บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จำกัด (มหำชน)
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีและงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษัท บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำย
กำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำ พเจ้ำ เห็ น ว่ ำ งบกำรเงิ น ข้ำ งต้น นี้ แสดงฐำนะกำรเงิ น ของบริ ษัท บิ ว ตี้ คอมมู นิ ต้ ี จ ำกัด (มหำชน) ณ วัน ที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงิ นสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกบริ ษทั
ตำมข้อ ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิ ช ำชี พ ที่ ก ำหนดโดยสภำวิ ช ำชี พ บัญ ชี ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำร
ตรวจสอบงบกำรเงิ นและข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บตั ิตำมควำมรั บผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อก ำหนด
เหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้

-2การแสดงมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ตำมที่ ก ล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นข้อ 4.5 และข้อ 8 บริ ษทั มี สินค้ำคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561 จำนวน 592.84 ล้ำนบำท ซึ่ ง เป็ นจำนวนที่มีนัยสำคัญในงบกำรเงิ นได้แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนหรื อ
มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ แล้ว แต่ มู ล ค่ ำ ใดจะต่ ำ กว่ ำ ซึ่ งประเภทสิ น ค้ำ ของบริ ษัท เป็ นสิ น ค้ำ แฟชั่น ที่ ม ัก จะมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงควำมนิยมในตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์ อย่ำงรวดเร็ ว และสภำวะกำรแข่งขันสู ง ส่ งผลให้กำรแสดง
มูล ค่ ำสิ นค้ำ คงเหลื อ ตำมวิ ธีร ำคำทุน หรื อมูล ค่ำ สุ ทธิ ที่จ ะได้รั บ แล้ว แต่ มูล ค่ำใดจะต่ ำกว่ ำต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิจ และ
ประมำณกำรที่สำคัญของฝ่ ำยบริ หำรในกำรวัดมูลค่ำ ซึ่ งดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ ำยบริ หำรประกอบด้วย กำรพิจำรณำ
จำกรำยงำนวิเครำะห์อำยุสินค้ำ กำรตั้งรำคำขำย กำรประมำณในกำรให้ส่วนลดหรื อวิธีกำรส่ งเสริ มกำรขำยที่จ ะ
เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดกำรขำยในอนำคต ซึ่ งข้อสมมุติฐำนที่ฝ่ำยบริ หำรใช้ในเรื่ องดังกล่ำวจะส่ งผลต่อกำรแสดง
มูล ค่ำของสิ นค้ำและค่ำใช้จ่ ำยอันเกิ ดจำกประมำณค่ำเผื่อกำรลดมูล ค่ำสิ นค้ำคงเหลื อ (ถ้ำมี ) ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จ
ข้ำพเจ้ำได้รับควำมเชื่อมัน่ เกี่ยวกับกำรแสดงมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ โดย
 ทำควำมเข้ำใจเกี่ ย วกับ แผนกำรขำยและนโยบำยกำรตั้ง รำคำขำยของฝ่ ำยบริ หำร และนโยบำยส่ ง เสริ ม
กำรขำยที่จะผลักดันกำรขำยให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่ฝ่ำยบริ หำรได้คำดกำรณ์ไว้
 ประเมินดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ ำยบริ หำรเกี่ยวกับรำคำที่คำดว่ำจะขำยในอนำคต
 สุ่มทดสอบกำรจัดทำรำยงำนวิเครำะห์อำยุสินค้ำคงเหลือ ว่ำมีกำรจัดทำตำมนโยบำย และสอดคล้องกับอำยุ
ของสิ นค้ำหรื อไม่ โดยมีกำรคำนวณอย่ำงถูกต้อง และนำมำตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำอย่ำงเหมำะสม
 สุ่ มทดสอบกำรคำนวณรำคำทุนของสิ นค้ำ เพื่อ ให้มนั่ ใจว่ำต้นทุนที่ บนั ทึก ในบัญชีตรงกับเอกสำร อย่ำง
ถูกต้อง
 เข้ำสุ่ มสัง เกตกำรตรวจนับ สิ น ค้ำที่ สำขำ และคลัง สำนัก งำนใหญ่ โดยกำรสัง เกตสภำพสิ น ค้ำว่ำมี ก ำร
เสื่ อมสภำพหรื อไม่ พร้ อมทั้ง ตรวจสิ นค้ำดังกล่ำวกับรำยงำนสิ นค้ำรอทำลำย และกำรนำมำพิจ ำรณำกำร
ตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำอย่ำงเหมำะสม
 เปรี ยบเทียบต้นทุนสิ นค้ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับสุ ทธิ ซึ่ งคำนวณจำกรำคำขำยสิ นค้ำภำยหลังสิ้ นปี เพื่อ
ดูว่ำมีสินค้ำรำคำทุนต่ำกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับหรื อไม่

-3การรับรู้รายได้ จากการฝากขาย
ตำมที่ก ล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นข้อ 4.1 บริ ษทั ขำยสิ นค้ำให้กบั ผูจ้ ดั จำหน่ำย โดยผ่ำนผูร้ ับฝำกขำย
ปี 2561 จำนวน 338.94 ล้ำนบำท ซึ่ งธุร กรรมดังกล่ำวได้ถูกบันทึก บัญชีและรั บรู้ ร ำยได้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่
เกี่ยวกับกำรรับรู้รำยได้จำกกำรฝำกขำย เนื่องจำกรำยกำรดังกล่ำวมีมูลค่ำที่มีนยั สำคัญในงบกำรเงิน ในกำรขำยสิ นค้ำ
ฝำกขำย กรรมสิ ทธิ์ จะยังไม่ถูกส่ งผ่ำนไปให้กบั ผูร้ ับฝำกขำย เมื่อมีกำรส่ งมอบและบำงกรณี ผรู้ ับฝำกขำยมีสิทธิ์ ใน
กำรคืนสิ นค้ำในหลำกหลำยรู ปแบบและรำยได้จำกกำรขำยไม่สำมำรถรั บรู้ จ นกว่ำกรรมสิ ทธิ์ จะถูกส่ งผ่ำนไปยัง
บุคคลที่สำม ข้อตกลงอำจกำหนดเงื่ อนไขว่ำผูร้ ับฝำกขำยจะไม่ถือครองกรรมสิ ทธิ์ หรื อจ่ำยชำระค่ำสิ นค้ำ จนกว่ำ
สิ นค้ำจะถูกขำยโดยผูร้ ับฝำกขำยถึงบุคคลที่สำม
ข้ำพเจ้ำได้ทำกำรประเมินและทดสอบควำมมีประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ ในควำมถูก
ต้องและครบถ้วนของกำรบันทึ กบัญชีรำยได้จำกกำรฝำกขำยโดย
 ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนและกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรฝำกขำย
 สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรบันทึกรับรู้ รำยได้ประจำเดือนที่เกิ ดขึ้นในระหว่ำงปี และ ณ สิ้ นปี เพื่อ
พิจำรณำถึงควำมเป็ นไปได้ของรำยกำรขำยที่ผิดปกติ
 ตรวจสอบรำยงำนกำรขำยสิ นค้ำหลังงวดกระทบกับรำยละเอียดสิ นค้ำคงเหลือในระบบคอมพิวเตอร์ ณ วัน
สิ้ นปี พร้อมตรวจตัดยอดรำยงำนกำรขำยดังกล่ำวกับกำรบันทึกบัญชีว่ำรำยได้บนั ทึกถูกต้องครบถ้วน
 สุ่มตรวจสอบกำรกระทบยอดรำยได้ประจำเดือนจำกระบบคอมพิวเตอร์ กบั สรุ ปยอดขำยจำกผูร้ ับฝำกขำย
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี (แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรำยงำนนั้น) ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที่
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ ยวเนื่ องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำม
ขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับ งบกำรเงิ นหรื อกับควำมรู้ ที่ได้รั บจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรื อปรำกกฎว่ำมีกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั หำกข้ำพเจ้ำสรุ ปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อ งสื่ อ สำรเรื่ อ งดัง กล่ ำวกับผูม้ ี หน้ำที่ ในกำรก ำกับดูแล เพื่ อ ให้ ผูม้ ี หน้ำที่ ในกำรก ำกับ ดูแ ล
ดำเนินกำรแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง

-4ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิ นเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบ
กำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ น ผูบ้ ริ หำรรั บผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ อ ง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนิ นงำน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิ นโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ ง รวมควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคื อควำมเชื่ อมัน่ ใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิ ดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์ ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำร
หรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพิ นิจ และกำรสัง เกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
 ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิ น ไม่ว่ำ
จะเกิ ดจำกกำรทุจ ริ ตหรื อ ข้อ ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิ งำนตำมวิ ธีกำรตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพี ยงพอและเหมำะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำร
ทุจริ ตจะสูงกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรบันทึกรำยกำรหรื อแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำม
ข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
 ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษทั
 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชี และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร

-5 ให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หำร
จำกหลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ ได้รั บ ว่ ำมี ค วำมไม่ แน่ น อนที่ มีส ำระส ำคัญที่ เ กี่ ย วกับ เหตุ ก ำรณ์ หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องอ้ำงถึงกำรเปิ ดเผยที่
เกี่ ย วข้อ งในงบกำรเงิ นในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ของข้ำพเจ้ำ หรื อ ถ้ำกำรเปิ ดเผยดัง กล่ำวไม่เ พี ย งพอ
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ น
เหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
 ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงิ นโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยว่ำงบกำรเงิ นแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่ งข้ำพเจ้ำ
ได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ อ งที่ สื่อ สำรกับผูม้ ี ห น้ำที่ ในกำรก ำกับ ดูแล ข้ำ พเจ้ำได้พิจ ำรณำเรื่ อ งต่ ำง ๆ ที่ มีนัย สำคัญ มำกที่ สุ ดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ก ฎหมำยหรื อข้อบัง คับไม่ให้เ ปิ ดเผยต่อ สำธำรณะเกี่ ยวกับเรื่ อ งดังกล่ำว หรื อ ใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ย
สำธำรณะจำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

(นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

สิ นทรั พย์

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

232,824,369.68

505,856,612.84

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

460,000,000.00

800,000,000.00

7, 17

82,957,612.08

145,650,461.68

8

592,835,292.29

409,735,398.05

1,368,617,274.05

1,861,242,472.57

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

9

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

269,550,656.13

288,565,795.71

สิ ทธิการเช่ า

11

4,930,991.99

6,113,950.07

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

12

22,166,490.62

20,960,259.37

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

11,414,910.23

10,723,227.55

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

14

99,461,932.01

97,888,635.34

407,524,980.98

474,251,868.04

1,776,142,255.03

2,335,494,340.61

รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

-

50,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ ………. เมื่อวันที่ ……………………
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ

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

)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2561

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

15, 17

279,225,733.90

433,917,361.07

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

113,380,994.70

177,839,471.27

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

392,606,728.60

611,756,832.34

16,428,442.49

9,332,873.99

ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

6,753,560.00

5,103,350.00

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น

4,135,600.00

4,136,572.13

27,317,602.49

18,572,796.12

419,924,331.09

630,329,628.46

302,261,000.00

302,261,000.00

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

16

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 3,022,610,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 3,006,214,955 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

18

300,621,495.50

หุ ้นสามัญ 3,002,734,585 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น

300,273,458.50
18

ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
หุ ้นสามัญซื้ อคืน

588,958,813.50

570,726,071.12

14,438,846.44

10,311,302.69

21

(99,690,176.42)

ทุนสารองตามกฎหมาย

19

30,226,100.00

สารองสาหรับหุ้นที่บริ ษทั ฯ ซื้ อคืน

21

99,690,176.42

-

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
30,226,100.00
-

ยังไม่ได้จดั สรร

421,972,668.50

793,627,779.84

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,356,217,923.94

1,705,164,712.15

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,776,142,255.03

2,335,494,340.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอานาจ
(

)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

รายได้จากการขาย

3,466,608,768.86

3,713,397,590.60

ต้นทุนขาย

(1,201,653,215.90)

(1,197,955,397.65)

กำไรขั้นต้ น

2,264,955,552.96

2,515,442,192.95

ดอกเบี้ยรับ

13,122,534.53

15,888,323.65

อื่น ๆ

21,511,483.15

6,080,753.85

34,634,017.68

21,969,077.50

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย

(800,831,111.60)

(723,899,352.16)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(265,954,532.58)

(280,085,833.09)

กำไรก่ อนภำษีเงินได้

1,232,803,926.46

1,533,426,085.20

(241,210,519.88)

(304,107,922.70)

991,593,406.58

1,229,318,162.50

รายได้อื่น

รวมรำยได้ อื่น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

13

กำไรสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(4,194,778.01)

-

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้

838,955.60

-

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

(3,355,822.41)

-

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

988,237,584.17

1,229,318,162.50

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

26

0.33

0.41

กาไรต่อหุน้ ปรับลด

26

0.33

0.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(หน่ วย: บาท)
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

ทุนที่ออกและ

ส่วนเกินมูลค่ำ

ส่ วนทุนจำกกำรจ่ำย

ชำระแล้ว

หุ ้นสำมัญ

โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

300,000,000.00

556,439,628.87

กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

-

-

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

-

-

กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ

273,458.50

14,286,442.25

4,768,867.48
-

หุ ้นสำมัญซื้ อคืน
-

ทุนสำรอง

สำรองสำหรับ

ตำมกฎหมำย

หุ้นที่บริ ษทั ฯ ซื้ อคืน

30,000,000.00

รวมส่ วนของ
ยังไม่ได้จดั สรร

ผูถ้ ือหุ้น

-

429,079,158.14

1,320,287,654.49

1,229,318,162.50

1,229,318,162.50

-

-

-

6,429,410.96

-

-

-

-

6,429,410.96

(886,975.75)

-

-

-

-

13,672,925.00

จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย

19

-

-

-

-

เงินปันผลจ่ำย

22

-

-

-

-

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล

22

-

-

-

-

226,100.00

-

(226,100.00)

-

-

-

(414,133,253.05)

(414,133,253.05)

-

-

(450,410,187.75)

(450,410,187.75)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

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

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

988,237,584.17

988,237,584.17

กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

20

กำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญซื้ อคืนระหว่ำงงวด
สำรองหุ้นสำมัญซื้ อคืน

18
21
21

เงินปันผลจ่ำย

22

-

-

-

-

-

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล

22

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

348,037.00
-

300,621,495.50

18,232,742.38
-

588,958,813.50

5,306,473.13

-

(1,178,929.38)
-

14,438,846.44

(99,690,176.42)
-

(99,690,176.42)

-

30,226,100.00

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

)

99,690,176.42

-

5,306,473.13

(99,690,176.42)

17,401,850.00
(99,690,176.42)
-

-

(775,249,046.88)

(775,249,046.88)

-

(484,953,472.21)

(484,953,472.21)

421,972,668.50

1,356,217,923.94

99,690,176.42

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย: บาท)
2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้

1,232,803,926.46

1,533,426,085.20

ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจ่ำย

61,210,206.66

60,606,994.48

(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ

(152,910.37)

468,133.09

(64,147.84)

4,626,909.91

ขำดทุนจำกกำรทำลำยสิ นค้ำ

3,351,305.79

4,740,978.16

(กำไร)ขำดทุนจำกกำรขำยทรัพย์สิน

(777,472.26)

34,256.01

ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

2,010,762.57

4,360,080.69

ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

1,125,000.00

-

(โอนกลับ)ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

(15,277,369.11)

-

(รำยได้)รับรู ้ - คะแนนสะสม

(4,375,390.00)

(5,402,380.00)

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงำน

2,900,790.49

1,557,657.96

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

1,650,210.00

ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

5,306,473.13

6,429,410.96

1,289,711,385.52

1,610,848,126.46

62,845,759.97

(104,350,069.19)

(186,387,052.19)

(45,211,095.01)

(1,573,296.67)

(6,174,326.36)

(125,114,588.89)

(155,735,490.56)

รำยกำรปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย)
จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน

ขำดทุน(โอนกลับ)จำกกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ

-

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)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่ วย: บาท)
2561

2560

หนี้สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

(140,004,472.13)

106,734,143.95

(972.13)

237,522.13

(140,005,444.26)

106,971,666.08

1,024,591,352.37

1,562,084,301.98

(305,521,723.53)

(225,555,288.25)

719,069,628.84

1,336,529,013.73

340,000,000.00

(120,000,000.00)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ ครำว(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพัน (เพิม่ ขึ้น)ลดลง

-

10,000,000.00

เงินลงทุนระยะยำวอื่น(เพิม่ ขึ้น)ลดลง

50,000,000.00

(50,000,000.00)

ซื้ออำคำร และอุปกรณ์

(37,030,177.12)

(32,515,065.31)

เงินรับจำกกำรขำยอุปกรณ์

1,601,064.72

89,669.65

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

(4,342,916.66)

(4,344,404.63)

350,227,970.94

(196,769,800.29)

เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยซื้อคืนหุน้ สำมัญ

(99,690,176.42)

จ่ำยเงินปั นผล

-

(1,260,041,516.52)

(864,445,234.01)

17,401,850.00

13,672,925.00

(1,342,329,842.94)

(850,772,309.01)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(273,032,243.16)

288,986,904.43

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี

505,856,612.84

216,869,708.41

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

232,824,369.68

505,856,612.84

เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สำมัญ
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

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

)

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่ อ วันที่ 12 ธันวำคม 2555 โดยมี ที่อ ยู่ตำมที่ จ ดทะเบี ยนเลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหำนคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ กำรค้ำปลีกเครื่ องสำอำง
รำยชื่อผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 28 สิ งหำคม 2561 ซึ่ งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นครั้งล่ำสุด มีดงั นี้
สัดส่วนกำรถือหุ้น
(ร้อยละของทุนชำระแล้ว)
นำยสุวิน ไกรภูเบศ

2.

15.10

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

7.04

นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

6.12

STATE STREET EUROPE LIMITED

3.80

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ ได้จ ัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และแสดงรำยกำรตำมประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จ กำรค้ำโดยกระทรวงพำณิ ชย์ ลงวันที่ 11 ตุล ำคม 2559 เรื่ อ ง
กำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิ น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตำมกฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงินของบริ ษทั ฯ จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบ
กำรเงิน ยกเว้นรำยกำรที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง

-23.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯ ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ นที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
กำรปรับปรุ งและอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น กำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่ำงปี สภำวิ ชำชี พบัญชีได้ประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่ อ ง รำยได้จ ำก
สัญญำที่ทำกับลูกค้ำ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิ น ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทฯ จะนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เ กี่ ย วข้อ งมำเริ่ มถื อ ปฏิ บ ตั ิ ก ับงบกำรเงิ นเมื่ อ
มำตรฐำนดังกล่ำวมีผลบังคับใช้

3.2.1 มีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่ อ ง รำยได้จ ำกสัญญำที่ ทำกับลู ก ค้ำ ก ำหนดหลัก กำรสำคัญ
เกี่ ยวกับกำรรับรู้ รำยได้จ ำกสัญญำที่ ทำกับลูกค้ำ โดยกิ จ กำรจะรับรู้ รำยได้ในจำนวนเงิ นที่สะท้อ นถึงสิ่ งตอบ
แทนที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับเมื่อกิ จกำรส่ งมอบกำรควบคุมสิ นค้ำหรื อบริ กำรให้กบั ลูกค้ำ ตำมที่มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้กำหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงกำรใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในกำรพิจำรณำตำมหลักกำร
ในแต่ละขั้นตอน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ดังนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

สัญญำก่อสร้ำง
รำยได้
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ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
ปัจจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ได้ประเมินแล้วพบว่ำไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคตที่กล่ำวข้ำงต้น
3.2.2 มีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปี สภำวิ ชำชี พบัญ ชี ได้ป ระกำศใช้ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่ม เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น
ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่ อ งมือ ทำงกำรเงิ นด้ว ยมูล ค่ำยุติธรรมหรื อ รำคำทุนตัดจำหน่ ำยโดยพิ จำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง
กำรเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำและแผนธุรกิ จ ของกิ จกำร (Business Model) หลัก กำรเกี่ ยวกับ
วิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น
และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำง
กำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จ จุบ นั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ อยู่ร ะหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบต่อ งบกำรเงิ นของมำตรฐำนรำยงำนทำง
กำรเงินที่จะมีผลใช้บงั คับในอนำคตตำมที่กล่ำวข้ำงต้น
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สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1

กำรรับรู้รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำย
รายได้ จากการขาย
รำยได้จ ำกกำรขำยสิ นค้ำ บริ ษทั ฯ รับรู้ รำยได้เ มื่อมี กำรส่ ง มอบและได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เป็ น
สำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำให้แก่ผซู้ ้ื อแล้ว
รายได้ จากการฝากขาย
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำให้กบั ผูจ้ ดั จำหน่ำยโดยมีเงื่อนไขกำรรับชำระค่ำสิ นค้ำจำกผูจ้ ดั จำหน่ำย เมื่อผูจ้ ดั จำหน่ำย
ได้ขำยสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำ บริ ษทั ฯ จะรับรู้รำยได้เมื่อผูจ้ ดั จำหน่ำยขำยสิ นค้ำให้ลูกค้ำแล้ว
รายได้ จากการขายสิ นค้ า - โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ ลูกค้ า
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีโปรแกรมสิ ท ธิ พิเ ศษแก่ ลูก ค้ำ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้ำที่ซ้ื อสิ นค้ำจำกกิ จ กำร ซึ่ ง
สำมำรถนำไปใช้เป็ นส่ วนลดซื้ อ สิ นค้ำในอนำคต โดยปั นส่ วนมูลค่ำจำกรำยกำรขำยให้กบั คะแนนสะสม ด้ว ย
มูลค่ำยุติธรรมของคะแนนสะสมดังกล่ำว และทยอยรับรู้เป็ นรำยได้เมื่อลูกค้ำมำใช้สิทธิและกิ จกำรได้ปฎิบตั ิตำม
สัญญำภำระผูกพันที่จะจัดหำรำงวัลนั้น
รายได้ อื่นและค่ าใช้ จ่าย
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู้ ตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงิ นฝำกธนำคำร ตัว๋ แลกเงิ น ซึ่ งถึงกำหนดรับคืนภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้

4.3

เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนชัว่ ครำว หมำยถึง เงินฝำกระยะสั้นกับสถำบันกำรเงินครบกำหนดภำยในระยะเวลำที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่
เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ ระยะสั้นแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม บริ ษทั ฯ บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเป็ นรำยกำร
กำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
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ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูก หนี้ กำรค้ำและลูก หนี้ หมุนเวียนอื่ นแสดงตำมมูล ค่ำสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ บริ ษทั ฯ บันทึ กค่ำเผื่อ หนี้ สงสัย จะสู ญ
ส ำหรั บ ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น ลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้

4.5

สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน โดยวิธีถวั เฉลี่ยหรื อมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ

4.6

เงินลงทุนระยะยำวอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น หมำยถึง เงินฝำกระยะยำว กับสถำบันกำรเงิ นครบกำหนดเกิ น 1 ปี และไม่มีขอ้ จำกัดใน
กำรเบิกใช้

4.7

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อ มรำคำของอำคำรและอุป กรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรั พย์โ ดยวิ ธีเ ส้นตรงตำมอำยุก ำรใช้ง ำน
โดยประมำณดังนี้: จำนวนปี
อำคำรและส่วนปรับปรุ ง
30, 20, 5
เครื่ องตกแต่ง
5
เครื่ องมือและอุปกรณ์เครื่ องใช้สำนักงำน
5
คอมพิวเตอร์
3
ยำนพำหนะ
5
บริ ษทั ฯ ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯ รวมต้นทุนที่ประมำณในเบื้องต้นสำหรับกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ต้งั ของสิ นทรัพย์
ซึ่ งเป็ นภำระผูกพันของกิ จกำร เป็ นส่ ว นหนึ่ งของรำคำทุนของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และคิดค่ำเสื่ อมรำคำ
สำหรับส่วนประกอบของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วน
นั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สำคัญเมื่อเที ยบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น และกำหนดให้กิจกำรต้องทบทวนอำยุกำร
ให้ประโยชน์ มูลค่ำคงเหลือและวิธีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำอย่ำงน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบบัญชี
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4.8

สิ ทธิกำรเช่ ำ
สิ ทธิกำรเช่ำแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ ทธิ กำรเช่ำคำนวณจำกรำคำทุนของ
สิ ทธิกำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสญ
ั ญำเช่ำ 10 ปี

4.9

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน (ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นคำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณ 10 ปี

4.10 สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิ จกำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั และภำษี
เงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันสำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรื อหน่วยภำษีต่ำงกัน
สำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกำไรเพื่อเสี ยภำษีใน
อนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว สิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
4.11 รำยได้ รอกำรตัดบัญชีสำหรับคะแนนสะสม
รำยได้รอกำรตัดบัญชีดงั กล่ำวเกิ ดจำกคะแนนสะสมที่ให้กบั ลูกค้ำของบริ ษทั ฯ คำนวณจำกกำรประมำณอัตรำ
กำรใช้สิทธิ แลกคะแนนสะสมเพื่อแลกของรำงวัลจำกคะแนนสะสมของลูกค้ำ และรำคำเฉลี่ยขอ งของรำงวัล
และแสดงรำยกำรเป็ นเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

-74.12 กำรด้ อยค่ำของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจำรณำกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำสิ นทรัพย์จะเกิดกำรด้อยค่ำ โดยพิจำรณำจำก มูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หำกมีรำคำต่ำกว่ำรำคำตำมบัญชี ถือว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ ซึ่ งจะรับรู้
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำวในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และบริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรำยกำรจำกกำรด้อยค่ำ
ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำกำรด้อยค่ำนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรื อยังมีอยู่แต่เป็ นไปในทำงที่ลดลง มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คื นของสิ นทรั พย์ หมำยถึ ง รำคำขำยสุ ทธิ ห รื อ มูล ค่ำจำกกำรใช้สินทรั พย์ แล้ว แต่ร ำคำใดจะสู ง กว่ำและจะ
ประมำณจำกสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
4.13 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อ กิ จ กำรที่เ กี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึ ง บุคคลหรื อกิ จ กำรที่ มีอำนำจควบคุม บริ ษทั ฯ หรื อ ถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ ม หรื อ อยู่ภำยใต้ก ำรควบคุมเดี ย วกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุ ค คลหรื อกิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมำยรวมถึ ง บริ ษัท ร่ ว มและบุ ค คลซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลอย่ำ งเป็ น
สำระสำคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อ พนัก งำนของบริ ษทั ฯ ที่ มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.14 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญำเช่ำซึ่ งควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรเป็ นเจ้ำของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่ำ บันทึกเป็ น
สัญญำเช่ำดำเนินงำน ค่ำเช่ำที่เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำดังกล่ำวรับรู้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตลอด
อำยุของสัญญำเช่ำ
สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญำเช่ำระยะยำวที่เป็ นสัญญำเช่ำยำนพำหนะที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิ น สัญญำเช่ำกำรเงิ นจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่ เช่ำหรื อมูล ค่ำปั จ จุบนั สุ ทธิ ของจ ำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ ำยตำมสัญญำเช่ำแล้ว แต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ นจะคิ ดค่ำเสื่ อมรำคำตลอด
อำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ

-84.15 รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั ฯ บันทึกรำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีค่ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศเป็ นเงิ นบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของบัญชีที่เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นแปลงค่ำ
เป็ นเงินบำทด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน บันทึกเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในปี
4.16 ผลประโยชน์ พนักงำนและกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
4.16.1 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงำนหลังกำรเลิกจ้ำงเพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำนเป็ นไปตำมกฎหมำยแรงงำน
ไทย มูล ค่ำ ปั จ จุ บ ันของหนี้ สิ นผลประโยชน์พ นัก งำนได้ถู ก รั บ รู้ ร ำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นโดยกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ว ยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit
Credit Method) ภำยใต้สมมติฐำนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคตที่บริ ษทั ฯ กำหนดขึ้นอย่ำงเหมำะสม
สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนสุ ทธิ ประจำปี ได้รวมถึงอัตรำส่ วนลด อัตรำ
กำรเพิ่ มขึ้ นของเงิ นเดือ นพนัก งำนและอัตรำกำรเปลี่ ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน กำรเปลี่ ยนแปลงในอัตรำ
เหล่ำนี้ มีผลต่อประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงำนสุ ทธิ ในทุกปี บริ ษทั ฯ ได้มีกำร
ทบทวนอัตรำส่วนลดที่เหมำะสม ซึ่ งสะท้อนถึงอัตรำดอกเบี้ยที่ควรนำมำใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ
ของกระแสเงิ นสดจ่ำยในอนำคตที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยให้กบั พนักงำนในกำรประเมินอัตรำส่ ว นลดที่เ หมำะสม
บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำจำกอัตรำดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่ งจ่ำยในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์
บริ ษทั ฯ รับรู้กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู้ค่ำใช้จ่ำยของผลประโยชน์พนักงำนในกำไรขำดทุน
เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิ ติบญั ญัติแห่ งชำติ (สนช.) ได้มีมติผ่ำนร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
ฉบับใหม่ ซึ่ งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงที่ทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้
มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำอัตรำสุดท้ำย 400 วัน อย่ำงไรก็ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับใหม่
ดัง กล่ำวอยู่ร ะหว่ำงรอประกำศในรำชกิ จ จำนุ เบกษำ ดัง นั้นบริ ษทั จะบันทึ กผลกระทบจำกพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงำนฉบับใหม่ เมื่อมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย

-94.16.2 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่ได้กำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้
แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และได้รับกำรบริ หำรโดย
ผูจ้ ดั กำรกองทุนภำยนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำวได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงิ นสมทบ
จำกบริ ษทั ฯ เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
4.17 ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยภำษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั และภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงิ นได้
ของปี ปั จ จุบนั และภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ ยวกับรำยกำรที่รับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษี เ งิ นได้ของปี ปั จ จุ บ นั ได้แก่ภำษี ที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรื อ ได้รับ ชำระ โดยคำนวณจำกก ำไรหรื อขำดทุน
ประจำปี ที่ตอ้ งเสี ยภำษีโดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจนกำร
ปรับปรุ งทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในปี ก่อนๆ
ภำษี เ งิ นได้ร อกำรตัดบัญชี บนั ทึ ก โดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เ กิ ดขึ้ นระหว่ำงมูล ค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินและจำนวนที่ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้ หำก
เป็ นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรใช้ประโยชน์ในอนำคตอันใกล้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวเมื่อมีกำรปรับปรุ งโดย
ใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ในกำรก ำหนดมู ล ค่ำ ของภำษี เ งิ น ได้ของปี ปั จ จุ บ ัน และภำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี บริ ษ ัท ฯ ต้อ งค ำนึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่ มขึ้น และมีดอกเบี้ย ที่
ต้องชำระ บริ ษทั ฯ เชื่อว่ำได้ต้งั ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงิ นได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกิ ดจำกกำร
ประเมิ นผลกระทบจำกหลำยปั จจัย รวมถึง กำรตี ควำมทำงกฏหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดี ต กำร
ประเมิ นนี้ อ ยู่บ นพื้ นฐำนกำรประมำณกำรและข้อ สมมติฐำน และอำจจะเกี่ ย วข้อ งกับกำรตัดสิ นใจเกี่ ย วกับ
เหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆอำจจะทำให้บริ ษทั ฯ เปลี่ยนกำรตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ควำมเพียงพอของภำษี
เงิ นได้คำ้ งจ่ำยที่มีอ ยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงิ นได้ค้ำงจ่ ำยจะกระทบต่อ ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้ในปี ที่เกิ ดกำร
เปลี่ยนแปลง

- 10 4.18 เครื่องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด เงิ น
ลงทุนชัว่ ครำว ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีภำระผูกพัน หนี้ สินทำงกำรเงิ น
ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ประกอบด้ว ย เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวี ยนอื่ น ซึ่ ง นโยบำยกำรบัญชี
เฉพำะสำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.19 ประมำณกำรทำงบัญชี
กำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรอำจต้องใช้กำรประมำณกำรและตั้ง
ข้อสมมติฐำนบำงประกำร ซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่แสดงไว้ในงบกำรเงิ น และกำรเปิ ดเผยในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน ซึ่ งผลที่ เกิดขึ้นจริ งภำยหลังอำจแตกต่ำงจำกจำนวนเงินที่ประมำณไว้
บริ ษทั ฯ ได้ต้งั ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนต่อเหตุกำรณ์ในอนำคต เป็ นผลให้ประมำณกำรทำงบัญชีอำจจะไม่
ตรงกับผลที่เกิ ดขึ้นจริ ง ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่อำจมีควำมเสี่ ยงต่อกำรปรับปรุ งบัญชีในปี ถัดไปต่อ
มูล ค่ำสิ นทรั พย์ย กไป ณ วัน ที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ได้แก่ ค่ำเผื่อ กำรลดมูล ค่ำของสิ นค้ำคงเหลื อ กำร
ประมำณกำรในเรื่ องต่ำงๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ว
4.20 ประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำรเกิ ดภำระผูกพันในปั จจุบนั ตำม
กฎหมำยหรื อจำกกำรอนุมำนอันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่ งผลให้
สูญเสี ยทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ เพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันและจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยสำมำรถประมำณ
กำรได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือ หำกบริ ษทั ฯ คำดว่ำจะได้รับคื นรำยจ่ำยที่จ่ำยชำระไปตำมประมำณกำรหนี้ สินทั้งหมด
หรื อบำงส่วน อย่ำงแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู้รำยจ่ำยที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ำงหำกแต่ตอ้ งไม่เกิ นจำนวน
ประมำณกำรหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
4.21 กำรจ่ำยโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชำระด้ วยตรำสำรทุน
บริ ษทั ฯ รับรู้โครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์โดยกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นกำรตอบแทนในกำรทำงำนตำมมูลค่ำยุติธรรม
ของสิ ทธิซ้ื อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเงื่ อนไขของระยะเวลำกำรให้สิทธิ ของพนักงำนที่
กำหนดไว้ในโครงกำรพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์” ในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ดงั กล่ำว ฝ่ ำยบริ หำรต้อ งใช้ดุล ยพิ นิจ ในกำร
วัดมูลค่ำ รวมทั้งสมมติฐำนต่ำงๆ ที่เ หมำะสม เช่น อำยุของสิ ทธิ ซ้ื อ หุ้น ควำมผันผวนของรำคำหุ้นและอัตรำ
เงินปันผล เป็ นต้น

- 11 4.22 กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม
นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลำยข้อกำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯ กำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเกี่ ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงผูป้ ระเมิน
มูลค่ำซึ่ งมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่มีนยั สำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3
และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ ริ หำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน
ผูป้ ระเมิ นมู ล ค่ำ มี ก ำรทบทวนข้อ มูล ที่ ไ ม่ สำมำรถสัง เกตได้ และปรั บ ปรุ ง กำรวัดมู ล ค่ ำที่ มีนัย สำคัญ อย่ำ ง
สม่ำเสมอ หำกมีกำรใช้ขอ้ มูลจำกบุคคลที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรื อกำรตั้งรำคำ ผู้
ประเมินได้ประเมินหลักฐำนที่ได้มำจำกบุคคลที่ สำมที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ ย วกับกำรวัดมูลค่ำรวมถึงกำรจัด
ระดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม
เมื่อวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ
ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1
เป็ นรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกัน และกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ
 ข้อมูลระดับ 2
เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรื อโดยอ้อม (เช่น รำคำที่สังเกต
ได้) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3
เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
หำกข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกต่ำงกันของ
มูลค่ำยุติธรรมในภำพรวม กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่ำสุดที่มีนยั สำคัญสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวม
บริ ษทั ฯ รับรู้กำรโอนระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่กำรโอนเกิดขึ้น

- 12 4.23 กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำรจ ำเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิจ และกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่งผลกระทบต่อ
จำนวนเงิ นที่แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ผลที่เ กิ ดขึ้นจริ งอำจ
แตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจ ในกำรประมำณกำร ผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำ
ที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสิ นค้ำนั้น และค่ำเผื่อสำหรับสิ นค้ำเก่ำล้ำสมัย
เคลื่อนไหวช้ำหรื อเสื่ อมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของสิ นค้ำแต่ละชนิด
สั ญญาเช่ า
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิ น ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนควำม
เสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูล ค่ำคงเหลื อ เมื่ อ เลิ ก ใช้ง ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้อ งทบทวนอำยุก ำรให้ประโยชน์และมูล ค่ำ
คงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึก
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้
ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับ
สิ นทรัพย์น้ นั

- 13 สิ นทรั พย์ ไม่มีตัวตน
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง
ฝ่ ำยบริ หำรจ ำเป็ นต้อ งประมำณกำรกระแสเงิ นสดที่ คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสิ นทรัพย์ หรื อ หน่วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดนั้น ๆ
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุนทำงภำษี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริ ษทั ฯ จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯ ควรรับรู้ จำนวน
สิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิ ดใน
อนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ซึ่ ง ต้อ งอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิ ดลด อัตรำกำรขึ้ นเงิ นเดื อนในอนำคต
อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
รายได้ รอการตัดบัญชีสาหรั บคะแนนสะสม
คำนวณจำกกำรประมำณอัตรำกำรใช้สิทธิ แลกคะแนนสะสมเพื่อแลกของรำงวัลจำกคะแนนสะสมของลูกค้ำ
และรำคำเฉลี่ยของส่วนลดเงินสดที่ลูกค้ำมำใช้สิทธิ
4.24 กำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไร(ขำดทุน) ต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ เป็ นกำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ซึ่ งคำนวณ
โดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน) สำหรั บ ปี ด้ว ยจ ำนวนหุ้นสำมัญที่ อ อกจ ำหน่ ำยและเรี ย กชำระแล้ว ถัว เฉลี่ ย
ถ่วงน้ ำหนัก
ก ำไรต่ อ หุ้ น ปรั บ ลด ค ำนวณโดยหำรก ำไรขำดทุ น ส ำหรั บ ปี ด้ว ยผลรวมของจ ำนวนหุ้ น สำมัญ ถัว เฉลี่ ย
ถ่วงน้ ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่ำงงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่บริ ษทั ฯ อำจต้องออกเพื่อ
แปลงหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ้นสำมัญ โดยสมมติว่ำได้มีกำรแปลงเป็ นหุ้นสำมัญ ณ วันต้นปี
หรื อ ณ วันออกหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ

- 14 5.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
(หน่ วย: บาท)
เงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์
เงินฝำกประจำ
สลิปบัตรเครดิตที่ยงั ไม่ข้ ึนเงิน
รวม

6.

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

4,724,667.50

4,273,552.50

42,210,447.24

112,726,670.58

185,146,883.85

338,001,052.88

-

50,000,000.00

742,371.09

855,336.88

232,824,369.68

505,856,612.84

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

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

1.50 - 1.70

1.35 - 1.55

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

460,000,000.00

700,000,000.00

-

100,000,000.00

460,000,000.00

800,000,000.00

ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ในประเทศ
รวม

-

1.70

- 15 7.

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

-

1,030,398.97

ลูกหนี้กำรค้ำแฟรนไชส์

442,110.54

904,996.87

ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น

23,545,105.47

25,970,343.91

ลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำฝำกขำย

38,147,191.49

64,011,682.25

รวมลูกหนี้กิจกำรอื่น

62,134,407.50

90,887,023.03

รวมลูกหนี้กำรค้ำ

62,134,407.50

91,917,422.00

(421,821.12)

(574,731.49)

61,712,586.38

91,342,690.51

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

6,199,224.47

34,324,055.92

ดอกเบี้ยค้ำงรับ

1,345,501.34

3,001,286.84

เงินมัดจำค่ำสิ นค้ำ

1,953,607.96

-

582,500.00

869,918.00

ภำษีซ้ื อยังไม่ถึงกำหนด

4,392,874.51

10,700,374.41

เงินจ่ำยล่วงหน้ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม

5,071,039.11

4,916,820.31

อื่นๆ

1,700,278.31

495,315.69

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

21,245,025.70

54,307,771.17

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

82,957,612.08

145,650,461.68

กิจกำรอื่น

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินทดรองจ่ำย

- 16 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ กำรค้ำคงเหลือแยกตำมอำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
แสดง ได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่เกินกำหนดชำระ
58,293,347.43
87,504,562.69
ลูกหนี้กำรค้ำเกินกำหนดชำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
3,825,034.08
4,040,075.82
- มำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
933.64
372,783.49
15,092.35
- มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
รวมลูกหนี้กำรค้ำ
8.

62,134,407.50

91,917,422.00

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

592,835,292.29

สุทธิ
9.

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
466,450,236.34
306,709,144.26
93,406,522.53
61,942,466.98
33,517,231.54
43,514,133.56
6,298,786.53
4,471,285.74
599,672,776.94
416,637,030.54
(6,837,484.65)
(6,901,632.49)
409,735,398.05

เงินลงทุนระยะยำวอื่น
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนระยะยำวอื่น ซึ่ งเป็ นเงินฝำกประจำอำยุ 14 เดือน กับสถำบันกำรเงินหนึ่งแห่งในประเทศ
(หน่ วย: บาท)

เงินฝำกประจำ

อัตรำดอกเบีย้ ร้ อยละต่อปี
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
1.60

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
50,000,000.00

- 17 10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
(หน่ วย: บาท)
อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุ ง

เครื่ องตกแต่ง

19,240,000.00
19,240,000.00
-

135,227,155.74
645,050.00
4,253,684.57
(837,000.00)
139,288,890.31
166,100.00

227,670,409.49
21,239,001.63
(190,790.05)
(17,003,095.60)
231,715,525.47
17,773,430.87

85,768,449.08
10,896,737.08
(139,694.65)
1,225,512.00
(2,327,747.90)
95,423,255.61
12,820,785.16

27,643,011.65
6,161,391.85
(19,950.00)
(1,605,571.30)
32,178,882.20
7,524,770.31

15,296,113.09
6,054,700.00
21,350,813.09
89,460.00

3,174,818.02
2,239,198.55
(5,479,196.57)
164,000.00
98,820.00
2,890,232.28

514,019,957.07
47,236,079.11
(350,434.70)
(21,609,414.80)
539,296,186.68
41,264,778.62

19,240,000.00

329,400.00
(19,808.37)
139,764,581.94

(20,637,270.13)
228,851,686.21

(141,413.68)
(4,265,397.02)
103,837,230.07

(2,437,288.69)
37,266,363.82

(3,900,000.00)
(2,900.00)
17,537,373.09

(329,400.00)
2,659,652.28

(4,041,413.68)
(27,362,664.21)
549,156,887.41

-

(17,605,441.79)
(6,043,611.17)
121,009.51
(23,528,043.45)
(6,395,875.19)
19,805.37
(29,904,113.27)

(142,015,155.06)
(33,463,931.41)
103,895.36
13,565,731.35
(161,809,459.76)
(29,594,418.01)
19,028,948.83
(172,374,928.94)

(23,848,168.56)
(11,549,706.96)
120,322.72
2,038,775.49
(33,238,777.31)
(13,112,534.24)
117,821.22
3,895,193.77
(42,338,296.56)

(18,740,481.54)
(5,420,968.52)
2,290.96
1,523,817.76
(22,635,341.34)
(6,662,816.79)
2,406,878.47
(26,891,279.66)

(8,015,359.77)
(1,503,409.34)
(9,518,769.11)
(1,679,918.94)
3,100,000.00
1,075.20
(8,097,612.85)

-

(210,224,606.72)
(57,981,627.40)
226,509.04
17,249,334.11
(250,730,390.97)
(57,445,563.17)
3,217,821.22
25,351,901.64
(279,606,231.28)

19,240,000.00
19,240,000.00

109,860,468.67
115,760,846.86

56,476,757.27
69,906,065.71

61,498,933.51
62,184,478.30

10,375,084.16
9,543,540.86

9,439,760.24
11,832,043.98

2,659,652.28
98,820.00

269,550,656.13
288,565,795.71

ที่ดิน
รำคำทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ตัดจำหน่ ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ตัดจำหน่ ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำส่ วนที่จำหน่ ำย
ตัดจำหน่ ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำส่ วนที่จำหน่ ำย
ตัดจำหน่ ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน

คอมพิวเตอร์

ยำนพำหนะ

ทรัพย์สินระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

- 18 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 อำคำรบำงส่ วนมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี จำนวน 92.98 ล้ำนบำท และ 96.53
ล้ำนบำท ตำมลำดับ สร้ำงอยูบ่ นที่เช่ำของกรรมกำรตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 17.3
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 จำนวน 57.45 ล้ำนบำท และ 57.98 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถำวรที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งำนอยู่รำคำ
ทุนจำนวน 131.92 ล้ำนบำท และ 104.35 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
11.

สิ ทธิกำรเช่ ำ
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2560

11,829,580.80

12,146,380.80

-

(316,800.00)

11,829,580.80

11,829,580.80

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม

5,715,630.73

4,823,072.65

ค่ำตัดจำหน่ำย

1,182,958.08

1,209,358.08

-

(316,800.00)

6,898,588.81

5,715,630.73

4,930,991.99

6,113,950.07

รำคำทุน:
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ปรับปรุ ง/ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม:

ปรับปรุ ง/ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ ทธิกำรเช่ำ สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 จำนวน 1.18 ล้ำนบำท และ
1.21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

- 19 12.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตนอืน่

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รำคำทุน:
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ซื้ อ
โอนเข้ำ(ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม:
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ค่ำตัดจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
โปรแกรมระหว่ำงติดตั้ง
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ซื้ อ
โอนเข้ำ(ออก)
ปรับปรุ ง/ตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิ
รวม

31 ธันวำคม 2561

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวำคม 2560

19,619,316.44
2,384,166.66
7,974,900.00
29,978,383.10

14,660,941.44
4,958,375.00
19,619,316.44

5,677,707.07
2,581,685.41
8,259,392.48
21,718,990.62

4,261,698.07
1,416,009.00
5,677,707.07
13,941,609.37

11,943,780.00
2,528,750.00
(7,974,900.00)
(1,125,000.00)
5,372,630.00
(4,925,130.00)
447,500.00
22,166,490.62

10,497,730.00
1,446,050.00
11,943,780.00
(4,925,130.00)
7,018,650.00
20,960,259.37

ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 จำนวน 2.58
ล้ำนบำท และ 1.42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
13.

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560
11,414,910.23
10,723,227.55
11,414,910.23
10,723,227.55

- 20 รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดงั นี้

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำทรัพย์สิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รำยได้รอตัดบัญชี - คะแนนสะสม
หนี้สินจำกกำรประมำณกำรค่ำรื้ อถอน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวม

รวม

(12,829.56)
580,158.10
394,138.85
39,605.83
(1,148,346.14)

838,955.60
-

1,367,496.93
985,026.00
3,285,688.50
5,676,113.06
100,585.74
-

(147,272.92)

838,955.60

11,414,910.23

ณ วันที่
1 มกรำคม
2561

บันทึกเป็ น(รำยจ่ำย)/รำยได้ใน

1,380,326.49
985,026.00
1,866,574.80
5,281,974.21
60,979.91
1,148,346.14
10,723,227.55

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำทรัพย์สิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รำยได้รอตัดบัญชี - คะแนนสะสม
หนี้สินจำกกำรประมำณกำรค่ำรื้ อถอน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561

กำไรหรื อ
ขำดทุน

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560

บันทึกเป็ น(รำยจ่ำย)/รำยได้ใน
กำไรหรื อ
ขำดทุน

กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

454,944.51
985,026.00
1,555,043.20
4,754,061.28
26,957.58
1,435,461.33

925,381.98
311,531.60
527,912.93
34,022.33
(287,115.19)

-

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

9,211,493.90

1,511,733.65

-

10,723,227.55

- 21 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
(รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(รำยได้)ภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ที่บนั ทึกโดยตรงไปยัง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม

2561

(หน่ วย : บาท)
2560

241,063,246.96

305,619,656.35

147,272.92
241,210,519.88

(1,511,733.65)
304,107,922.70

(838,955.60)
(838,955.60)

-

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงิ นระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรั บ :
เกณฑ์บญั ชีที่ต่ำงจำกเกณฑ์ภำษี
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตรำภำษีเงินได้ที่แท้จริ ง

(หน่ วย : บาท)
2561
2560
1,232,803,926.46 1,533,426,085.20
20%
20%
246,560,785.29 306,685,217.04
(5,350,265.41)

(2,577,294.34)

(5,350,265.41)

(2,577,294.34)

241,210,519.88

304,107,922.70

19.57%

19.83%

- 22 14.

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่
31 ธันวำคม 2561

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวำคม 2560

96,911,004.79

95,150,108.22

2,550,927.22

2,738,527.12

99,461,932.01

97,888,635.34

31 ธันวำคม 2561

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวำคม 2560

137,669,406.83

2,060,000.00
188,970,759.05

137,669,406.83

191,030,759.05

64,776,615.49
20,232,872.55
7,251,382.51
14,604,851.28
28,380,565.30
6,310,039.94

165,077,136.42
22,256,242.69
19,896,807.61
2,594,566.89
26,409,871.08
6,651,977.33

รวมเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

141,556,327.07

242,886,602.02

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

279,225,733.90

433,917,361.07

เงินมัดจำกำรเช่ำและบริ กำร
อื่นๆ
รวม
15.

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
เจ้ำหนี้ค่ำทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
รำยได้รอกำรตัดบัญชี - คะแนนสะสม
อื่นๆ

มูลค่ำยุติธรรมของรำยได้รอกำรตัดบัญชี - คะแนนสะสม คำนวณจำกกำรประมำณอัตรำใช้สิทธิแลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกของรำงวัลจำกคะแนนสะสมของลูกค้ำ และรำคำเฉลี่ยของส่ วนลดที่ลูกค้ำมำใช้สิทธิ โดย
ลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 (หมำยเหตุ 4.22)

- 23 16.

ประมำณกำรหนี้สินไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำนซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
2561
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 1 มกรำคม
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในระหว่ำงปี
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

(หน่ วย: บาท)
2560

9,332,873.99
2,900,790.49

7,775,216.03
1,557,657.96

4,194,778.01

-

16,428,442.49

9,332,873.99

ค่ำใช้จ่ ำยเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 รับรู้ ใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

2561
885,168.49
2,015,622.00

(หน่ วย: บาท)
2560
126,393.48
1,431,264.48

รวม

2,900,790.49

1,557,657.96

ขำดทุน (กำไร) จำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจำก

สมมติฐำนทำงกำรเงิน
สมมติฐำนประชำกร
กำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์

(หน่ วย: บาท)
2561
241,092.00
3,093,078.00
860,608.01

รวม

4,194,778.01

- 24 สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
2561

2560

อัตรำร้อยละต่อปี

อัตรำร้อยละต่อปี

- พนักงำนรำยเดือน

-

3.21

- พนักงำนรำยวัน

-

3.45

3.08

-

- พนักงำนรำยเดือน

-

6

- พนักงำนรำยวัน

-

6

7.5

-

- พนักงำนรำยเดือน

-

0 - 64

- พนักงำนรำยวัน

-

0 - 57

0 - 61

-

ตำมตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2560

ตำมตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2551

อัตรำคิดลด

- พนักงำนรำยเดือนและรำยวัน
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

- พนักงำนรำยเดือนและรำยวัน
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

- พนักงำนรำยเดือนและรำยวัน
อัตรำกำรมรณะ
- พนักงำนรำยเดือนและรำยวัน

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

(788,351.00)

847,405.00

806,155.00

(754,279.00)

(1,868,091.00)

2,181,420.00

ตำมที่ กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นข้อ 4.16.1 บริ ษทั จะบันทึกผลกระทบจำกพระรำชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงำนฉบับใหม่เมื่อมีกำรประกำศในพระรำชกิ จจำนุเบกษำ ซึ่ งอำจจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 เมื่อมีผลบังคับใช้
บริ ษทั คำดว่ำจะมีกำรตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงำนที่จะต้องจ่ำยเพิ่มขึ้นเป็ นจำนวน 2.58 ล้ำนบำท

- 25 17.

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

นำยปรัชญำ เลวัน

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ควำมสัมพันธ์ของรำยกำรบัญชี

ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมกำรบริ ษทั

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

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

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

ผูถ้ ือหุ ้นและกรรมกำรบริ ษทั
(โดยนำยปรัชญำ เลวัน)
ญำติกรรมกำรบริ ษทั
(โดยนำงรักชนก เชียงทอง เป็ น
ญำติสนิทนำยปรัชญำ เลวัน)

รำยกำรระหว่ำงกัน

ขำยสิ นค้ำ(แฟรนไชส์)
ซื้อสิ นค้ำ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รำยได้จำกกำรขำย(แฟรนไชส์)

รำคำตลำดเช่นเดียวกับรำคำที่ขำยให้แฟรนไชส์ทวั่ ไป

รำยได้อื่นๆ

ตำมข้อตกลงในสัญญำ

ซื้ อสิ นค้ำ

ตำมรำคำที่ตกลงกัน

ค่ำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง

ตำมข้อตกลงในสัญญำ

ค่ำเช่ำที่ดิน

ตำมข้อตกลงในสัญญำ

ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดิน

ตำมข้อตกลงในสัญญำ

- 26 -

17.1 รำยกำรระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
รำยได้ จำกกำรขำย
ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์ เนชัน่ แนล

-

10,870,316.55

-

27,428.66

-

17,710,280.36

348,000.00

348,000.00

1,276,293.00

1,276,293.00

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

17.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
2560

2561
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

3,465,465.00

3,161,172.00

- 27 17.3 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำ
17.3.1

บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดิน ตำมสัญญำลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2556 มีระยะเวลำเช่ำ 20
ปี กำหนดค่ำเช่ำเท่ำกับผูป้ ระเมินอิสระ และตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุ้นประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2557 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ มีกำรแก้ไขสัญญำโดยทำบันทึกต่อท้ำยสัญญำเช่ำ
ขยำยอำยุกำรเช่ำอีก 10 ปี เป็ นเงิ น 16.44 ล้ำนบำท รวมเป็ นอำยุ 30 ปี เป็ นเงิ น 38.28 ล้ำนบำท ตำม
สัญ ญำลงวัน ที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 อำยุสัญ ญำเช่ ำ เริ่ มวัน ที่ 1 มกรำคม 2557 ถึ ง วัน ที่ 31
ธัน วำคม 2586 (คู่ สั ญ ญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลง เก็ บ ค่ ำ เช่ ำ นับ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ ก ำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรและ
สิ่ ง ก่อ สร้ ำงอื่นๆ เสร็ จ สิ้ น หรื อ นับตั้ง แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 แล้ว แต่เวลำใดจะถึง กำหนดก่ อ น
จนกว่ำจะครบกำหนดเวลำเช่ำ) อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ เริ่ มบันทึกค่ำเช่ำตั้งแต่ 1 มกรำคม 2557 เป็ น
ต้นไป โดยกำรเช่ำที่ดินดังกล่ำวจะไม่มีกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งปลูกสร้ ำงให้แก่ผใู้ ห้เช่ำ โดยผูเ้ ช่ำ
ต้องรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้ำงดังกล่ำวเมื่อเลิกเช่ำบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ตอ้ งชำระคงเหลือ ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป(ถึงปี ที่ 30)
รวม

17.3.2

1,006,020.00
4,024,080.00
28,884,691.00
33,914,791.00

บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คงเหลือ
ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี

365,400.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

730,800.00

รวม

1,096,200.00

- 28 18.

ทุนที่ออกและชำระแล้ ว / ส่ วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
รำยกำรกระทบยอด
หุ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้ว
จำนวนหุ้น
(หุ้น)
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1

ทุนชำระแล้ว
(บาท)

3,002,734,585 300,273,458.50

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้นสำมัญ

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพำณิ ชย์

(บาท)
570,726,071.12

2,106,680

210,668.00

10,559,257.35

26 มกรำคม 2561

1,373,690

137,369.00

7,673,485.03

24 กรกฎำคม 2561

3,480,370

348,037.00

18,232,742.38

3,006,214,955 300,621,495.50

588,958,813.50

เพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 2
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ในระหว่ำงงวดมีผมู้ ำใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญ (ESOP Warrant-1) และทำให้มีส่วน
เกินมูลค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มขึ้นรวมเป็ นจำนวน 18,232,742.38 บำท (รวมกำรปรับปรุ งส่ วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์เป็ นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจำนวน 1,178,929.38 บำท)
19.

สำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้อ งจัดสรรก ำไรสุ ทธิ ประจำปี เป็ นทุนสำรอง
ตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หลังจำกหักยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำ
ทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวจะนำไปจ่ำย
เงินปันผลไม่ได้

- 29 20.

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิกำรซื้อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP Warrant-1 คงเหลือเท่ำกับ 16,395,045 หน่วย อำยุของ
สิ ทธิครั้งสุดท้ำยคือวันที่ 17 กรกฎำคม 2564
กระทบยอดใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดังนี้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(หน่ วย)
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
19,875,415
ลดลงจำกกำรใช้สิทธิ
(3,480,370)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
16,395,045
บริ ษทั ฯ บันทึก ค่ำใช้จ่ำยสำหรับโครงกำร ESOP Warrant-1 สำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็ น
จำนวน 5.31 ล้ำนบำท ซึ่ งแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับพนักงำนพร้ อมกับรับรู้ “ส่ วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์” ในส่วนของผูถ้ ือหุ้นด้วยจำนวนเดียวกัน
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ESOP Warrant-1
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2559 ของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิ กำรออกและเสนอ
ขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่ ก รรมกำรและพนัก งำนของบริ ษทั ฯ จำนวน
22,610,000 หน่วย
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ชนิด
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

: ระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สำมำรถเปลี่ยนมือได้
: หน่วยละ 0 บำท
: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิครั้ง
แรก
อัตรำกำรใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสำมัญ
: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมัญ 1 หุ้น
รำคำใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสำมัญ
: 5.00 บำทต่อหุ้น
คุณสมบัติของผูท้ ี่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรใบสำคัญมีดงั นี้:
: กรรมกำรของบริ ษทั ฯ และเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
บริ หำรที่มีหน้ำที่โดยตรงในกำรบริ หำรงำน
ของบริ ษทั ฯ ในวันที่มีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: พนักงำนที่มีอำยุทำงำนไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ปี ในวันที่มีกำร
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

- 30 เงื่อนไขและระยะเวลำกำรใช้สิทธิ :
1) ใช้สิทธิได้ในวันที่ 16 ของเดือน มกรำคม และ กรกฎำคม ของแต่ละปี โดยใช้สิทธิ ครั้งแรกในวันที่
16 มกรำคม 2560 และสำมำรถใช้สิทธิครั้งสุดท้ำยตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิมีอำยุครบ 5 ปี
2) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิสำมำรถใช้สิทธิในกำรซื้ อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯในแต่ละปี โดย
มีรำยละเอียดดังนี้:ปี ที่
กำหนดกำรใช้สิทธิได้ไม่เกินอัตรำร้อยละของ
วันที่ใช้สิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิท้งั หมดที่แต่ละคนได้รับ
(อัตรำร้อยละ)
1
15%
16 มกรำคม 2560 และ 17 กรกฎำคม 2560
2
35%
16 มกรำคม 2561 และ 17 กรกฎำคม 2561
3
55%
16 มกรำคม 2562 และ 17 กรกฎำคม 2562
4
75%
16 มกรำคม 2563 และ 17 กรกฎำคม 2563
5
100%
16 มกรำคม 2564 และ 17 กรกฎำคม 2564
3) ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิหรื อไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใด ๆ สำมำรถ
สะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิ ครั้งต่อไปตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ แต่หำก
ครบกำหนดอำยุแล้วใบสำคัญใดๆที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้ นผลไป
ข้อจำกัดกำรใช้สิทธิ
ในกรณี ที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิลำออกหรื อพ้นสภำพจำกกำรเป็ นกรรมกำรหรื อพนักงำน ของบริ ษทั ฯ
ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ทธิ จ ะต้ อ งส่ ง ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ถื อ อยู่ ท้ ัง หมดคื น ให้ แ ก่ บ ริ ษัท ฯ และ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯสำมำรถนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่ำวมำจัดสรรให้แก่กรรมกำรหรื อพนักงำนรำย
อื่นที่มีคุณสมบัติตรงตำมเกณฑ์ที่กำหนด
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณของสิ ทธิซ้ื อหุ้นแต่ละสิ ทธิ ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เท่ำกับ 1.54 บำท
คำนวณโดยใช้แบบจำลองกำรกำหนดรำคำสิ ทธิตำมแบบจำลองของ Black-Scholes-Merton ข้อมูลนำเข้ำ
แบบจำลอง ได้แก่ รำคำหุ้น ณ วันที่กำหนดรำคำ ซึ่ งเท่ำกับ 5.40 บำท รำคำใช้สิทธิเท่ำกับ 5.00 บำท ควำม
ผันผวนที่คำดหวังร้อยละ 33.94 ควำมคำดหวังอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 2.11 ระยะเวลำที่คำดว่ำจะ
มีกำรใช้สิทธิ 5 ปี และอัตรำดอกเบี้ยปลอดควำมเสี่ ยงร้อยละ 1.80

- 31 21.

หุ้นสำมัญซื้อคืน
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
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
ณ 31 ธันวำคม 2561
จำนวนหุ้นทุน (หุ้น)

หุ้นซื้ อคืน
12,675,000

รำคำเฉลี่ยหุ้นละ (บำท)

7.865

จำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

99.69

บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกำไรสะสมเป็ นสำรองสำหรับหุ้นสำมัญซื้ อคืนเป็ นจำนวนเงิ นประมำณ 99.69 ล้ำนบำท เต็ม
จำนวนแล้ว
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เงินปันผล
เงินปันผล
ปี 2561
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 นจำนวน 451 ล้ำนบำท เมื่อ วันที่ 8 กันยำยน 2560 คงเหลือ เงิ นปั นผลที่ ตอ้ งจ่ำยอีก หุ้นละ 0.258 บำท เป็ น
จำนวนเงิน 775 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ฯ จ่ำยแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561
ปี 2560
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ำยเงิ นปั นผล
จำกผลกำรดำเนินงำนปี 2559 ให้แก่ ผูถ้ ือหุ้นจำนวน 3,001 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.218 บำท เป็ นจำนวนเงิ น
654.13 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแล้วในปี 2559 หุ้นละ 0.080 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 240
ล้ำนบำท คงเหลือเงิ นปั นผลที่ตอ้ งจ่ำยอีกหุ้นละ 0.138 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 414.13 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ฯ จ่ำย
แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2560
เงินปันผลระหว่ำงกำล
ปี 2561
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม 2561 มีมติให้จ่ำยเงิ นปั นผล
ระหว่ ำ งกำล จำกผลกำรด ำเนิ น งำนงวดหกเดื อ น สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2561 แก่ ผู้ถื อ หุ้ น ที่ มี ร ำยชื่ อ
ตำมทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 29 สิ งหำคม 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.162 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 485 ล้ำนบำท ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ จ่ำยแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2561
ปี 2560
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิ งหำคม 2560 มีมติให้จ่ำยเงิ นปั นผล
ระหว่ำงกำล จำกผลกำรดำเนิ นงำนงวดหกเดือ น สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนำยน 2560 แก่ ผถู้ ื อ หุ้นที่ มีร ำยชื่ อ ตำม
ทะเบี ยนผูถ้ ื อ หุ้น ณ วันที่ 25 สิ งหำคม 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.15 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 450.41 ล้ำนบำท ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ จ่ำยแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2560
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนผู้บริหำร

23.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรของบริ ษทั ฯ ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติ
บริ ษทั มหำชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรในฐำนะผูบ้ ริ หำร
23.2 ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรนี้ เ ป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ ย วกับ เงิ นเดือ น ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่ นให้แก่ก รรมกำร
เฉพำะในฐำนะผูบ้ ริ หำรและให้แก่ผบู้ ริ หำรตำมนิยำมในประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั กำรหรื อผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำรสี่ รำยแรกต่อจำกผูจ้ ดั กำรลงมำและผู้
ซึ่ งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำระดับบริ หำรรำยที่สี่ทุกรำยและให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริ หำรใน
สำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ
24.

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำน
บริ ษทั ฯ และพนักงำนได้เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ นสถำพร ซึ่ ง
จดทะเบียนแล้ว” ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ และพนักงำนจะจ่ำยเงิ น
เข้ำกองทุ นเป็ นรำยเดื อ นในอัตรำร้ อ ยละ 3-5 ของเงิ น เดื อ น กองทุนสำรองเลี้ ย งชี พ นี้ บริ หำรโดย บริ ษ ัท
หลัก ทรั พย์จดั กำรกองทุนรวมบัวหลวงจ ำกัด และจะจ่ ำยให้แก่พนัก งำนเมื่ อ พนัก งำนนั้นออกจำกงำนตำม
ระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 6.36 ล้ำนบำท
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ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะของค่ำใช้ จ่ำย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญ สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
2561
(149,744,190.06)
1,410,322,400.52
376,871,590.57
41,449,629.11
3,253,397.55
61,210,206.66
268,432,431.41
135,649,530.92
(64,147.84)
3,351,305.79

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำ
ซื้ อสิ นค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจ่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
ค่ำโฆษณำและส่งเสริ มกำรขำย
ขำดทุน(โอนกลับ)กำรลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ขำดทุนจำกสิ นค้ำทำลำย
26.

(หน่ วย: บาท)
2560
(42,313,616.73)
1,236,923,451.84
394,823,339.84
34,861,688.61
3,307,492.76
60,606,994.48
250,625,440.90
74,679,444.09
4,626,909.91
4,740,978.16

กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงกำร
คำนวณได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สำหรับปี
31 ธันวำคม 2561
กำไร(ขำดทุน)

จำนวนหุน้

991,593,406.58

2,999,897,736

เทียบเท่ำปรับลด

-

กำไรต่อหุ น้ ปรับลด

991,593,406.58

กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน

31 ธันวำคม 2560
กำไรต่อหุน้

กำไร(ขำดทุน)

จำนวนหุน้

กำไรต่อหุน้

0.33

1,229,318,162.50

3,001,672,707

0.41

1,124,712

-

-

449,555

-

3,001,022,448

0.33

1,229,318,162.50

3,002,122,262

0.41

ผลกระทบของหุ น้ สำมัญ
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กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน

27.1 ข้อ มูล ส่ ว นงำนดำเนิ นงำนในส่ ว นงำนหลัก คื อ กำรจ ำหน่ ำยเครื่ องสำอำงที่ ผ่ำนช่อ งทำงค้ำปลี ก และกำร
จำหน่ำยที่ไม่ผ่ำนช่องทำงค้ำปลีก รำยงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู้ ีอำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรร
ทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน โดยผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ คือ ประธำนกรรมกำรบริ หำร
รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมลักษณะกำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงจำหน่ำย มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
2561

2560

กำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงค้ำปลีก

2,251,307,853.82

2,550,764,652.71

กำรจำหน่ำยที่ไม่ผำ่ นช่องทำงค้ำปลีก

1,215,300,915.04

1,162,632,937.89

3,466,608,768.86

3,713,397,590.60

รวม

27.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำนบริ ษทั ฯ จัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตำมภูมิศำสตร์ ภำยในประเทศ
กับต่ำงประเทศ ซึ่ งจำแนกเป็ นกำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงค้ำปลีกและกำรจำหน่ำยที่ไม่ผ่ำนช่องทำงค้ำปลีก ทั้งนี้
รำยได้ต่ำงประเทศมีจำนวนไม่ถึงร้ อยละ 10 ของรำยได้รวม ดังนั้นจึ งไม่แสดงข้อมูลทำงกำรเงิ นจำแนกตำม
ส่วนงำน
28. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้
28.1 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำพื้นที่และสัญญำบริ กำรของบริ ษทั ฯ โดยมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรคงเหลือตำมสัญญำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี

199,992,424.51

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

131,417,151.67

รวม

331,409,576.18

- 36 28.2 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 1.08 ล้ำนบำท
28.3 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำยำนพำหนะคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 4.27 ล้ำนบำท
28.4 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
28.4.1 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดินเพื่อก่อสร้ำงอำคำรคลังสิ นค้ำ
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป (ถึงปี ที่ 30)

1,006,020.00
4,024,080.00
28,884,691.00

รวม

33,914,791.00

28.4.2 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
29.

365,400.00
730,800.00
1,096,200.00

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบำยที่จ ะประกอบธุ รกรรมเครื่ อ งมือทำงกำรเงิ นนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ที่ เป็ นตรำสำร
อนุพนั ธ์ เพื่อเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ

29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
รำยละเอี ยดของนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ วิธีก ำรที่ ใช้ซ่ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในกำรรั บรู้ และกำรวัดมูลค่ำเกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นข้อ 4.18 และ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงิ น และมี
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้

- 37 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำร
กำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อ ที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งไม่คำดว่ำจะได้รับควำม
เสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯ มีจำนวนไม่เป็ นสำระสำคัญ
และบริ ษทั ฯ มีกลุ่มลูกหนี้ที่ให้สินเชื่อจำนวนน้อยรำย เนื่องจำกนโยบำยกำรขำยเป็ นกำรขำยเงิ นสด จำนวนเงิ น
สู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคื อมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ มี ควำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ย ที่สำคัญอันเกี่ ย วเนื่ องกับเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น เงิ นลงทุนชัว่ ครำว
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ จึ งอยู่
ในระดับต่ำ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศอยู่ในระดับต่ำเนื่ องจำกรำยกำรค้ำโดยส่ วนใหญ่
เป็ นสกุลเงินบำท
29.2 มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น บริ ษทั ฯ จึงประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผซู้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำม
รอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ ย นและสำมำรถต่อ รองรำคำกันได้อ ย่ำงเป็ นอิ สระในลัก ษณะที่ ไม่มีควำม
เกี่ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทำงกำรเงิ น มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนด
จำกรำคำตลำดล่ำสุด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
30.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ ำงทำงกำรเงิ นที่เหมำะสม
และกำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 บริ ษัทฯ มี อ ตั รำส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุน เท่ ำกับ 0.31 เท่ ำ และ 0.37 เท่ ำ
ตำมลำดับ
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เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่รอบระยะเวลำรำยงำน
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติอนุมตั ิ ดังนี้

31.1 ให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ให้จ่ำยเงิ นปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนปี 2561 โดยกำหนดจ่ำยให้แก่ผถู้ ือ
หุ้นจำนวน 2,994 ล้ำนหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 898 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯ จ่ำยเงิ นปั นผล
ระหว่ำงกำลแล้วในปี 2561 หุ้นละ 0.162 บำท คิดเป็ นเงินจำนวน 485 ล้ำนบำท คงเหลือ เงินปันผลที่ตอ้ งจ่ำยอีก
หุ้นละ 0.138 บำท คิดเป็ นเงินจำนวนเงิน 413 ล้ำนบำท
31.2 ให้เ สนอต่อ ที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ื อ หุ้น ให้อ นุมตั ิ ก ำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้ อ หุ้นสำมัญของบริ ษทั
(ESOP Warrant-1) ส่ วนที่ ได้รั บคืนจำกพนัก งำนที่ลำออก จำนวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำให้แก่
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ
32.

กำรอนุมัตงิ บกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

