บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมาย
เหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แบบย่อ ของบริ ษ ัท บิ วตี้ คอมมู นิต้ ี จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของกิ จการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมู ลทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผู ส้ อบบัญ ชี รั บอนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วยการใช้วิธีการ
สอบถามบุ คลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและ
วิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ทาํ ให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมด ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการ์ ณทีเ่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 5 บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ในงวดปั จจุ บนั มาถื อปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิ ได้ให้
ข้อสรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด

-2เรื่ องอื่น
จนถึงวันที่ ในหน้ารายงานของข้าพเจ้า บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถจัดการประชุ มสามัญ ประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อ
ลงมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบบัญชีปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมที่มีการรวมตัวกันของบุคคล
จํานวนมาก บริ ษ ทั ฯ จึ งอาศัยความตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น (ก.ต.ท.) ฉบับ ที่ ทจ.
28/2563 ลงวันที่ 27 มี นาคม 2563 โดยตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติ ให้นาํ เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ให้แต่งตั้งข้าพเจ้าให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สําหรับรอบบัญชี ปี 2563
ข้าพเจ้าจึงได้เข้าปฏิบตั ิงานสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 มีนาคม 2563
(หน่วย: บาท)
สินทรัพย์

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

150,831,567.59

154,656,264.42

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น

7

64,925,371.60

91,589,398.55

สินค้าคงเหลือ

8

342,972,841.35

354,874,656.32

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น

9

270,000,000.00

300,000,000.00

828,729,780.54

901,120,319.29

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น

10

50,000,000.00

50,000,000.00

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

218,437,476.55

230,516,554.63

สินทรัพย์สิทธิการใช้

12

163,445,281.17

สิทธิการเช่า

5

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น

13

25,294,590.10

26,140,584.34

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14

18,115,238.98

12,543,168.14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

15

87,349,317.63

91,850,298.12

562,641,904.43

414,798,639.14

1,391,371,684.97

1,315,918,958.43

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

3,748,033.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 มีนาคม 2563
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
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
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
หุ้นสามัญซื�อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองสําหรับหุ้นที�บริษัทฯ ซื�อคืน
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

16
17

233,271,172.97
138,194,584.12
28,691,913.99
400,157,671.08

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

17
18

51,928,180.87
19,758,724.45
6,838,677.00
3,047,500.00
81,573,082.32
481,730,753.40

23,041,416.00
6,892,177.00
3,574,900.00
33,508,493.00
239,438,634.72

302,261,000.00

302,261,000.00

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

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

30,226,100.00
99,690,176.42
(30,285,308.87)
909,640,931.57
1,391,371,684.97

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

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

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
2562

2563

รายได้จากการขาย

267,267,438.74

543,891,911.99

ต้นทุนขาย

(116,994,407.96)

(213,559,018.99)

กําไรขั�นต้น

150,273,030.78

330,332,893.00

รายได้อื�น ๆ

1,305,068.49

2,410,670.46

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(124,815,352.36)

(181,888,763.29)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(62,763,376.60)

(66,325,930.05)

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน

(36,000,629.69)

84,528,870.12

1,747,140.78

2,432,647.16

รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

17.3

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

14

กําไร (ขาดทุน ) สําหรับงวด

(4,998,364.63)

-

(39,251,853.54)

86,961,517.28

(427,328.42)

(17,409,445.99)

(39,679,181.96)

69,552,071.29

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

-

(39,679,181.96)

69,552,071.29

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

21

(0.01)

0.02

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

21

(0.01)

0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

)

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2562

ทุนที�ออกและ
ชําระแล้ว
300,621,495.50
65,358.00
300,686,853.50

ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย
หุ้นสามัญ
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หุ้นสามัญซื�อคืน
588,958,813.50
14,438,846.44
(99,690,176.42)
1,204,313.01
3,752,401.54
(549,859.54)
592,711,215.04
15,093,299.91
(99,690,176.42)

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารอง
สํารองสําหรับ
ตามกฎหมาย หุ้นที�บริษัทฯ ซื�อคืน
ยังไม่ได้จัดสรร
30,226,100.00
99,690,176.42
421,972,668.50
69,552,071.29
30,226,100.00
99,690,176.42
491,524,739.79

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563(ตามที�รายงานไว้เดิม)
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)
กําไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2563

300,686,853.50
300,686,853.50
300,686,853.50

592,711,215.04
592,711,215.04
592,711,215.04

30,226,100.00
30,226,100.00
30,226,100.00

หมายเหตุ

5

20

16,302,071.90
16,302,071.90
16,302,071.90

(99,690,176.42)
(99,690,176.42)
(99,690,176.42)

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

99,690,176.42
99,690,176.42
99,690,176.42

136,554,083.27
(19,369,242.02)
117,184,841.25
(39,679,181.96)
(107,790,968.16)
(30,285,308.87)

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
1,356,217,923.94
69,552,071.29
1,204,313.01
3,267,900.00
1,430,242,208.24
1,076,480,323.71
(19,369,242.02)
1,057,111,081.69
(39,679,181.96)
(107,790,968.16)
909,640,931.57

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
2562

2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจ่าย
หนี�สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
(กําไร)จากการขายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น
ขาดทุนจากการด้อยค่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
(โอนกลับ)ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
(รายได้)รับรู้ - คะแนนสะสม
ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
สินทรัพย์จากการดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

(39,251,853.54)

86,961,517.28

54,849,305.47
32,806.25
423,282.05
(78,657.45)
1,928,364.90
(219,831.48)
921,912.01
(433,270.61)
1,056,471.75
4,998,364.63
(1,747,140.78)

14,414,048.54
66,278.25
555,864.87
1,008,002.44
(824,512.44)
(912,960.00)
1,638,667.25
102,370.00
1,204,313.01
(2,432,647.16)

22,479,753.20

101,780,942.04

27,337,631.89
11,478,532.92
4,500,980.49
43,317,145.30

(3,777,436.06)
16,246,230.57
627,672.11
13,096,466.62

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

บริษัท บิวตี� คอมมูนิตี� จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)
(หน่วย: บาท)
2562

2563
หนี�สินจากการดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินจากการดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับจากรายได้ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง
ซื�ออาคาร และอุปกรณ์
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามัญ
ชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด

(42,060,971.48)
(527,400.00)
(42,588,371.48)
23,208,527.02
(4,339,163.30)
(4,998,364.63)
(154,580.99)
13,716,418.10

(49,296,688.91)
(123,500.00)
(49,420,188.91)
65,457,219.75
(272,663.79)
65,184,555.96

1,195,310.58
30,000,000.00
(2,040,539.16)
120,202.96
(4,054,200.00)
25,220,774.38

413,008.79
(2,626,757.71)
(1,123,000.00)
(3,336,748.92)

(5,465.25)
(42,756,424.06)
(42,761,889.31)
(3,824,696.83)
154,656,264.42
150,831,567.59

(13,600.98)
3,267,900.00
3,254,299.02
65,102,106.06
232,824,369.68
297,926,475.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

ข้ อมูลทั่วไปของบริษทั ฯ
บริ ษทั บิ วตี้ คอมมูนิต้ ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ การค้าปลีกเครื่ องสําอาง
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่ งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ครั้งล่าสุ ด มีดงั นี้
สัดส่ วนการถือหุน้
(ร้อยละของทุนชําระแล้ว)

1.2

นายสุ วิน ไกรภูเบศ

15.10

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

7.01

นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

6.12

นายพรพงษ์ พรประภา

2.81

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง
ทํา ให้เ กิ ด การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผ ลกระทบต่ อธุ รกิ จและอุต สาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ นธุ รกิ จ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จะติ ดตามความคื บหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื่ อง และจะประเมิ นผล
กระทบทางการเงิ นเกี่ ยวกับมูลค่ าของของสิ นทรั พย์ ประมาณการหนี้ สิน และหนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นอย่าง
สมํ่าเสมอ อนึ่ งระดับความรุ นแรงของผลกระทบขึ้ นอยู่กบั มาตรการควบคุมการแพร่ กระจายของภาครัฐและ
ระยะเวลาในการแพร่ ระบาดของไวรัสดังกล่าว

-22.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้ นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ
(“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้ นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มจากงบการเงิ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินนี้มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนั้นการอ่านงบการเงิ นระหว่า งกาลนี้ จึงควรอ่า นควบคู่ กบั งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สําหรั บปี สิ้ นสุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2562
งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน

-3มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุ นตัดจําหน่ ายโดยพิ จารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ ยวกับ
วิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทาง
การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฎิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แ ทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า และ
การตี ความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่ า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่ าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)
สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

-4บริ ษทั ฯ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 5
4.

สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่นเดี ยวกับที่ ใช้ในงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

4.1

เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อราคาทุนตัดจําหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ในการจัดการสิ นทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นประเภทตราสารทุ นวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น หรื อผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสินทรั พย์ ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นต่อสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุ นตัด
จํา หน่ า ย โดยไม่ จาํ เป็ นต้อ งรอให้เ หตุ การณ์ ที่ มี การด้อยค่ า ด้า นเครดิ ต เกิ ด ขึ้ น ก่ อ น บริ ษ ทั ฯ พิ จารณาการ
เปลี่ ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นเป็ นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่ าเผื่อ ผล
ขาดทุนด้านเครดิตและการคํานวณดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสําหรับลูกหนี้
การค้าหรื อสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญาที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัดหาเงิ นที่ มีนัยสําคัญ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ใช้
วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
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สั ญญาเช่ า
สินทรั พย์ สิทธิการใช้
บริ ษทั ฯ รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่า
เสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงิ นของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก
ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากบริ ษทั ฯ ไม่มีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ ส มผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรั พย์อา้ งอิ งจะถู กโอนให้แ ก่
บริ ษทั ฯ เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญา
เช่ าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่ า
แล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่ า คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ย ตามนัยของสัญญาเช่ า หรื ออัตราดอกเบี้ ย เงิ นกูย้ ื มส่ วนเพิ่ มของบริ ษ ัท ฯ
หลังจากวันที่ สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้ นโดยสะท้อนดอกเบี้ ยจาก
หนี้ สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรั พย์ อ้างอิงมีมลู ค่ าตํ่า
จํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าที่ มีอายุสัญญาเช่า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล
หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่ องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถื อ
ปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 3 บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า มาถือปฏิ บตั ิ ในระหว่างงวดปั จจุ บนั โดยบริ ษทั ฯ ได้เลือกปรั บผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่
แสดงเปรี ยบเทียบ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เลือกปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กบั สัญญาเช่าที่ ก่อน
หน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานและสิ ทธิ การเช่า โดยการรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้เป็ นรายสัญญา โดย
มีมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์เสมื อนว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ได้ถือปฏิ บตั ิ มาตั้งแต่ วนั ที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผลคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบต่อกําไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่ องจากการนํามาตรฐานนี้ มา
ถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
ผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562
ฉบับที่ 16
1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
206,630,226.63
206,630,226.63
สิ ทธิ การเช่า
3,748,033.91
(3,748,033.91)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
12,543,168.14
5,999,399.26
18,542,567.40
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
161,899,477.26
161,899,477.26
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
70,979,711.79
70,979,711.79
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
177,238,227.73
(4,628,355.05)
172,609,872.68
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
136,554,083.27
(19,369,242.02)
117,184,841.25
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก บริ ษทั ได้เลือกปรับผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่
แสดงเปรี ยบเที ยบ ทั้งนี้ บริ ษทั เลือกปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ กบั สัญญาเช่ าที่ ก่อน
หน้าจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานและสิ ทธิ การเช่ า โดยการรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้เป็ นรายสัญญา
โดยมีมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์เสมือนว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ถือปฏิบตั ิมาตั้งแต่วนั ที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผลคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
บวก: กลับรายการปรับปรุ งตัดเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
บวก: หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

(หน่ วย: บาท)
219,540,357.61
(13,268,509.33)
4,628,355.05
(37,910,054.62)
59,889,040.34
232,879,189.05

161,899,477.26
70,979,711.79
232,879,189.05

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้ง
แรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
ที่ดิน
พื้นที่เช่าในศูนย์การค้าและคลังสิ นค้า
ยานพาหนะ

(หน่ วย: บาท)
11,262,359.70
191,393,891.26
3,973,975.67

รวมสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้

206,630,226.63

-86.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
สลิปบัตรเครดิตที่ยงั ไม่ข้ ึนเงิน
รวม
7.

31 มีนาคม 2563
313,990.50
7,409,415.65
142,945,868.15
162,293.29

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
3,368,839.25
25,765,177.04
124,868,815.39
653,432.74

150,831,567.59

154,656,264.42

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
31 มีนาคม 2563
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแฟรนไชส์
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาฝากขาย
รวมลูกหนี้ การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินมัดจําค่าสิ นค้า
เงินทดรองจ่าย
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนด
เงินจ่ายล่วงหน้าภาษีมูลค่าเพิ่ม
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562

102,668.91
30,120,429.59
5,354,202.95
35,577,301.45
(735,141.16)

342,042.09
45,121,689.87
29,137,137.57
74,600,869.53
(702,334.91)

34,842,160.29

73,898,534.62

20,491,997.40
1,871,521.14
336,400.00
4,882,504.09
1,268,433.62
1,232,355.06

8,029,435.70
1,319,690.94
936,266.47
725,400.00
3,342,327.99
1,637,577.36
1,700,165.47

30,083,211.31

17,690,863.93

64,925,371.60

91,589,398.55

-9ลูกหนี้การค้าคงเหลือแยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้
31 มีนาคม 2563

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562

29,309,237.63

69,987,358.83

- มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

6,113,207.91
136,928.10
17,927.81

4,488,252.65
110,165.70
15,092.35

รวมลูกหนี้ การค้า

35,577,301.45

74,600,869.53

31 มีนาคม 2563

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้การค้าที่ไม่เกินกําหนดชําระ
ลูกหนี้การค้าเกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี

8.

สิ นค้ าคงเหลือ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
บรรจุภณ
ั ฑ์
งานระหว่างทํา
วัสดุสิ้นเปลือง

261,474,615.58
79,411,177.95
16,624,424.42
4,736,053.28

272,793,211.20
78,779,582.11
17,442,119.42
4,709,891.42

รวม

362,246,271.23
(19,273,429.88)

373,724,804.15
(18,850,147.83)

342,972,841.35

354,874,656.32

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า
สุ ทธิ
9.

สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจํา
(หน่ วย: บาท)
อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละต่ อปี
เงินฝากประจํา

31 มีนาคม 2563
1.30 - 1.85

31 ธันวาคม 2562
1.60 - 1.85

31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
270,000,000.00
300,000,000.00

- 10 10.

สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ฯ มีเงินฝากประจําอายุ 13 เดือน กับสถาบันการเงินหนึ่งแห่งในประเทศ
(หน่ วย: บาท)
อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละต่ อปี
31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

1.67

1.67

เงินฝากประจํา
11.

31 มีนาคม 2563
50,000,000.00

31 ธันวาคม 2562
50,000,000.00

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลง สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้ อระหว่างงวด
จําหน่าย
ตัดจําหน่าย/ปรับปรุ ง
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน

230,516,554.63
1,631,110.11
(41,545.51)
(1,928,364.90)
(921,912.01)

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด

(10,818,365.77)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

218,437,476.55

อาคารบางส่ วนมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี 88.71 ล้านบาท สร้างอยูบ่ นที่เช่าของกรรมการตามที่กล่าวในหมายเหตุ 19.2
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 จํานวน 10.82 ล้านบาท และ 13.39
ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรที่คิดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว แต่
ยังใช้งานอยูร่ าคาทุนจํานวน 136.31 ล้านบาท และ 145.53 ล้านบาท ตามลําดับ

- 11 12.

สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุ ง)
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
206,630,226.63
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุ ง)
206,630,226.63
ซื้ อเพิ่ม - ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(43,184,945.46)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

163,445,281.17

ค่าตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ สําหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 43.18
ล้านบาท
13.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
การเปลี่ยนแปลง สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด

(หน่ วย: บาท)
26,140,584.34
(845,994.24)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

25,294,590.10

ค่าตัดจําหน่าย สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 จํานวน 0.85 ล้านบาท และ 0.73
ล้านบาท ตามลําดับ
14.

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
18,115,238.98
12,543,168.14
18,115,238.98

12,543,168.14

- 12 รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
รายการปรับปรุ ง
จากการนํา

บันทึกเป็ น

มาตรฐานการ

(รายจ่าย)/

ณ วันที่ 1

รายงานทางการเงิน

รายได้ใน

ณ วันที่ 31

มกราคม

ฉบับที่ 16 มาถือ

กําไรหรื อ

มีนาคม

2563

ปฏิบตั ิครั้งแรก

ขาดทุน

2563

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้า

3,770,029.57

-

84,656.41

3,854,685.98

ค่าเผื่อการลดมูลค่าทรัพย์สิน

985,026.00

-

184,382.40

1,169,408.40

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

4,608,283.20

-

(656,538.31)

3,951,744.89

รายได้รอตัดบัญชี - คะแนนสะสม

2,976,976.74

-

(86,654.12)

2,890,322.62

202,852.63

-

20,268.82

223,121.45

5,999,399.26

26,556.38

6,025,955.64

5,999,399.26

(427,328.42)

18,115,238.98

หนี้สินจากการประมาณการค่ารื้ อถอน
สัญญาเช่า

12,543,168.14

รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
2562

2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

-

18,068,733.55

(427,328.42)

(659,287.56)

(427,328.42)

17,409,445.99

- 13 15.

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2563
เงินมัดจําการเช่าและบริ การ
อื่นๆ
รวม

16.

31 ธันวาคม 2562

84,359,964.82

88,924,575.19

2,989,352.81

2,925,722.93

87,349,317.63

91,850,298.12

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2563
เจ้าหนี้การค้า

31 ธันวาคม 2562

63,479,478.31

81,805,862.07

32,246,769.49

46,790,880.48

เจ้าหนี้กรมสรรพากร

3,111,027.21

8,809,091.24

เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน

8,151,794.68

12,870,632.76

เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า

1,367,043.77

5,787,270.79

14,451,613.09

14,884,883.70

108,300,243.47

514,740.56

2,163,202.95

5,774,866.13

รวมเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

169,791,694.66

95,432,365.66

รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

233,271,172.97

177,238,227.73

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รายได้รอการตัดบัญชี - คะแนนสะสม
เงินปั นผลค้างจ่าย

(หมายเหตุ 20)

อื่นๆ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีเงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าจากลูกค้า จํานวน 1.37 ล้านบาท โดยมีภาระที่
ต้องปฏิบตั ิในการส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้า จํานวน 1.37 ล้านบาท

- 14 17.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า

17.1 หนี้สินตามสัญญาเช่า มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่า

223,034,454.98

-

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย

(32,911,689.99)

-

รวม

190,122,764.99

-

(138,194,584.12)

-

51,928,180.87

-

หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุ ทธิ

บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาเช่าที่ดินอายุของสัญญา 3 ปี กับ 30 ปี สัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าอายุของสัญญา 3 ปี กับ
10 ปี และสัญญาเช่าของยานพาหนะอายุของสัญญา 5 ปี
17.2 รายการเปลี่ยนแปลงของหนี้ สินตามสัญญาเช่า สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

-

(ก่อนปรับปรุ ง)
รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

232,879,189.05
232,879,189.05

(หลังปรับปรุ ง)
หัก: จ่ายชําระระหว่างงวด

(42,756,424.06)

มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

190,122,764.99

หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ

(138,194,584.12)
51,928,180.87

- 15 17.3 จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่า มีดงั นี้
31 มีนาคม 2563
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562

รวม
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย

150,382,635.58
46,370,205.25
26,281,614.15
223,034,454.98
(32,911,689.99)

-

มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญา

190,122,764.99

-

ดอกเบี้ ยรอการตัดจําหน่ าย รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแสดงเป็ นรายการต้นทุนทางการเงิ น จํานวน
4,998,364.63 บาท
18.

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลง สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

23,041,416.00
1,056,471.75
(4,339,163.30)
19,758,724.45

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562
รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
2563
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

2562

228,191.25
828,280.50

504,111.74
1,134,555.51

1,056,471.75

1,638,667.25

- 16 19.

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทาง การค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่

ลักษณะ

เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์

นโยบายการ
ความสัมพันธ์ของรายการบัญชี

กําหนดราคา

บริ ษทั ฯ เช่าที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่ ง

ตามข้อตกลงใน

บุคคลธรรมดา ประกอบด้ วย:นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

ผูถ้ ือหุน้ และ

กรรมการบริ ษทั ฯ ปลูกสร้าง(แสดงเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ

สัญญา

การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
19.1 รายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2562

ค่ าเช่ าที่ดนิ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

-

91,350.00

-

319,073.26

309,817.78

-

190,114.99

-

ค่ าเช่ าที่ดนิ
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
ดอกเบีย้ จ่ ายตัดบัญชี
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
ค่ าตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

- 17 19.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น- เงินมัดจําการเช่ า
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

87,000.00

87,000.00

-

3,638,538.00

10,451,367.04

-

13,630,921.29

-

ค่ าเช่ าค้ างจ่ าย
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
1.

สั ญญาเช่ าที่ดนิ
บริ ษ ัท ฯ มี สิ ท ธิ ก ารเช่ า ตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ตามสั ญ ญาลงวัน ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2556 มี ร ะยะเวลาเช่ า 20 ปี
กํา หนดค่ า เช่ าเท่ ากับผูป้ ระเมิ นอิ ส ระ และตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2557 เมื่ อวันที่
25 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ มีการแก้ไขสัญญาโดยทําบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าขยายอายุการเช่าอีก
10 ปี เป็ นเงิน 16.44 ล้านบาท รวมเป็ นอายุ 30 ปี เป็ นเงิน 38.28 ล้านบาท ตามสัญญาลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 อายุสัญญาเช่าเริ่ มวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2586 (คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลง เก็บค่าเช่า
นับตั้งแต่วนั ที่ การก่อสร้างอาคารและสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ เสร็ จสิ้ น หรื อนับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 แล้วแต่
เวลาใดจะถึ งกําหนดก่ อน จนกว่าจะครบกําหนดเวลาเช่ า) อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ เริ่ มบันทึ กค่ าเช่ าตั้งแต่ 1
มกราคม 2557 เป็ นต้นไป โดยการเช่ าที่ ดินดังกล่าวจะไม่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งปลูกสร้างให้แก่ผูใ้ ห้เช่า
โดยผูเ้ ช่าต้องรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวเมื่อเลิกเช่าบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯ บันทึกการเช่าดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตามที่อธิ บายไว้ในหมาย
เหตุขอ้ 5 และข้อ 12

- 18 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ ต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาคงเหลือ ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระ

2.

ภายใน 1 ปี

1,006,020.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4,212,708.75

เกิน 5 ปี ขึ้นไป(ถึงปี ที่ 30)

27,438,537.15

รวม

32,657,265.90

สั ญญาเช่ าที่ดนิ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ ต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาคงเหลือ ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระ

20.

ภายใน 1 ปี

365,400.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

274,050.00

รวม

639,450.00

เงินปันผลจ่ ายระหว่ างกาล
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาํ หนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ กระจาย
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีข้ ึนใน
ขณะนี้ และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ จํานวน 2,994 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ 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 นจํานวนเงิน 108 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ จ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

- 19 21.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐาน(ไม่รวมหุ ้นซื้ อคื น) และกําไรต่ อหุ ้นปรั บลดสํา หรั บงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2563 และ 2562 แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2563

2562

จํานวนหุ ้นสามัญ
กําไร(ขาดทุน)
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

จํานวนหุ ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

กําไรต่อหุ ้น

กําไร(ขาดทุน)

ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

กําไรต่อหุ ้น

(39,679,181.96)

2,994,193,535

(0.01)

69,552,071.29

2,994,019,247

0.02

เทียบเท่าปรับลด

-

-

-

-

984,360

-

กําไรต่อหุ้นปรับลด

(39,679,181.96)

2,994,193,535

(0.01)

69,552,071.29

2,995,003,607

0.02

ผลกระทบของหุ ้นสามัญ

กําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับงวดสามเดือน ไม่ได้คาํ นวณปรับลด เนื่องจากราคาตลาดเฉลี่ยตํ่ากว่าราคาใช้สิทธิ
22.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน

22.1 ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานในส่ วนงานหลักคือ การจําหน่ายเครื่ องสําอางที่ผา่ นช่องทางค้าปลีกและการจําหน่าย
ที่ ไม่ผ่านช่ องทางค้าปลีก รายงานที่ นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน โดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หารรายได้จากการขายแยกตามลักษณะการจําหน่ายผ่านช่องทางจําหน่าย
22.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามภูมิศาสตร์ภายในประเทศ
กับต่างประเทศ ซึ่ งจําแนกเป็ นการจําหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกและการจําหน่ายที่ไม่ผา่ นช่องทางค้าปลีก ทั้งนี้
รายได้ต่างประเทศมีจาํ นวนไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนั้นจึ งไม่แสดงข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตาม
ส่ วนงาน

- 20 23.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้

23.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริ การของบริ ษทั ฯ อายุ
1 ถึง 3 ปี มียอดคงเหลือจํานวน 5.75 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้องจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 มาถือปฏิ บตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้ สินตาม
สัญ ญาเช่ า ที่ เคยจัด ประเภทเป็ นสัญ ญาเช่ าดํา เนิ นงานด้วยมู ลค่ าปั จจุ บันของเงิ นจ่ ายชําระตามสัญญาเช่ าที่
เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลข้อ 5
23.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญารายจ่ายฝ่ ายทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 3.27 ล้านบาท
24.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
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) อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ยังคงมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับสิ นทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในส่ วนที่บริ ษทั ฯไม่ได้ทาํ สัญญาป้องกันความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยนไว้
บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือในงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ

495,598.17

บริ ษทั ฯ มีวงเงินซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward rate) จากสถาบันการเงินสองแห่ง วงเงินรวม 50
ล้านบาท และ 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐ

- 21 บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของเงิน
สกุลเงิน

จํานวนที่ซ้ือ

จํานวนที่ขาย

จํานวนที่ซ้ือ

จํานวนที่ขาย

วันที่ครบกําหนด

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐ

97,311.30

488,592.00

30.13

32.61

26 มิถุนายน 2563 –
1 กรกฎาคม 2563

25.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.53 เท่า

26.

การอนุมตั ขิ ้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิ ให้ออกงบการเงิ นโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2563

