศไทยประเภทบริ ษทั
จำกัด เมื่ อวันที่ 19 ตุล ำคม 2543 แปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่ อวันที่ 31 กรกฎำคม 2555 และเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2555 โดยมีที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียน
เลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหำนคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ กำรค้ำปลีกเครื่ องสำอำง
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 4 พฤษภำคม 2561 ซึ่ งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นครั้งล่ำสุด มีดงั นี้
สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละของทุนชำระแล้ว)

2.

นำยสุวิน ไกรภูเบศ

15.11

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

13.50

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

9.69

นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

6.13

หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นในรู ปแบบย่อและตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ
(“สภำวิชำชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จดั ทำขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงิ นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินนี้มิได้รวมข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมดตำมข้อกำหนดสำหรับงบกำรเงินประจำปี แต่เน้นกำรให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนำเสนอรำยงำนไปแล้ว
ดัง นั้นกำรอ่ำนงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ จึ งควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงิ นของบริ ษทั สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2560

-2งบกำรเงินของบริ ษทั ฯ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบ
กำรเงิน ยกเว้นรำยกำรที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น
ระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ ง และอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น กำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นของ
บริ ษทั ฯ
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำก
สัญญำที่ ทำกับ ลูก ค้ำ ซึ่ งมี ผ ลบัง คับใช้ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลำบัญชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อหลัง วัน ที่ 1
มกรำคม 2562 บริ ษทั ฯไม่ได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงิ นดังกล่ำวในกำรจัดทำงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ กำหนดหลักกำรสำคัญเกี่ ยวกับ
กำรรับ รู้ ร ำยได้จำกสัญญำที่ ทำกับลูก ค้ำโดยกิ จกำรจะรั บรู้ ร ำยได้ในจำนวนเงิ นที่สะท้อนถึ ง สิ่ ง ตอบแทนที่
กิจกำรคำดว่ำจะได้รับเมื่อกิจกำรส่งมอบกำรควบคุมสิ นค้ำหรื อบริ กำรให้กบั ลูกค้ำ ตำมที่มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับนี้ กำหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงกำรใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละ
ขั้นตอน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้ มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญำก่อสร้ ำง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้อง
ปัจจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนดังกล่ำว
มำถือปฏิบตั ิ

-34.

สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

5.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
เงินสด

5,642,477.62

4,273,552.50

24,401,322.37

112,726,670.58

372,259,607.00

338,001,052.88

-

50,000,000.00

เช็ครอนำฝำก

7,365,434.68

-

สลิปบัตรเครดิตที่ยงั ไม่ข้ ึนเงิน

1,229,835.63

855,336.88

410,898,677.30

505,856,612.84

เงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์
เงินฝำกประจำ

รวม
6.

เงินลงทุนชั่วครำว
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนชัว่ ครำว ประกอบด้วย : (หน่ วย: บาท)
อัตรำดอกเบีย้ ร้ อยละต่อปี
เงินฝำกประจำ

30 มิถุนำยน 2561

31 ธันวำคม 2560

30 มิถุนำยน 2561

31 ธันวำคม 2560

1.35 - 1.55

1.35 - 1.55

250,000,000.00

700,000,000.00

1.40

1.70

160,000,000.00

100,000,000.00

410,000,000.00

800,000,000.00

ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ในประเทศ
รวม

-47.

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนี้กำรค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

1,030,398.97

ลูกหนี้กำรค้ำแฟรนไชส์

1,262,030.37

904,996.87

ลูกหนี้กำรค้ำพนักงำน

449,254.89

259,253.41

ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น

33,985,615.76

25,711,090.50

ลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำฝำกขำย

70,188,184.05

64,011,682.25

รวมลูกหนี้กิจกำรอื่น

105,885,085.07

90,887,023.03

รวมลูกหนี้กำรค้ำ

105,885,085.07

91,917,422.00

(647,993.25)

(574,731.49)

105,237,091.82

91,342,690.51

15,978,077.88

34,324,055.92

3,330,859.78

3,001,286.84

เงินมัดจำค่ำสิ นค้ำ

888,298.68

-

เงินทดรองจ่ำย

576,262.98

869,918.00

11,450,389.33

10,700,374.41

4,973,548.66

4,916,820.31

499,289.29

495,315.69

37,696,726.60

54,307,771.17

142,933,818.42

145,650,461.68

กิจกำรอื่น

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ

ภำษีซ้ื อยังไม่ถึงกำหนด
เงินจ่ำยล่วงหน้ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม
อื่นๆ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

-5ลูกหนี้กำรค้ำคงเหลือแยกตำมอำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระดังนี้

ลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่เกินกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำเกินกำหนดชำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
8.

(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
100,928,307.10
87,504,562.69
4,579,861.95
376,916.02

4,040,075.82
372,783.49

105,885,085.07

91,917,422.00

สิ นค้ำคงเหลือ
(หน่ วย: บาท)
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
บรรจุภณั ฑ์
งำนระหว่ำงทำ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
สุทธิ

9.

30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
382,024,371.55
306,709,144.26
102,597,155.49
61,942,466.98
45,442,907.61
43,514,133.56
5,180,256.39
4,471,285.74
535,244,691.04
(4,859,617.11)

416,637,030.54
(6,901,632.49)

530,385,073.93

409,735,398.05

เงินลงทุนระยะยำวอื่น
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนระยะยำวอื่น ซึ่ งเป็ นเงิ นฝำกประจำอำยุ 14 เดือน กับสถำบันกำรเงิ นหนึ่ งแห่ งในประเทศ
จำนวนเงิน 50 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี

-610.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้ อระหว่ำงงวด
จำหน่ำย
ปรับปรุ ง
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

288,565,795.71
20,486,410.84
(815,114.62)
(520,287.15)
(28,759,417.89)
278,957,386.89

อำคำรบำงส่วนมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 94.83 ล้ำนบำท สร้ำงอยูบ่ นที่เช่ำของกรรมกำรตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 17.3
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 จำนวน 28.76 ล้ำนบำท และ 28.81
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถำวรที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งำนอยู่ รำคำทุน จำนวน 116.99 ล้ำนบำท และ 104.35 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
11.

สิ ทธิกำรเช่ ำ
กำรเปลี่ยนแปลงสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ดังนี้
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด

(หน่ วย: บาท)
6,113,950.07
(591,479.04)

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

5,522,471.03

ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ ทธิ กำรเช่ำ สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 จำนวน 0.59
ล้ำนบำท และ 0.62 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

-712.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนอืน่
กำรเปลี่ยนแปลงสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้น
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

20,960,259.37
3,549,716.66
(1,135,818.72)
23,374,157.31

ค่ำตัดจำหน่ ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560
จำนวน 1.14 ล้ำนบำท และ 0.65 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
13.

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
(หน่ วย : บาท)
30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
12,110,595.53
10,723,227.55
-

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

12,110,595.53

สุทธิ

10,723,227.55

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงงวดมีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำทรัพย์สิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รำยได้รอตัดบัญชี - คะแนนสะสม
หนี้สินจำกกำรประมำณกำรค่ำรื้ อถอน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวม

กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2561

บันทึกเป็ น(รำยจ่ำย)/รำยได้ใน
กำไรหรื อ
ขำดทุน

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

(408,403.07)
290,079.10
701,095.31
16,865.90
(51,224.86)

838,955.60
-

971,923.42
985,026.00
2,995,609.50
5,983,069.52
77,845.81
1,097,121.28

10,723,227.55

548,412.38

838,955.60

12,110,595.53

-8ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
(รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่แสดงอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ที่บนั ทึกโดยตรงไปยัง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม

2561

(หน่ วย : บาท)
2560

127,495,230.12

127,586,730.45

(548,412.38)
126,946,817.74

(8,805,899.51)
118,780,830.94

(838,955.60)
(838,955.60)

-

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
2561
2560
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี

665,712,147.18
20%
133,142,429.44

591,617,597.46
20%
118,323,519.49

ผลกระทบทางภาษีสาหรั บ :
(รำยได้)ค่ำใช้จ่ำยที่เกณฑ์บญั ชีต่ำงจำกเกณฑ์ภำษี
รวม

(6,195,611.70)
(6,195,611.70)

457,311.45
457,311.45

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

126,946,817.74

118,780,830.94

19.07%

20.08%

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

-914.

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่

เงินมัดจำกำรเช่ำและบริ กำร
อื่นๆ
รวม
15.

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
เจ้ำหนี้ค่ำทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
รำยได้รอกำรตัดบัญชี - คะแนนสะสม
อื่นๆ
รวมเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
16.

(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
97,906,129.36
95,150,108.22
4,805,880.01
2,738,527.12
102,712,009.37
97,888,635.34

30 มิถุนำยน 2561

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวำคม 2560

191,577,026.01
191,577,026.01

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

78,273,299.70
11,727,540.48
11,096,844.67
7,864,378.47
29,915,347.58
6,216,637.50
145,094,048.40
336,671,074.41

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

ประมำณกำรหนี้สินไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงสำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

(หน่ วย: บาท)
9,332,873.99
1,450,395.49
4,194,778.01
14,978,047.49

- 10 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560
รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
2561
442,584.49
1,007,811.00
1,450,395.49

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวม

(หน่ วย: บาท)
2560
63,196.74
715,632.24
778,828.98

ขำดทุน (กำไร) จำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจำก
(หน่ วย: บาท)
2561
241,092.00
3,093,078.00
860,608.01

สมมติฐำนทำงกำรเงิน
สมมติฐำนประชำกร
กำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์

4,194,778.01

รวม
17.

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิ จดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่ อนไข
ทำง กำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจกำรเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
รำยชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
1. บุคคลธรรมดา ประกอบด้ วย:นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

นำยปรัชญำ เลวัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมกำรบริ ษทั

ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมกำรบริ ษทั
(ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำร
บริ ษทั เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน
2560)

ควำมสัมพันธ์ของรำยกำรบัญชี
ค่ำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ค่ำเช่ำที่ดิน,ภำระผูกพันตำม
สัญญำเช่ำที่ดิน
ขำยสิ นค้ำ(แฟรนไชส์) ,ซื้อสิ นค้ำ

- 11 รำยชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
2. คณะบุคคล ประกอบด้ วย:ห้ำงหุ ้นส่ วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น
อินเตอร์เนชัน่ แนล
บริ ษทั บีวิตำ้ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ควำมสัมพันธ์ของรำยกำรบัญชี

ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมกำรบริ ษทั
ขำยสิ นค้ำ(แฟรนไชส์)
(โดยนำยปรัชญำ เลวัน)
ญำติกรรมกำรบริ ษทั
ซื้อสิ นค้ำ
(โดยนำงรักชนก เชียงทอง เป็ น
ญำติสนิทนำยปรัชญำ เลวัน)

รำยกำรระหว่ำงกัน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รำยได้จำกกำรขำย(แฟรนไชส์)

รำคำตลำดเช่นเดียวกับรำคำที่ขำยให้แฟรนไชส์ทวั่ ไป

รำยได้อื่นๆ

ตำมข้อตกลงในสัญญำ

ซื้ อสิ นค้ำ

รำคำตลำดเท่ำกับลูกค้ำรำยใหญ่ทวั่ ไป

ค่ำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง

ตำมข้อตกลงในสัญญำ

ค่ำเช่ำที่ดิน

ตำมข้อตกลงในสัญญำ

ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดิน

ตำมข้อตกลงในสัญญำ

17.1 รำยกำรระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2561 30 มิถุนำยน 2560
รำยได้ จำกกำรขำย
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์ เนชัน่ แนล
รำยได้ อื่น
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ซื้อสิ นค้ำ
บริ ษทั บีวิตำ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
ค่ำเช่ ำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำง
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ
ค่ำเช่ ำที่ดิน
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

-

4,836,321.00

-

4,574.42

-

11,939,252.32

174,000.00

174,000.00

638,146.50

638,146.50
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17.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์ เนชัน่ แนล
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่ - เงินมัดจำกำรเช่ ำ
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั บีวิตำ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
ค่ำเช่ ำค้ ำงจ่ำย
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

-

1,030,398.97

87,000.00

87,000.00

-

2,060,000.00

3,317,368.50

3,161,172.00

17.3 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำ
17.3.1 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดิน ตำมสัญญำลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2556 มีระยะเวลำเช่ำ 20 ปี
กำหนดค่ำเช่ำเท่ำกับผูป้ ระเมินอิสระ และตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2557 เมื่ อ
วันที่ 25 เมษำยน 2557 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ มีกำรแก้ไขสัญญำโดยทำบันทึกต่อท้ำยสัญญำเช่ำขยำย
อำยุกำรเช่ำอีก 10 ปี เป็ นเงิน 16.44 ล้ำนบำท รวมเป็ นอำยุ 30 ปี เป็ นเงิน 38.28 ล้ำนบำท ตำมสัญญำลง
วันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 อำยุสัญญำเช่ำเริ่ มวันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึ ง วันที่ 31 ธันวำคม 2586
(คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยตกลง เก็บค่ำเช่ำนับตั้งแต่วนั ที่กำรก่อสร้ ำงอำคำรและสิ่ งก่อสร้ ำงอื่นๆ เสร็ จสิ้ น
หรื อนับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 แล้วแต่เวลำใดจะถึงกำหนดก่อน จนกว่ำจะครบกำหนดเวลำเช่ำ)
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ เริ่ มบันทึกค่ำเช่ำตั้งแต่ 1 มกรำคม 2557 เป็ นต้นไป โดยกำรเช่ำที่ดินดังกล่ำวจะ
ไม่มีกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ในสิ่ งปลูกสร้ำงให้แก่ผใู้ ห้เช่ำ โดยผูเ้ ช่ำต้องรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้ ำงดังกล่ำวเมื่อ
เลิกเช่ำบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดินที่ตอ้ งชำระคงเหลือ ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป(ถึงปี ที่ 30)
รวม

940,410.00
4,024,080.00
29,387,701.00
34,352,191.00

- 13 17.3.2 บริ ษทั ฯ มีภำระผูก พันตำมสัญญำเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูก สร้ ำง ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน 2561 คงเหลื อ
จำนวน 174,000 บำท
18.

ทุนที่ออกและชำระแล้ ว / ส่ วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
รายการกระทบยอด
หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว
จานวนหุ้น

ทุนชาระแล้ว

(หุ้น)

(บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
(บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

3,002,734,585

300,273,458.50

570,726,071.12

2,106,680

210,668.00

10,559,257.35

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

3,004,841,265

300,484,126.50

581,285,328.47

ในระหว่ ำงงวดมี ผูม้ ำใช้สิท ธิ ตำมใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ นสำมัญ (ESOP Warrant-1) และทำให้ มี
ส่ วนเกิ นมูลค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มขึ้ นรวมเป็ นจำนวน 10,559,257.35 บำท (รวมกำรปรับปรุ งส่ วนทุนจำกกำรจ่ำย
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์เป็ นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจำนวน 236,525.35 บำท)
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่เรี ยกชำระแล้ว จำกกำรใช้สิทธิ ดงั กล่ำวแล้วกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 26
มกรำคม 2561
19.

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ESOP Warrant-1 คงเหลือเท่ากับ 17,768,735 หน่วย อายุของ
สิ ทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
กระทบยอดใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดังนี้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(หน่วย)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
19,875,415
ลดลงจากการใช้สิทธิ
(2,106,680)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
17,768,735

- 14 บริ ษทั ฯ บันทึ กค่าใช้จ่ายสาหรั บโครงการ ESOP Warrant-1 สาหรับงวดหกเดือ น สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน
2561 เป็ นจานวน 2.74 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานพร้ อมกับรับรู้ “ส่ วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์” ในส่วนของผูถ้ ือหุ้นด้วยจานวนเดียวกัน
20.

เงินปันผล
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ำยเงิ นปั นผล
จำกผลกำรดำเนินงำนปี 2560 โดยกำหนดจ่ำยให้แก่ผถู้ ือหุ้นจำนวน 3,005 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.408 บำท
เป็ นจำนวนเงิน 1,226 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแล้วในปี 2560 หุ้นละ 0.15 บำท คิดเป็ น
เงิ นจ ำนวน 451 ล้ำนบำท เมื่ อวันที่ 8 กันยำยน 2560 คงเหลือ เงิ นปั นผลที่ ตอ้ งจ่ำยอี กหุ้นละ 0.258 บำท เป็ น
จำนวนเงิน 775 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ฯ จ่ำยแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561

21.

กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อ หุ้นปรับลดสำหรั บงวดสำมเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2561 และ 2560 แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
สำหรับงวดสำมเดือน
30 มิถุนำยน 2561

กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน
ผลกระทบของหุ ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลด
กำไรต่อหุ ้นปรับลด

30 มิถุนำยน 2560

กำไร(ขำดทุน)

จำนวนหุ ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก

256,352,748.93

3,004,841,265

0.09

273,184,458.20

3,000,965,600

0.09

-

2,275,907
3,007,117,172

0.09

-

1,301,757
3,002,267,357

0.09

กำไรต่อหุน้

กำไร(ขำดทุน)

จำนวนหุ ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก

กำไรต่อหุน้

(หน่วย : บาท)
สาหรับงวดหกเดือน
30 มิถุนำยน 2561

30 มิถุนำยน 2560

จำนวนหุ ้นสำมัญ

กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบของหุ น้ สามัญ
เทียบเท่าปรับลด
กาไรต่อหุ น้ ปรับลด

จำนวนหุ ้นสำมัญ

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุน้

กาไรต่อหุน้

กาไร(ขาดทุน)

จานวนหุน้

538,765,329.44

3,004,550,287

0.18 472,836,766.52 3,000,837,565

0.16

-

2,313,284
3,006,863,571

0.18

0.16

1,301,757
- 3,002,139,322

กาไรต่อหุน้
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กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน

22.1 ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนในส่วนงำนหลักคือ กำรจำหน่ำยเครื่ องสำอำงที่ผำ่ นช่องทำงค้ำปลีกและกำรจำหน่ำย
ที่ไม่ผ่ำนช่องทำงค้ำปลีก รำยงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู้ ีอำนำจตัดสิ นใจ
สูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกร
ให้กบั ส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน โดยผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯ คือ ประธำนกรรมกำรบริ หำร
รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมลักษณะกำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงจำหน่ำย
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
กำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงค้ำปลีก
กำรจำหน่ำยที่ไม่ผำ่ นช่องทำงค้ำปลีก
รวม

2561
535,605,646.02
301,633,212.85
837,238,858.87

2560
596,467,307.60
284,893,051.13
881,360,358.73

สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่วย: บำท)
กำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงค้ำปลีก
กำรจำหน่ำยที่ไม่ผำ่ นช่องทำงค้ำปลีก
รวม

2561
1,148,762,810.71
586,628,039.29
1,735,390,850.00

2560
1,113,931,660.25
449,990,056.92
1,563,921,717.17

22.2 กำรบริ หำรงำนบริ ษทั ฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตำมภูมิศำสตร์ ภำยในประเทศกับต่ำงประเทศ ซึ่ ง
จำแนกเป็ นกำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงค้ำปลีกและกำรจำหน่ำยที่ไม่ผำ่ นช่องทำงค้ำปลีก ทั้งนี้ รำยได้ต่ำงประเทศ
มีจำนวนไม่ถึงร้อยละ 10 ของรำยได้รวม ดังนั้นจึงไม่แสดงข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน
23.

ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้

23.1 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำพื้นที่และสัญญำบริ กำรของบริ ษทั ฯ โดยมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรคงเหลือตำมสัญญำ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
192,245,715.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
156,897,699.00
รวม
349,143,414.00

- 16 23.2 บริ ษทั ฯ มี ภำระผูก พันตำมสัญญำว่ำจ้ำงติ ดตั้งโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ คงเหลื อ ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน 2561
จำนวน 0.38 ล้ำนบำท
23.3 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำยำนพำหนะคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 จำนวน 4.90 ล้ำนบำท
23.4 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
23.4.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดินเพื่อก่อสร้ำงอำคำรคลังสิ นค้ำ
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป (ถึงปี ที่ 30)
รวม

940,410.00
4,024,080.00
29,387,701.00
34,352,191.00

23.4.2 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงที่ตอ้ งจ่ำยชำระภำยใน 1 ปี จำนวน 174,000 บำท
24.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ ำงทำงกำรเงิ นที่เหมำะสม
และกำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ฯ มีอตั รำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.33 เท่ำ

25.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่รอบระยะเวลำรำยงำน

25.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุมของบริ ษทั ฯ
มีมติอนุมตั ิโครงกำรซื้ อหุ้นคืนเพื่อ บริ หำรทำงกำรเงินและสภำพคล่องส่ วนเกิ นของบริ ษทั ฯ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
ก) วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในกำรซื้ อหุ้นคืน 950 ล้ำนบำท
ข) จำนวนหุ้นที่จะซื้ อคืนไม่เกิน 64 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท จำนวนหุ้นที่จะซื้ อคืนคิดเป็ นร้อย
ละ 2.13 ของหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 14 มีนำคม 2561
ค) บริ ษทั ฯซื้ อคืนหุ้นสำมัญดังกล่ำวในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยให้นำรำคำหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง
30 วันก่อนวันที่บริ ษทั จะทำกำรเปิ ดเผยข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำกำหนดรำคำหุ้นด้วย รำคำซื้ อคืนแต่
ละครั้งจะไม่เกินกว่ำรำคำปิ ดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำกำรซื้ อขำยก่อนหน้ำวันที่ทำกำรซื้ อขำยแต่ละครั้ง บวก
ด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของรำคำปิ ดเฉลี่ยดังกล่ำว
ง) ระยะเวลำที่จะซื้ อหุ้นคืนตั้งแต่วนั ที่ 24 กรกฎำคม 2561 ถึงวันที่ 23 มกรำคม 2562

- 17 จ) ระยะเวลำจำหน่ำยหุ้นที่ซ้ื อคืน ภำยหลัง 6 เดือนนับแต่วนั ที่ซ้ื อหุ้นคืนเสร็ จสิ้ นแต่ตอ้ งไม่เกิ น 3 ปี บริ ษทั ฯ
จะจำหน่ำยหุ้นทุนที่ซ้ื อคืนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จะพิจำรณำ
กำหนดวันจำหน่ำยหุ้นที่ซ้ื อคืนในภำยหลัง
ฉ) หุ้นที่บริ ษทั ฯซื้ อคืนจะไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
25.2 บริ ษทั ฯ มี ทุนที่ อ อกและชำระแล้ว เพิ่ มขึ้ นจำก 300,484,126.50 บำท (หุ้นสำมัญจ ำนวน 3,004,841,265 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท) เป็ น 300,621,495.50 บำท (หุ้นสำมัญจำนวน 3,006,214,955 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 0.10 บำท) โดยจ ำนวนดัง กล่ำวเป็ นผลมำจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้นสำมัญ
(ESOP Warrant-1) จำนวน 137,369 บำท (หุ้นสำมัญ 1,373,690 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.10 บำท) บริ ษทั ฯ
ได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2561
25.3 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม 2561 มีมติให้จ่ำยเงิน ปั นผล
ระหว่ำงกำล จำกผลกำรดำเนิ นงำนงวดหกเดื อ น สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนำยน 2561 แก่ ผูถ้ ื อ หุ้นที่ มีร ำยชื่ อ ตำม
ทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 29 สิ งหำคม 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.162 บำท กำหนดจ่ำยวันที่ 7 กันยำยน 2561
26.

กำรอนุมัตงิ บกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงิ นโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม
พ.ศ. 2561

