บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั บิ วตี้ คอมมูนิต้ ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงิ นสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชีที่สาํ คัญ
ข้า พเจ้า เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้า งต้น นี้ แสดงฐานะการเงิ น ของบริ ษ ัท บิ ว ตี้ คอมมู นิ ต้ ี จํา กัด (มหาชน) ณ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั
ตามข้อ กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิ ช าชี พ ที่ ก ําหนดโดยสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ในส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับ การ
ตรวจสอบงบการเงิ นและข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความรั บผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนด
เหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้

-2การแสดงมูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
ตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 4.5 และข้อ 8 บริ ษ ัท มี สิ น ค้า คงเหลื อ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2562 จํานวน 354.87 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจํานวนที่ มีนัยสําคัญในงบการเงิ นได้แสดงมูลค่ าตามวิธีราคาทุ นหรื อ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ แล้ว แต่ มู ล ค่ า ใดจะตํ่า กว่ า ซึ่ งประเภทสิ น ค้า ของบริ ษ ัท เป็ นสิ น ค้า แฟชั่น ที่ ม ัก จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงความนิ ยมในตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ อย่างรวดเร็ ว และสภาวะการแข่งขันสู ง ส่ งผลให้การแสดง
มู ลค่ าสิ น ค้าคงเหลื อตามวิ ธีร าคาทุ น หรื อ มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ แล้วแต่ มูล ค่ าใดจะตํ่า กว่าต้อ งใช้ดุ ลยพิ นิ จและ
ประมาณการที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารในการวัดมูลค่า ซึ่ งดุลยพินิจที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารประกอบด้วย การพิจารณา
จากรายงานวิเคราะห์อายุสินค้า การตั้งราคาขาย การประมาณในการให้ส่วนลดหรื อวิธีการส่ งเสริ มการขายที่ จะ
เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการขายในอนาคต ซึ่ งข้อสมมุติฐานที่ฝ่ายบริ หารใช้ในเรื่ องดังกล่าวจะส่ งผลต่อการแสดง
มูลค่ าของสิ นค้าและค่ าใช้จ่ายอันเกิ ด จากประมาณค่ าเผื่ อการลดมู ลค่ าสิ นค้าคงเหลื อ (ถ้ามี ) ในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ โดย
• ทําความเข้าใจเกี่ ยวกับแผนการขายและนโยบายการตั้งราคาขายของฝ่ ายบริ หาร และนโยบายส่ งเสริ ม
การขายที่จะผลักดันการขายให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายบริ หารได้คาดการณ์ไว้
• ประเมินดุลยพินิจที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะขายในอนาคต
• สุ่ มทดสอบการจัดทํารายงานวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ ว่ามีการจัดทําตามนโยบาย และสอดคล้องกับอายุ
ของสิ นค้าหรื อไม่ โดยมีการคํานวณอย่างถูกต้อง และนํามาตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าอย่างเหมาะสม
• สุ่ มทดสอบการคํานวณราคาทุ นของสิ นค้า เพื่ อให้มนั่ ใจว่าต้นทุ นที่ บนั ทึ กในบัญชี ตรงกับเอกสาร อย่าง
ถูกต้อง
• เข้าสุ่ ม สังเกตการตรวจนับสิ นค้าที่ ส าขา และคลังสํานักงานใหญ่ โดยการสั งเกตสภาพสิ นค้าว่ามี การ
เสื่ อมสภาพหรื อไม่ พร้อมทั้งตรวจสิ นค้าดังกล่าวกับรายงานสิ นค้ารอทําลาย และการนํามาพิ จารณาการ
ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าอย่างเหมาะสม
• เปรี ยบเที ยบต้นทุ นสิ นค้ากับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับสุ ทธิ ซึ่ งคํานวณจากราคาขายสิ นค้าภายหลังสิ้ นปี หัก
ต้นทุนที่ จาํ เป็ นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้ เพื่อดูว่ามีสินค้าราคาทุนตํ่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
หรื อไม่

-3ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคื อ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฎว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของบริ ษทั หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับ ดู แล เพื่ อให้มีการดําเนิ นการแก้ไขข้อมู ล
ที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอย่างเหมาะสม
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ น ผูบ้ ริ หารรั บ ผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของบริ ษ ทั ในการดําเนิ นงานต่ อเนื่ อ ง
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั

-4ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ
หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพิ นิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่า
จะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการบันทึ กรายการหรื อแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารจาก
หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสํ าคัญ ที่ เกี่ ย วกับ เหตุ ก ารณ์ หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุ การณ์ หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่ อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

-5ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับ ดู แ ลในเรื่ องต่ างๆที่ สําคัญ ซึ่ งรวมถึ งขอบเขตและช่ วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสําคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่ อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อสารกับผูม้ ี ห น้าที่ ในการกํากับดู แ ล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญ มากที่ สุ ด ในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่ อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
2561

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจ่าย
(โอนกลับ)หนี�สงสัยจะสูญ
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าของสินค้า
ขาดทุนจากการทําลายสินค้า
(กําไร)จากการขายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น
(โอนกลับ)ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
(โอนกลับ)ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
(รายได้)รับรู้ - คะแนนสะสม
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

290,770,446.47

1,232,803,926.46

53,680,982.51
280,513.79
12,012,663.18
2,532,338.02
(206,938.12)
5,696,460.58
140,693.37
(824,512.70)
(13,495,681.60)
6,612,973.51
2,413,085.00

61,210,206.66
(152,910.37)
(64,147.84)
3,351,305.79
(777,472.26)
2,010,762.57
1,125,000.00
(15,277,369.11)
(4,375,390.00)
2,900,790.49
1,650,210.00
5,306,473.13

359,613,024.01

1,289,711,385.52

(8,912,300.26)
223,415,634.77
7,611,633.89
222,114,968.40

62,845,759.97
(186,387,052.19)
(1,573,296.67)
(125,114,588.89)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
2561

2562
หนี�สินจากการดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินจากการดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั�วคราว(เพิ�มขึ�น)ลดลง
เงินลงทุนระยะยาวอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง
ซื�ออาคาร และอุปกรณ์
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายซื�อคืนหุ้นสามัญ
จ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี

(94,020,762.00)
(560,700.00)
(94,581,462.00)
487,146,530.41
(143,186,371.43)
343,960,158.98

(140,004,472.13)
(972.13)
(140,005,444.26)
1,024,591,352.37
(305,521,723.53)
719,069,628.84

160,000,000.00
(50,000,000.00)
(15,106,628.94)
267,149.59
(2,697,807.01)
92,462,713.64

340,000,000.00
50,000,000.00
(37,030,177.12)
1,601,064.72
(4,342,916.66)
350,227,970.94

(517,858,877.88)
3,267,900.00
(514,590,977.88)
(78,168,105.26)
232,824,369.68
154,656,264.42

(99,690,176.42)
(1,260,041,516.52)
17,401,850.00
(1,342,329,842.94)
(273,032,243.16)
505,856,612.84
232,824,369.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
สินทรัพย์

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

154,656,264.42

232,824,369.68

เงินลงทุนชั�วคราว

6

300,000,000.00

460,000,000.00

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

7

91,589,398.55

82,957,612.08

สินค้าคงเหลือ

8

354,874,656.32

592,835,292.29

901,120,319.29

1,368,617,274.05

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื�น

9

50,000,000.00

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

230,516,554.63

269,550,656.13

สิทธิการเช่า

11

3,748,033.91

4,930,991.99

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น

12

26,140,584.34

22,166,490.62

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

12,543,168.14

11,414,910.23

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

14

91,850,298.12

99,461,932.01

414,798,639.14

407,524,980.98

1,315,918,958.43

1,776,142,255.03

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
งบการเงินนี�ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� ………. เมื�อวันที� ……………………
ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561

หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี�สินหมุนเวียน

15

177,238,227.73
28,691,913.99
205,930,141.72

279,225,733.90
113,380,994.70
392,606,728.60

16

23,041,416.00
6,892,177.00
3,574,900.00
33,508,493.00

16,428,442.49
6,753,560.00
4,135,600.00
27,317,602.49

239,438,634.72

419,924,331.09

302,261,000.00

302,261,000.00

หนี�สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,022,610,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 3,006,868,535 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
หุ้นสามัญ 3,006,214,955 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
หุ้นสามัญซื�อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองสําหรับหุ้นที�บริษัทฯ ซื�อคืน
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

18
18
21

19
21

300,686,853.50
592,711,215.04
16,302,071.90
(99,690,176.42)

300,621,495.50
588,958,813.50
14,438,846.44
(99,690,176.42)

30,226,100.00
99,690,176.42
136,554,083.27
1,076,480,323.71
1,315,918,958.43

30,226,100.00
99,690,176.42
421,972,668.50
1,356,217,923.94
1,776,142,255.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
2561

2562

รายได้จากการขาย

2,007,207,525.49

3,466,608,768.86

ต้นทุนขาย

(794,138,254.12)

(1,201,653,215.90)

กําไรขั�นต้น

1,213,069,271.37

2,264,955,552.96

ดอกเบี�ยรับ

7,130,235.46

13,122,534.53

อื�น ๆ

6,429,267.94

21,511,483.15

13,559,503.40

34,634,017.68

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(701,750,900.95)

(800,831,111.60)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(234,107,427.35)

(265,954,532.58)

กําไรก่อนภาษีเงินได้

290,770,446.47

1,232,803,926.46

(58,193,545.51)

(241,210,519.88)

232,576,900.96

991,593,406.58

รายได้อื�น

รวมรายได้อื�น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

13

กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

-

(4,194,778.01)

หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้

-

838,955.60

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

-

(3,355,822.41)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

232,576,900.96

988,237,584.17

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

26

0.08

0.33

กําไรต่อหุ้นปรับลด

26

0.08

0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ
หุ้นสามัญซื�อคืนระหว่างงวด
สํารองหุ้นสามัญซื�อคืน

21

เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

22
22

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล

20
18
22
22

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ทุนที�ออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

300,273,458.50
-

570,726,071.12
-

10,311,302.69
5,306,473.13

-

348,037.00

18,232,742.38

(1,178,929.38)

-

-

-

ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

-

หุ้นสามัญซื�อคืน

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
30,226,100.00
-

(99,690,176.42)
-

-

สํารองสําหรับ
หุ้นที�บริษัทฯ ซื�อคืน
-

ยังไม่ได้จัดสรร
793,627,779.84
988,237,584.17
-

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
1,705,164,712.15
988,237,584.17
5,306,473.13
17,401,850.00

99,690,176.42

(99,690,176.42)

(99,690,176.42)
-

300,621,495.50

588,958,813.50

14,438,846.44

(99,690,176.42)

30,226,100.00

99,690,176.42

(775,249,046.88)
(484,953,472.21)
421,972,668.50

(775,249,046.88)
(484,953,472.21)
1,356,217,923.94

300,621,495.50
65,358.00
-

588,958,813.50
3,752,401.54
-

14,438,846.44
2,413,085.00
(549,859.54)
-

(99,690,176.42)
-

30,226,100.00
-

99,690,176.42
-

421,972,668.50
232,576,900.96
(413,198,708.42)
(104,796,777.77)

1,356,217,923.94
232,576,900.96
2,413,085.00
3,267,900.00
(413,198,708.42)
(104,796,777.77)

300,686,853.50

592,711,215.04

16,302,071.90

(99,690,176.42)

30,226,100.00

99,690,176.42

136,554,083.27

1,076,480,323.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
(ลงชื�อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เมื่ อ วันที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยมี ที่อยู่ต ามที่ จดทะเบี ย นเลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจัน ทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ การค้าปลีกเครื่ องสําอาง
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 28 สิ งหาคม 2562 ซึ่ งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ครั้งล่าสุ ด มีดงั นี้
สัดส่ วนการถือหุน้
(ร้อยละของทุนชําระแล้ว)
นายสุ วิน ไกรภูเบศ

2.

15.10

นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

6.12

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

4.73

นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา

3.51

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ลงวันที่ 11 ตุ ลาคม 2559 เรื่ อง
กําหนดรายการย่อที่ ตอ้ งมีในงบการเงิ น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบ
การเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษัท ฯ ใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

-23.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที่ มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งและอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิ ธีปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี และการให้แ นวปฏิ บัติ
ทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐานการบัญชี ที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

-3กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่ น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอน สําหรับการรั บรู ้
รายได้ที่เกิ ดขึ้ นจากสัญญาที่ ทาํ กับลูกค้า โดยกิ จการจะรั บรู ้ รายได้ในจํานวนเงิ นที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่
กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการ
ต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละ
ขั้นตอน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่ อ งบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

-4มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมูลค่ ายุติธรรมหรื อราคาทุ นตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ ยวกับ
วิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น
และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมื อทาง
การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐาน
กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า และการ
ตี ความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญา
เช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้อ งจัด ประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญ ญาเช่ า เงิ นทุ นโดยใช้หลักการเช่ นเดี ย วกันกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐาน
ฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
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สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขาย บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าโดยส่ วนใหญ่มีภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิภาระ บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการขาย
เมื่อได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคื อ เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดง
ตามมูลค่ าที่ ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรั บสิ นค้าที่ ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการรับคื นและส่ วนลด
พิเศษและส่ วนลดต่าง ๆ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ จากการฝากขาย
รายได้จากการขายสิ นค้าให้กบั ผูจ้ ดั จําหน่าย (ผูร้ ับฝากขาย) โดยมีเงื่อนไขการรับชําระค่าสิ นค้าจากผูจ้ ดั จําหน่าย
เมื่อขายสิ นค้าให้กบั บุคคลที่สาม บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายได้เมื่อผูจ้ ดั จําหน่ายโอนการควบคุมในสิ นค้าให้กบั บุคคล
ที่สาม เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าแล้ว
รายได้ จากการขายสิ นค้ า - โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลกู ค้ า
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีโปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ ลูกค้า โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ ลูกค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าจากกิ จการ ซึ่ ง
สามารถนําไปใช้เป็ นส่ วนลดพิเศษซื้ อสิ นค้าในอนาคต โดยปั นส่ วนมูลค่าจากรายการขายให้กบั คะแนนสะสม
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมดังกล่าว และทยอยรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ และกิจการได้ปฎิ บตั ิ
ตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น
รายได้ อื่นและค่ าใช้ จ่าย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน ซึ่ งถึงกําหนดรับคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

4.3

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว หมายถึง เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินครบกําหนดภายในระยะเวลาที่เกิน 3 เดือนแต่ไม่
เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้นแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯ บันทึ กการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเป็ นรายการ
กําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ บันทึ กค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการเก็ บ เงิ น ลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

4.5

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน โดยวิธีถวั เฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า

4.6

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น หมายถึง เงินฝากระยะยาว กับสถาบันการเงินครบกําหนดเกิ น 1 ปี และไม่มีขอ้ จํากัดใน
การเบิกใช้

4.7

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พย์โดยวิ ธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดังนี้: จํานวนปี
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
30, 20, 5
เครื่ องตกแต่ง
5
เครื่ องมือและอุปกรณ์เครื่ องใช้สาํ นักงาน
5
คอมพิวเตอร์
3
ยานพาหนะ
5
บริ ษทั ฯ ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
บริ ษทั ฯ รวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับการรื้ อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของกิ จการ เป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุ นของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และคิ ดค่าเสื่ อมราคา
สําหรับส่ วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกัน เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วน
นั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของทรัพย์สินนั้น และกําหนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการ
ให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือและวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบบัญชี
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สิ ทธิการเช่ า
สิ ทธิ การเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิ การเช่าคํานวณจากราคาทุนของ
สิ ทธิ การเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า 10 ปี

4.9

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของทรัพย์สิน (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ 10 ปี

4.10 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั และภาษี
เงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4.11 รายได้ รอการตัดบัญชีสําหรับคะแนนสะสม
รายได้รอการตัดบัญชี ดงั กล่าวเกิดจากคะแนนสะสมที่ ให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั ฯ คํานวณจากการประมาณอัตรา
การใช้สิทธิ แลกคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลจากคะแนนสะสมของลูกค้า และราคาเฉลี่ยของของรางวัล
และแสดงรายการเป็ นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

-84.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์จะเกิดการด้อยค่า โดยพิจารณาจาก มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หากมีราคาตํ่ากว่าราคาตามบัญชี ถือว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดการด้อยค่า ซึ่ งจะรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และบริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการจากการด้อยค่า
ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรื อยังมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที่ ลดลง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คื นของสิ นทรั พ ย์ หมายถึ ง ราคาขายสุ ทธิ หรื อมู ลค่ าจากการใช้สินทรั พย์ แล้วแต่ ร าคาใดจะสู งกว่าและจะ
ประมาณจากสิ นทรัพย์แต่ละรายการ หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุ ม บริ ษทั ฯ หรื อถูก
ควบคุ มโดยบริ ษ ทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ย วกันกับบริ ษ ัท ฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ มีอาํ นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่า บันทึกเป็ น
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอด
อายุของสัญญาเช่า
สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าระยะยาวที่เป็ นสัญญาเช่ายานพาหนะที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น สัญญาเช่าการเงินจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่ มูลค่าใดจะตํ่า กว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า

-94.15 รายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ บันทึกรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่มีค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ นแปลงค่า
เป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในปี
4.16 ผลประโยชน์ พนักงานและกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
4.16.1 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน
ไทย มู ลค่ า ปั จจุ บันของหนี้ สิ นผลประโยชน์พ นักงานได้ถูกรั บรู ้ ร ายการในงบแสดงฐานะการเงิ นโดยการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริ ษทั ฯ กําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม
สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุ ทธิ ประจําปี ได้รวมถึงอัตราส่ วนลด อัตรา
การเพิ่ มขึ้ นของเงิ นเดื อนพนักงานและอัตราการเปลี่ ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ ยนแปลงในอัตรา
เหล่านี้ มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุ ทธิ ในทุกปี บริ ษทั ฯ ได้มีการ
ทบทวนอัตราส่ วนลดที่ เหมาะสม ซึ่ งสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
ของกระแสเงิ นสดจ่ายในอนาคตที่ คาดว่าจะต้องจ่ายให้กบั พนักงานในการประเมินอัตราส่ วนลดที่ เหมาะสม
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์
บริ ษทั ฯ รับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์พนักงานในกําไรขาดทุน
4.16.2 กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กาํ หนดการจ่ายสมทบไว้
แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และได้รับการบริ หารโดย
ผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชี พดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบ
จากบริ ษทั ฯ เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

- 10 4.17 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่ รับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษี เงิ นได้ของปี ปั จจุ บนั ได้แก่ ภาษี ที่คาดว่าจะจ่ ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุ น
ประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษีโดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี บ ันทึ กโดยคํา นวณจากผลแตกต่ า งชั่วคราวที่ เ กิ ดขึ้ นระหว่า งมู ลค่ าตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี้ สินและจํานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรับรู ้หาก
เป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการใช้ประโยชน์ในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการปรับปรุ งโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกํา หนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ข องปี ปั จ จุ บัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี บริ ษ ัท ฯ ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้ น และมีดอกเบี้ ยที่
ต้องชําระ บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึ่ งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตี ความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การ
ประเมิ นนี้ อยู่บนพื้ นฐานการประมาณการและข้อสมมติ ฐาน และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ ย วกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้บริ ษทั ฯ เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษี
เงิ นได้คา้ งจ่ายที่ มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่ อค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้ในปี ที่ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง
4.18 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด เงิ น
ลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน หนี้สินทางการเงิ น
ที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่ น ซึ่ งนโยบายการบัญชี
เฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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การจัดทํางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารอาจต้องใช้การประมาณการและตั้ง
ข้อสมมติ ฐานบางประการ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที่ แสดงไว้ในงบการเงิ นและการเปิ ดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งภายหลังอาจแตกต่างจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็ นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่
ตรงกับผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่ อาจมีความเสี่ ยงต่อการปรับปรุ งบัญชี ในปี ถัดไปต่อ
มู ลค่ า สิ นทรั พ ย์ย กไป ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ได้แ ก่ ค่ า เผื่ อการลดมู ลค่ า ของสิ นค้าคงเหลื อ การ
ประมาณการในเรื่ องต่างๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
4.20 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั ตาม
กฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้
สู ญเสี ยทรัพยากรที่ มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณ
การได้อย่างน่ าเชื่ อถือ หากบริ ษทั ฯ คาดว่าจะได้รับคื นรายจ่ายที่ จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี้ สินทั้งหมด
หรื อบางส่ วน อย่างแน่นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากแต่ตอ้ งไม่เกินจํานวน
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
4.21 การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ที่ชําระด้ วยตราสารทุน
บริ ษทั ฯ รับรู ้โครงการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์โดยการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการตอบแทนในการทํางานตามมูลค่ายุติธรรม
ของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายตามเงื่ อนไขของระยะเวลาการให้สิทธิ ของพนักงานที่
กําหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู ้ “ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ดงั กล่าว ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการ วัด
มูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ความผันผวนของราคาหุ ้นและอัตรา เงิ น
ปันผล เป็ นต้น

- 12 4.22 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ กําหนดกรอบแนวคิ ดของการควบคุมเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิ ดนี้ รวมถึงผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
ผูป้ ระเมิ นมู ลค่ า มี การทบทวนข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสั งเกตได้ และปรั บปรุ งการวัด มู ล ค่ า ที่ มี นัย สํา คัญ อย่ า ง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา ผู ้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ ได้มาจากบุคคลที่ สามที่ สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึ งการจัด
ระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินมูลค่า
ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1
เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
• ข้อมูลระดับ 2
เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกต
ได้) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
• ข้อมูลระดับ 3
เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกต่างกันของ
มูลค่ายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริ ษทั ฯ รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น

- 13 4.23 การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัด ทํา งบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่ อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจ
แตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับพิจารณาจากราคา
ที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น และค่าเผื่อสําหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย
เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิด
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความ
เสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่ าคงเหลื อเมื่ อ เลิ กใช้งานของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์แ ละมู ลค่ า
คงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับ
สิ นทรัพย์น้ นั

- 14 สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อ หน่ วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดนั้น ๆ
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ ควรรับรู ้จาํ นวน
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิ ดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่ าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิ ดลด อัตราการขึ้ นเงิ นเดื อนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
รายได้ รอการตัดบัญชีสาํ หรั บคะแนนสะสม
คํานวณจากการประมาณอัตราการใช้สิทธิ แลกคะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลจากคะแนนสะสมของลูกค้า
และราคาเฉลี่ยของส่ วนลดเงินสดที่ลูกค้ามาใช้สิทธิ
4.24 กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ น้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เป็ นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณ
โดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน) สําหรับปี ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้วถัวเฉลี่ย ถ่วง
นํ้าหนัก
กําไรต่อหุ น้ ปรับลด คํานวณโดยหารกําไรขาดทุนสําหรับปี ด้วยผลรวมของจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ย ถ่วง
นํ้าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั ฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ น้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วัน
ออกหุน้ สามัญเทียบเท่า

- 15 5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย: บาท)
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
สลิปบัตรเครดิตที่ยงั ไม่ข้ ึนเงิน
รวม

6.

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

3,368,839.25

4,724,667.50

25,765,177.04

42,210,447.24

124,868,815.39

185,146,883.85

653,432.74

742,371.09

154,656,264.42

232,824,369.68

เงินลงทุนชั่วคราว
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย : (หน่ วย: บาท)
อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละต่ อปี
เงินฝากประจํา

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

1.60 - 1.85

1.50 - 1.70

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

300,000,000.00

460,000,000.00

- 16 7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแฟรนไชส์

342,042.09

442,110.54

ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น

45,121,689.87

23,545,105.47

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาฝากขาย

29,137,137.57

38,147,191.49

74,600,869.53

62,134,407.50

(702,334.91)

(421,821.12)

73,898,534.62

61,712,586.38

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

8,029,435.70

6,199,224.47

ดอกเบี้ยค้างรับ

1,319,690.94

1,345,501.34

เงินมัดจําค่าสิ นค้า

936,266.47

1,953,607.96

เงินทดรองจ่าย

725,400.00

582,500.00

ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนด

3,342,327.99

4,392,874.51

เงินจ่ายล่วงหน้าภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัญญาฝากขาย

1,637,577.36

5,071,039.11

อื่นๆ

1,700,165.47

1,700,278.31

รวมลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

17,690,863.93

21,245,025.70

รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

91,589,398.55

82,957,612.08

รวมลูกหนี้ การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

- 17 ลูกหนี้การค้าคงเหลือแยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ ดังนี้

ลูกหนี้การค้าที่ไม่เกินกําหนดชําระ
ลูกหนี้การค้าเกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
- มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
รวมลูกหนี้ การค้า
8.

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
69,987,358.83
58,293,347.43
4,488,252.65
110,165.70
15,092.35

3,825,034.08
933.64
15,092.35

74,600,869.53

62,134,407.50

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่ วย: บาท)
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
บรรจุภณ
ั ฑ์
งานระหว่างทํา
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า

354,874,656.32

สุ ทธิ
9.

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
272,793,211.20
466,450,236.34
78,779,582.11
93,406,522.53
17,442,119.42
33,517,231.54
4,709,891.42
6,298,786.53
373,724,804.15
599,672,776.94
(18,850,147.83)
(6,837,484.65)
592,835,292.29

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่ งเป็ นเงินฝากประจําอายุ 13 เดือน กับสถาบันการเงินหนึ่งแห่งในประเทศ

เงินฝากประจํา

อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละต่ อปี
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
1.67
-

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
50,000,000.00
-

- 18 10. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่ วย: บาท)
อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง

เครื่ องตกแต่ง

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

139,288,890.31
166,100.00
329,400.00
(19,808.37)
139,764,581.94
270,309.50
140,034,891.44

231,715,525.47
17,773,430.87
(20,637,270.13)
228,851,686.21
9,958,771.01
(38,178,413.21)
200,632,044.01

-

(23,528,043.45)

(161,809,459.76)

ที่ดิน

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

95,423,255.61
12,820,785.16
(141,413.68)
(4,265,397.02)
103,837,230.07
3,111,864.15
(3,016,531.85)
3,531,499.35
(5,272,606.61)
102,191,455.11

32,178,882.20
7,524,770.31
(2,437,288.69)
37,266,363.82
1,822,646.97
(396,968.11)
(2,493,637.99)
36,198,404.69

21,350,813.09
89,460.00
(3,900,000.00)
(2,900.00)
17,537,373.09
(77,100.00)
17,460,273.09

(33,238,777.31)

(22,635,341.34)

(9,518,769.11)

ทรัพย์สินระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

98,820.00
2,890,232.28
(329,400.00)
2,659,652.28
901,847.07
(3,531,499.35)
(30,000.00)
-

539,296,186.68
41,264,778.62
(4,041,413.68)
(27,362,664.21)
549,156,887.41
16,065,438.70
(3,490,599.96)
(45,974,657.81)
515,757,068.34

-

(250,730,390.97)

-

(6,395,875.19)
19,805.37
(29,904,113.27)
(6,317,509.21)
(36,221,622.48)

(29,594,418.01)
19,028,948.83
(172,374,928.94)
(21,602,582.10)
34,125,867.30
(159,851,643.74)

(13,112,534.24)
117,821.22
3,895,193.77
(42,338,296.56)
(13,818,897.80)
2,993,492.11
3,719,458.52
(49,444,243.73)

(6,662,816.79)
2,406,878.47
(26,891,279.66)
(6,301,376.31)
396,588.02
2,432,871.41
(30,363,196.54)

(1,679,918.94)
3,100,000.00
1,075.20
(8,097,612.85)
(1,302,502.73)
40,308.36
(9,359,807.22)

-

(57,445,563.17)
3,217,821.22
25,351,901.64
(279,606,231.28)
(49,342,868.15)
3,430,388.49
40,278,197.23
(285,240,513.71)

19,240,000.00
19,240,000.00

103,813,268.96
109,860,468.67

40,780,400.27
56,476,757.27

52,747,211.38
61,498,933.51

5,835,208.15
10,375,084.16

8,100,465.87
9,439,760.24

2,659,652.28

230,516,554.63
269,550,656.13

- 19 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อาคารบางส่ วนมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จาํ นวน 89.56 ล้านบาท และ 92.98
ล้านบาท ตามลําดับ สร้างอยูบ่ นที่เช่าของกรรมการตามที่กล่าวในหมายเหตุ 17.3
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 49.34 ล้านบาท และ 57.45 ล้านบาท
ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรที่คิดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่ราคา
ทุนจํานวน 145.53 ล้านบาท และ 131.92 ล้านบาท ตามลําดับ
11.

สิ ทธิการเช่ า
(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

11,829,580.80

11,829,580.80

-

-

11,829,580.80

11,829,580.80

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม

6,898,588.81

5,715,630.73

ค่าตัดจําหน่าย

1,182,958.08

1,182,958.08

-

-

8,081,546.89

6,898,588.81

3,748,033.91

4,930,991.99

ราคาทุน:
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ปรับปรุ ง/ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:

ปรับปรุ ง/ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ค่าตัดจําหน่ายของสิ ทธิ การเช่า สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 1.18 ล้านบาท และ
1.18 ล้านบาท ตามลําดับ

- 20 12.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน:
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อ
โอนเข้า(ออก)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม:
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าตัดจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
โปรแกรมระหว่ างติดตั้ง
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้ อ
โอนเข้า(ออก)
ปรับปรุ ง/ตัดจําหน่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ
รวม

31 ธันวาคม 2562

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561

29,978,383.10
5,485,750.00
30,000.00
35,494,133.10

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

8,259,392.48
3,155,156.28
11,414,548.76
24,079,584.34

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

5,372,630.00
1,643,500.00
(30,000.00)
6,986,130.00
(4,925,130.00)
2,061,000.00
26,140,584.34

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

ค่าตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 3.16
ล้านบาท และ 2.58 ล้านบาท ตามลําดับ
13.

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
12,543,168.14
11,414,910.23
12,543,168.14
11,414,910.23

- 21 รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ค่าเผื่อการลดมูลค่าทรัพย์สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้รอตัดบัญชี - คะแนนสะสม
หนี้สินจากการประมาณการค่ารื้ อถอน
รวม

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ค่าเผื่อการลดมูลค่าทรัพย์สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้รอตัดบัญชี - คะแนนสะสม
หนี้สินจากการประมาณการค่ารื้ อถอน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

2,402,532.64
1,322,594.70
(2,699,136.32)
102,266.89

-

3,770,029.57
985,026.00
4,608,283.20
2,976,976.74
202,852.63

1,128,257.91

-

12,543,168.14

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที่
1 มกราคม
2562

บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน

1,367,496.93
985,026.00
3,285,688.50
5,676,113.06
100,585.74
11,414,910.23

กําไรหรื อ
ขาดทุน

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน

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

(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
-

10,723,227.55

(147,272.92)

838,955.60

11,414,910.23

กําไรหรื อ
ขาดทุน

- 22 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

(หน่ วย : บาท)
2561

2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(รายได้)ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ที่บนั ทึกโดยตรงไปยัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

59,321,803.42

241,063,246.96

(1,128,257.91)
58,193,545.51

147,272.92
241,210,519.88

-

(838,955.60)
(838,955.60)

รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรั บ :
เกณฑ์บญั ชีที่ต่างจากเกณฑ์ภาษี
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

(หน่ วย : บาท)
2562
2561
290,770,446.47 1,232,803,926.46
20%
20%
58,154,089.29 246,560,785.29
39,456.22

(5,350,265.41)

39,456.22

(5,350,265.41)

58,193,545.51

241,210,519.88

20.01%

19.57%

- 23 14.

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจําการเช่าและบริ การ
อื่นๆ
รวม
15.

31 ธันวาคม 2562

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561

88,924,575.19

96,911,004.79

2,925,722.93

2,550,927.22

91,850,298.12

99,461,932.01

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
รายได้รอการตัดบัญชี – คะแนนสะสม
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
81,805,862.07 137,669,406.83
46,790,880.48
8,809,091.24
12,870,632.76
5,787,270.79
14,884,883.70
6,289,606.69

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

95,432,365.66

141,556,327.07

177,238,227.73

279,225,733.90

มูลค่ายุติธรรมของรายได้รอการตัดบัญชี - คะแนนสะสม คํานวณจากการประมาณอัตราใช้สิทธิ แลกคะแนน
สะสม เพื่อแลกของรางวัลจากคะแนนสะสมของลูกค้า และราคาเฉลี่ยของส่ วนลดที่ ลูกค้ามาใช้สิทธิ โดย
ลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 (หมายเหตุ 4.22)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าจากลูกค้า จํานวน 5.78 ล้านบาท โดยมีภาระ
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิในการส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้า จํานวน 5.78 ล้านบาท

- 24 16.

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในระหว่างปี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่ วย: บาท)
2561

2562
16,428,442.49
3,588,719.51
3,024,254.00

9,332,873.99
2,900,790.49

-

4,194,778.01

23,041,416.00

16,428,442.49

ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 รับรู ้ ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2562
1,293,433.45
5,319,540.06

(หน่ วย: บาท)
2561
885,168.49
2,015,622.00

รวม

6,612,973.51

2,900,790.49

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศใช้แล้วในราชกิ จจานุ เบกษา โดยมี
ผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดสามสิ บวัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป “ซึ่ งกําหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณี เลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างที่ทาํ งานติดต่อกันครบยี่สิบปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย สี่
ร้อยวัน” โดยบริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ในปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 3.02 ล้านบาท

- 25 -

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก

สมมติฐานทางการเงิน
สมมติฐานประชากร
การปรับปรุ งจากประสบการณ์

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

รวม

4,194,778.01

สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
2562

2561

อัตราร้อยละต่อปี

อัตราร้อยละต่อปี

1.84

3.08

7.18

7.5

0 - 61

0 - 61

ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

ตามตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

อัตราคิดลด
- พนักงานรายเดือนและรายวัน
อัตราการขึ้นเงินเดือน
- พนักงานรายเดือนและรายวัน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
- พนักงานรายเดือนและรายวัน
อัตราการมรณะ
- พนักงานรายเดือนและรายวัน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
เพิ่มขึ้น
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

ลดลง

(1,192,981.00)

1,287,475.00

1,104,676.00

(1,031,586.00)

(2,443,192.00)

2,849,656.00

- 26 17.

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลธรรมดา ประกอบด้ วย:นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริ ษทั
รายการระหว่างกัน
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ค่าเช่าที่ดิน
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน

ความสัมพันธ์ของรายการบัญชี
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ค่าเช่าที่ดิน,ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าที่ดิน

นโยบายการกําหนดราคา
ตามข้อตกลงในสัญญา
ตามข้อตกลงในสัญญา
ตามข้อตกลงในสัญญา

17.1 รายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี้

ค่ าเช่ าที่ดนิ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
ค่ าเช่ าที่ดนิ
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

(หน่ วย: บาท)
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
365,400.00

348,000.00

1,276,293.00

1,276,293.00

17.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น- เงินมัดจําการเช่ า
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
ค่ าเช่ าค้ างจ่ าย
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

2562

(หน่ วย: บาท)
2561

87,000.00

87,000.00

3,638,538.00

3,465,465.00

- 27 17.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
17.3.1

บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน ตามสัญญาลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 มีระยะเวลาเช่า 20
ปี กําหนดค่าเช่ าเท่ากับผูป้ ระเมินอิสระ และตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ มีการแก้ไขสัญญาโดยทําบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่า
ขยายอายุการเช่าอีก 10 ปี เป็ นเงิน 16.44 ล้านบาท รวมเป็ นอายุ 30 ปี เป็ นเงิน 38.28 ล้านบาท ตาม
สัญญาลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 อายุสญ
ั ญาเช่าเริ่ มวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2586 (คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลง เก็บค่าเช่ านับตั้งแต่วนั ที่ การก่อสร้างอาคารและสิ่ งก่อสร้างอื่ นๆ
เสร็ จสิ้ น หรื อนับตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 แล้วแต่ เ วลาใดจะถึ งกํา หนดก่ อน จนกว่า จะครบ
กําหนดเวลาเช่า) อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ เริ่ มบันทึกค่าเช่าตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป โดยการ
เช่าที่ดินดังกล่าวจะไม่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งปลูกสร้างให้แก่ผูใ้ ห้เช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรื้ อถอนสิ่ ง
ปลูกสร้างดังกล่าวเมื่อเลิกเช่าบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ตอ้ งชําระคงเหลือ ดังนี้
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป(ถึงปี ที่ 30)
รวม

17.3.2

(หน่ วย:บาท)
1,006,020.00
4,174,983.00
27,727,767.90
32,908,770.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ที่ตอ้ งจ่าย
ชําระคงเหลือ ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี

365,400.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

365,400.00

รวม

730,800.00

- 28 18.

ทุนที่ออกและชําระแล้ ว / ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
รายการกระทบยอด
หุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้ว
จํานวนหุน้
(หุ้น)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ทุนชําระแล้ว
(บาท)

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

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์

(บาท)
588,958,813.50

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

653,580

65,358.00

3,752,401.54

3,006,868,535 300,686,853.50

592,711,215.04

24 มกราคม 2562

ในระหว่างปี มีผูม้ าใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (ESOP Warrant-1) จํานวน 65,358.00
บาท (หุน้ สามัญ 653,580 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท) และทําให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญเพิ่มขึ้ นรวม
เป็ นจํานวน 3,752,401.54 บาท (รวมการปรับปรุ งส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เป็ นส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญจํานวน 549,859.54 บาท)
19.

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นทุนสํารอง ตาม
กฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวจะนําไปจ่าย เงิ น
ปันผลไม่ได้

- 29 20.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิการซื้ อหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP Warrant-1 คงเหลือเท่ากับ 15,741,465 หน่ วย อายุของ
สิ ทธิ ครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
กระทบยอดใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(หน่ วย)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
16,395,045
ลดลงจากการใช้สิทธิ
(653,580)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
15,741,465
บริ ษ ทั ฯ บันทึ กค่ า ใช้จ่า ยสําหรั บโครงการ ESOP Warrant-1 สํา หรั บปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ น
จํานวน 2.41 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู ้ “ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยจํานวนเดียวกัน
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ESOP Warrant-1
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559 ของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิ การออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริ ษ ทั ฯ จํานวน
22,610,000 หน่วย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: ระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
: หน่วยละ 0 บาท
: ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ง
แรก
อัตราการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้
ราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
: 5.00 บาทต่อหุน้
คุณสมบัติของผูท้ ี่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญมีดงั นี้:
: กรรมการของบริ ษทั ฯ และเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
บริ หารที่มีหน้าที่โดยตรงในการบริ หารงาน
ของบริ ษทั ฯ ในวันที่มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: พนักงานที่มีอายุทาํ งานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ในวันที่มีการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

- 30 เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ :
1) ใช้สิทธิ ได้ในวันที่ 16 ของเดื อน มกราคม และ กรกฎาคม ของแต่ ละปี โดยใช้สิทธิ ครั้ งแรกใน
วันที่16 มกราคม 2560 และสามารถใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 5
ปี
2) ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯในแต่ละปี โดย
มีรายละเอียดดังนี้:ปี ที่
กําหนดการใช้สิทธิ ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ
วันที่ใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมดที่แต่ละคน
ได้รับ (อัตราร้อยละ)
1
15%
16 มกราคม 2560 และ 17 กรกฎาคม 2560
2
35%
16 มกราคม 2561 และ 17 กรกฎาคม 2561
3
55%
16 มกราคม 2562 และ 17 กรกฎาคม 2562
4
75%
16 มกราคม 2563 และ 17 กรกฎาคม 2563
5
100%
16 มกราคม 2564 และ 17 กรกฎาคม 2564
3) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลือจากการใช้สิทธิ หรื อไม่ถูกใช้สิทธิ ในวันกําหนดใช้สิทธิ ใด ๆ สามารถ
สะสมเพื่อนําไปใช้สิทธิ ในวันกําหนดใช้สิทธิ ครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แต่หาก
ครบกําหนดอายุแล้วใบสําคัญใดๆที่ไม่ถูกใช้สิทธิ จะถูกยกเลิกและสิ้ นผลไป
ข้อจํากัดการใช้สิทธิ
ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ลาออกหรื อพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงาน ของบริ ษทั ฯ
ผู ้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้อ งส่ ง ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ถื อ อยู่ ท้ ัง หมดคื น ให้ แ ก่ บ ริ ษัท ฯ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯสามารถนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรื อพนักงานราย
อื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ แต่ละสิ ทธิ ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 1.54 บาท
คํานวณโดยใช้แบบจําลองการกําหนดราคาสิ ทธิ ตามแบบจําลองของ Black-Scholes-Merton ข้อมูลนําเข้า
แบบจําลอง ได้แก่ ราคาหุน้ ณ วันที่กาํ หนดราคา ซึ่ งเท่ากับ 5.40 บาท ราคาใช้สิทธิ เท่ากับ 5.00 บาท ความ
ผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 33.94 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปั นผล ร้อยละ 2.11 ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
มีการใช้สิทธิ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยงร้อยละ 1.80
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หุ้นสามัญซื้ อคืน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมของบริ ษทั ฯ
มีมติอนุมตั ิโครงการซื้ อหุ น้ คืนเพื่อ บริ หารทางการเงินและสภาพคล่องส่ วนเกินของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ก) วงเงินสู งสุ ดที่จะใช้ในการซื้ อหุน้ คืน 950 ล้านบาท
ข) จํานวนหุน้ ที่จะซื้ อคืนไม่เกิน 64 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท จํานวนหุน้ ที่จะซื้ อคืนคิดเป็ นร้อย
ละ 2.13 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561
ค) บริ ษทั ฯซื้ อคืนหุ ้นสามัญดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยให้นาํ ราคาหุ น้ เฉลี่ยย้อนหลัง
30 วันก่อนวันที่บริ ษทั จะทําการเปิ ดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุน้ ด้วย ราคาซื้ อคืนแต่
ละครั้งจะไม่เกินกว่าราคาปิ ดของหุ น้ เฉลี่ย 5 วันทําการซื้ อขายก่อนหน้าวันที่ทาํ การซื้ อขายแต่ละครั้ง บวก
ด้วยจํานวนร้อยละ 15 ของราคาปิ ดเฉลี่ยดังกล่าว
ง) ระยะเวลาซื้ อหุน้ คืนตั้งแต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2562
จ) ระยะเวลาจําหน่ายหุ น้ ที่ซ้ื อคืน ภายหลัง 6 เดือนนับแต่วนั ที่ซ้ื อหุ น้ คืนเสร็ จสิ้ นแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี บริ ษทั ฯ
จะจําหน่ ายหุ น้ ทุนที่ ซ้ื อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะพิจารณา
กําหนดวันจําหน่ายหุน้ ที่ซ้ื อคืนในภายหลัง
ฉ) หุน้ ที่บริ ษทั ฯซื้ อคืนจะไม่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
ณ 31 ธันวาคม 2562
จํานวนหุน้ ทุน (หุน้ )

หุน้ ซื้ อคืน
12,675,000

ราคาเฉลี่ยหุน้ ละ (บาท)

7.865

จํานวนเงิน (ล้านบาท)

99.69

- 32 ช) การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้
จํานวนหุน้ ซื้ อคืน
ณ 31 ธันวาคม 2562

12,675,000

เพิ่มขึ้น - จากการซื้ อคืน

-

ลดลง - จากการจําหน่าย

-

ณ 31 ธันวาคม 2562

12,675,000

วันที่ 23 มกราคม 2562 เป็ นวันสุ ดท้ายที่ กาํ หนดให้ซ้ื อคื นหุ ้นสามัญ ดังนั้นจํานวนหุ ้นสามัญซื้ อคื นและสําหรั บ
เพื่อจําหน่ายต่อไป จะมีจาํ นวนเท่ากับที่แสดงข้างต้น
บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกําไรสะสมเป็ นสํารองสําหรับหุ ้นสามัญซื้ อคื นเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 99.69 ล้านบาท เต็ม
จํานวนแล้ว
22.

เงินปันผล
เงินปันผล
ปี 2562
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงิ นปั นผล
จากผลการดําเนิ นงานปี 2561 โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 2,994 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 898 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2561 หุน้ ละ 0.162 บาท คิดเป็ น
เงินจํานวน 485 ล้านบาท คงเหลือเงิ นปั นผลที่ ตอ้ งจ่ายอีกหุ ้นละ 0.138 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 413 ล้านบาท
ซึ่ งบริ ษทั ฯ จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ปี 2561
ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผล
จากผลการดําเนิ นงานปี 2560 โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จํานวน 3,005 ล้านหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.408 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 1,226 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2560 หุน้ ละ 0.15 บาท คิดเป็ น
เงิ นจํานวน 451 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงิ นปั นผลที่ ตอ้ งจ่ายอี กหุ ้นละ 0.258 บาท เป็ น
จํานวนเงิน 775 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

- 33 เงินปันผลระหว่ างกาล
ปี 2562
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ครั้ งที่ 4/2562 เมื่ อวันที่ 13 สิ งหาคม 2562 มี มติ ให้จ่า ยเงิ น
ปั นผลระหว่างกาล จากผลการดําเนิ นงานงวดหกเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.035
บาท เป็ นจํานวนเงิน 105 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
ปี 2561
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 มีมติให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อ
ตาม
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 29 สิ งหาคม 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.162 บาท เป็ นจํานวนเงิน 485 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั
ฯ จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
23.

ค่ าตอบแทนกรรมการและค่ าตอบแทนผู้บริหาร

23.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้กบั กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการในฐานะผูบ้ ริ หาร
23.2 ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่ าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นค่ าใช้จ่ายเกี่ ยวกับ เงิ นเดื อน ค่ าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่ กรรมการ
เฉพาะในฐานะผูบ้ ริ หารและให้แก่ผบู ้ ริ หารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมาและผู ้
ซึ่ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าระดับบริ หารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารใน
สายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
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กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กกองทุนสํารองเลี้ยงชี พชื่ อ “กองทุนสํารองเลี้ยงชี พสิ นสถาพร ซึ่ ง
จดทะเบียนแล้ว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ และพนักงานจะจ่ายเงิ น
เข้า กองทุ นเป็ นรายเดื อ นในอัต ราร้ อยละ 3-5 ของเงิ นเดื อน กองทุ นสํา รองเลี้ ย งชี พ นี้ บริ หารโดย บริ ษ ทั
หลักทรั พย์จดั การกองทุ นรวมบัวหลวงจํากัด และจะจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 6.64 ล้านบาท

25.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
ซื้ อสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ขาดทุน(โอนกลับ)การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากสิ นค้าทําลาย

2562
209,732,137.26
577,765,477.79
330,861,055.62
41,606,372.53
2,024,607.84
53,680,982.51
256,294,225.42
116,274,473.53
12,012,663.18
2,532,338.02

(หน่ วย: บาท)
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
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กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน(ไม่รวมหุ ้นซื้ อคื น) และกําไรต่อหุ ้นปรับลดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สําหรับปี
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

จํานวนหุ ้นสามัญ
กําไร(ขาดทุน)

จํานวนหุ ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

กําไรต่อหุ ้น

232,576,900.96

2,994,150,560

0.08

เทียบเท่าปรับลด

-

-

กําไรต่อหุ้นปรับลด

232,576,900.96

2,994,150,560

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กําไร(ขาดทุน)

ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

กําไรต่อหุ ้น

991,593,406.58

2,999,897,736

0.33

-

-

1,124,712

-

0.08

991,593,406.58

3,001,022,448

0.33

ผลกระทบของหุ ้นสามัญ

กําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับปี 2562 ไม่ได้คาํ นวณปรับลด เนื่องจากราคาตลาดเฉลี่ยตํ่ากว่าราคาใช้สิทธิ
27.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน

27.1 ข้อ มู ลส่ วนงานดําเนิ นงานในส่ วนงานหลักคื อ การจํา หน่ า ยเครื่ องสําอางที่ ผ่านช่ องทางค้าปลี กและการ
จําหน่ ายที่ ไม่ผ่านช่ องทางค้าปลีก รายงานที่ นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน โดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร
รายได้จากการขายแยกตามลักษณะการจําหน่ายผ่านช่องทางจําหน่าย มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
การจําหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีก
การจําหน่ายที่ไม่ผา่ นช่องทางค้าปลีก
รวม

2562

2561

1,110,601,989.59

2,251,307,853.82

896,605,535.90

1,215,300,915.04

2,007,207,525.49

3,466,608,768.86

- 36 27.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามภูมิศาสตร์ภายในประเทศ
กับต่างประเทศ ซึ่ งจําแนกเป็ นการจําหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกและการจําหน่ายที่ไม่ผา่ นช่องทางค้าปลีก ทั้งนี้
รายได้ต่างประเทศมีจาํ นวนไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนั้นจึ งไม่แสดงข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตาม
ส่ วนงาน
28.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้

28.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าพื้นที่ และสัญญาบริ การของบริ ษทั ฯ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในการชําระค่าเช่าและค่าบริ การคงเหลือตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม

139,580,952.83
43,029,833.88
182,610,786.71

28.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญารายจ่ายฝ่ ายทุน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 3.27 ล้านบาท
28.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 3.29 ล้านบาท
28.4 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
28.4.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารคลังสิ นค้า
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป (ถึงปี ที่ 30)
รวม

1,006,020.00
4,174,983.00
27,727,767.90
32,908,770.90

- 37 28.4.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
29.

365,400.00
365,400.00
730,800.00

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่ จะประกอบธุ รกรรมเครื่ องมื อทางการเงิ นนอกงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์ เพื่อเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
รายละเอียดของนโยบายการบัญชี ที่สําคัญ วิธีการที่ ใช้ซ่ ึ งรวมถึ งเกณฑ์ในการรับรู ้ และการวัดมูลค่าเกี่ ย วกับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.18 และ
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน และมี
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการ
กําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่ เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนไม่เป็ นสาระสําคัญ
และบริ ษทั ฯ มีกลุ่มลูกหนี้ ที่ให้สินเชื่ อจํานวนน้อยราย เนื่ องจากนโยบายการขายเป็ นการขายเงินสด จํานวนเงิน
สู งสุ ดที่ บริ ษทั ฯ อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคื อมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ฯ มี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น เงิ นลงทุ นชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ จึงอยู่
ในระดับตํ่า

- 38 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ เนื่ องจากมีรายการบางส่ วนเป็ นสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศ ซึ่ งรายการส่ วนใหญ่อายุไม่เกินหนึ่งปี
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract) อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังคงมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในส่ วนที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยน
ไว้
บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินและหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 ดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

2562
850,189.06

2561
21,057.22

บริ ษทั ฯ มีวงเงินซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward rate) จากสถาบันการเงินสองแห่ ง วงเงินรวม 50
ล้านบาท และ 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
2562
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของเงิน
สกุลเงิน

จํานวนที่ซ้ือ

จํานวนที่ขาย

จํานวนที่ซ้ือ

จํานวนที่ขาย

วันที่ครบกําหนด

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐ

100,000.00

5,016,513.62

30.13

30.01 - 30.31

28 มกราคม 2563 –
26 มิถุนายน 2563

2561
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของเงิน
สกุลเงิน

จํานวนที่ซ้ือ

จํานวนที่ขาย

จํานวนที่ซ้ือ

จํานวนที่ขาย

วันที่ครบกําหนด

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐ

200,000.00

374,853.37

32.56

32.39 – 32.78

8 มีนาคม 2562 –
20 มิถุนายน 2562
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29.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น บริ ษทั ฯ จึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความ
รอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถต่ อรองราคากันได้อย่า งเป็ นอิ สระในลักษณะที่ ไ ม่ มีค วาม
เกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนด
จากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
30.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.22 เท่า และ 0.31 เท่า ตามลําดับ

31.

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่รอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานปี 2562 โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ ือ
หุ น้ จํานวน 2,994 ล้านหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.071 บาท เป็ นจํานวนเงิน 213 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลแล้วในปี 2562 หุน้ ละ 0.035 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 105 ล้านบาท คงเหลือ เงินปันผลที่ตอ้ งจ่ายอีก
หุน้ ละ 0.036 บาท คิดเป็ นเงินจํานวนเงิน 108 ล้านบาท

32.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

