บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับ
งวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงินสด สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิ นแบบย่อของ
บริ ษทั บิ วตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมู ลทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผู ส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วยการใช้วิธีการ
สอบถามบุ คลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและ
วิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมด ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

-2ข้ อมูลและเหตุกำรณ์ ที่เน้ น
ทั้งนี้ขา้ พเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ต่อไปนี้แต่อย่างใด ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาลดังต่อไปนี้
1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เนื่ องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ด
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้บริ ษทั ฯไม่สามารถขายสิ นค้าผ่านสาขาในห้างสรรพสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
ได้ และบริ ษทั ฯ มีแผนจะทาการปิ ดสาขาบางส่ วนต่อจากนี้ ซึ่ งส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
2. หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 3 บริ ษทั ฯได้จดั ทาข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลสาหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยเลือกนาแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการ
ผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่ มเติ มทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตั ิ
3. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 เรื่ อง
สัญญาเช่า ซึ่ งมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั มาถือปฏิบตั ิ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2563

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

สินทรัพย์

30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

210,800,097.66

154,656,264.42

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

7

44,564,895.82

91,589,398.55

สิ นค้าคงเหลือ

8

310,292,597.76

354,874,656.32

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

9

99,932,585.63

300,000,000.00

665,590,176.87

901,120,319.29

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

10

49,966,292.82

50,000,000.00

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

187,774,303.10

230,516,554.63

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

12

193,770,446.03

สิ ทธิการเช่า

5

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

13

24,448,595.86

26,140,584.34

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14

26,324,731.52

12,543,168.14

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15

69,834,310.06

91,850,298.12

552,118,679.39

414,798,639.14

1,217,708,856.26

1,315,918,958.43

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

-

3,748,033.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

)
บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 3,022,610,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 3,006,868,535 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
หุ้นสามัญซื้ อคืน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองสาหรับหุ้นที่บริ ษทั ฯ ซื้ อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

16
17

88,786,105.25
134,359,941.65
28,691,913.99
251,837,960.89

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

17
18

87,922,287.10
20,322,269.25
6,667,247.00
2,679,700.00
117,591,503.35
369,429,464.24

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
(91,646,848.42)
848,279,392.02
1,217,708,856.26

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอานาจ
(
)

บริ ษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรั บงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น ๆ
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
กำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน ) สำหรั บงวด
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

21
21

2563
125,465,184.90
(60,160,490.76)
65,304,694.14
2,280,603.94
(82,687,883.45)
(33,913,819.34)
(20,974,005.85)
(69,990,410.56)
1,187,007.54
(767,629.07)
(69,571,032.09)
8,209,492.54
(61,361,539.55)
(61,361,539.55)

(หน่ วย: บาท)
2562
528,285,169.29
(210,459,559.39)
317,825,609.90
1,451,523.58
(200,219,277.12)
(62,155,309.36)
56,902,547.00
1,868,761.42
58,771,308.42
(12,005,633.06)
46,765,675.36
46,765,675.36

(0.02)
(0.02)

0.02
0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

บริ ษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

หมายเหตุ

(หน่ วย: บาท)
2562

2563

รายได้จากการขาย

392,732,623.64

1,072,177,081.28

ต้นทุนขาย

(177,154,898.72)

(424,018,578.38)

กำไรขั้นต้ น

215,577,724.92

648,158,502.90

รายได้อื่น ๆ

3,585,672.43

3,862,194.04

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(207,503,235.81)

(382,108,040.41)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(96,677,195.94)

(128,481,239.41)

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน

(20,974,005.85)

กำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

17.3

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(105,991,040.25)

141,431,417.12

2,934,148.32

4,301,408.58

(5,765,993.70)

กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
14

กำไร (ขำดทุน ) สำหรั บงวด
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด

-

(108,822,885.63)

145,732,825.70

7,782,164.12

(29,415,079.05)

(101,040,721.51)

116,317,746.65

-

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

(101,040,721.51)

116,317,746.65

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

21

(0.03)

0.04

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

21

(0.03)

0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

)

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว
300,621,495.50
65,358.00
300,686,853.50

ส่ วนเกินมูลค่า
ส่ วนทุนจากการจ่าย
หุน้ สามัญ
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ หุน้ สามัญซื้อคืน
588,958,813.50
14,438,846.44
(99,690,176.42)
2,413,085.00
3,752,401.54
(549,859.54)
592,711,215.04
16,302,071.90
(99,690,176.42)

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารอง
สารองสาหรับ
ตามกฎหมาย หุน้ ที่บริ ษทั ฯ ซื้ อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
30,226,100.00
99,690,176.42
421,972,668.50
116,317,746.65
(413,198,708.42)
30,226,100.00
99,690,176.42
125,091,706.73

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563(ตามที่รายงานไว้เดิม )
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุ ง)
กาไร (ขาดทุน ) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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)

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

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

136,554,083.27
(19,369,242.02)
117,184,841.25
(101,040,721.51)
(107,790,968.16)
(91,646,848.42)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
1,356,217,923.94
116,317,746.65
2,413,085.00
3,267,900.00
(413,198,708.42)
1,065,017,947.17
1,076,480,323.71
(19,369,242.02)
1,057,111,081.69
(101,040,721.51)
(107,790,968.16)
848,279,392.02

บริ ษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุ งกระทบกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ่ำย
(โอนกลับ)หนี้ สงสัยจะสู ญ
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
(กำไร)จำกกำรขำยทรัพย์สิน
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ขำดทุน(กำไร)จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินมัดจำ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทำงด้ำนเครดิต
(โอนกลับ)ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
(รำยได้)/รำยจ่ำยรับรู ้ - คะแนนสะสม
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รำยได้ทำงกำรเงิน
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์จำกกำรดำเนิ นงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์จำกกำรดำเนิ นงำน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง

(หน่ วย: บาท)
2562

(108,822,885.63)

145,732,825.70

68,962,342.11
(4,879.00)
4,696,144.81
(79,171.99)
7,702,750.20
(26,604.75)
10,708,930.31
10,265,075.54
101,121.55
15,924.22
1,025,279.51
5,765,993.70
(2,934,148.32)

27,807,280.97
193,292.60
5,026,884.50
2,573,555.40
(824,512.70)
(2,336,780.00)
3,277,334.51
2,413,085.00
(4,301,408.58)

(2,624,127.74)

179,561,557.40

47,575,176.12
39,885,913.75
11,750,912.52
99,212,002.39

(63,200,044.89)
101,304,516.32
4,829,280.07
42,933,751.50

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)
บริ ษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)

2563
หนี้สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับจำกรำยได้ทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ซื้ออำคำร และอุปกรณ์
เงินรับจำกกำรขำยอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยเงินปั นผล
เงินสดรับจำกกำรใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ ้นสำมัญ
ชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

(หน่ วย: บาท)
2562

(78,461,210.29)
(895,200.00)
(79,356,410.29)
17,231,464.36
(3,744,426.26)
(5,765,993.70)
(183,013.88)
7,538,030.52

(90,813,696.69)
(122,250.00)
(90,935,946.69)
131,559,362.21
(112,909,163.44)
18,650,198.77

2,571,367.81
200,000,000.00
(4,344,222.22)
125,810.44
(3,851,490.00)
194,501,466.03

5,361,285.71
410,000,000.00
(6,284,146.65)
(2,626,500.00)
406,450,639.06

(107,440,256.87)
(38,455,406.44)
(145,895,663.31)
56,143,833.24
154,656,264.42
210,800,097.66

(413,031,176.53)
3,267,900.00
(409,763,276.53)
15,337,561.30
232,824,369.68
248,161,930.98

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมกำรตำมอำนำจ
(
)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่ อ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1

ข้ อมูลทั่วไปของบริษทั ฯ
บริ ษทั บิ วตี้ คอมมูนิต้ ี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2555 โดยมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนเลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหำนคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ กำรค้ำปลีกเครื่ องสำอำง
รำยชื่ อผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 16 กรกฏำคม 2563 ซึ่ งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักกำรโอนหุ ้นครั้งล่ำสุ ด มี
ดังนี้
สัดส่ วนกำรถือหุน้
(ร้อยละของทุนชำระแล้ว)

1.2

นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

11.72

นำยสุ วิน ไกรภูเบศ

9.50

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด

3.64

นำยพรพงษ์ พรประภำ

2.81

กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ทำ
ให้เกิ ดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ เช่ น ระบบห่ วงโซ่
อุปทำน กำรใช้จ่ำยของผูบ้ ริ โภค กำรจำกัดหรื อหยุดชะงักกำรผลิต กำรดำเนินงำนที่ล่ำช้ำขึ้น เป็ นต้น
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวมีผลกระทบทำให้บริ ษทั ฯไม่สำมำรถขำยสิ นค้ำผ่ำนสำขำในห้ำงสรรพสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำ
ได้ และบริ ษทั ฯมีกำรปิ ดสำขำเป็ นกำรชัว่ ครำวในกรุ งเทพและต่ำงจังหวัดเป็ นจำนวนมำกแต่ยงั สำมำรถให้ลูกค้ำ
ซื้ อสิ นค้ำผ่ำนทำงสำนักงำนใหญ่ในช่องทำงออนไลน์และบริ ษทั ฯ มีแผนจะทำกำรปิ ดสำขำบำงส่ วนต่อจำกนี้
ซึ่ งอำจจะส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงิ น ผลกำรดำเนิ นงำน และกระแสเงินสดในปั จจุบนั และ
ในอนำคตของบริ ษทั ฯอย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบดังกล่ำวยังไม่สำมำรถประมำณได้อย่ำงสมเหตุสมผลในขณะนี้
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯติ ดตำมควำมคื บหน้ำของสถำนกำรณ์ ด ังกล่ำ วและประเมิ นผลกระทบทำงกำรเงิ น
เกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สินและหนี้ สินที่ อำจเกิดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ องและจะพิจำรณำบันทึ ก
ผลกระทบดังกล่ำวเมื่อสำมำรถทำได้

-22.

หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นในรู ปแบบย่อและตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำล รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชี ที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชี พบัญชี ฯ (“สภำวิชำชี พ
บัญชี ”) กฎระเบี ยบและประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องงบกำรเงิ น
ระหว่ำงกำลนี้จดั ทำขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงินนี้
มิได้รวมข้อมูลทำงกำรเงิ นทั้งหมดตำมข้อกำหนดสำหรั บงบกำรเงิ นประจำปี แต่เน้นกำรให้ขอ้ มูลที่ เกี่ ย วกับ
กิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนำเสนอรำยงำนไปแล้ว ดังนั้น
กำรอ่ำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จึงควรอ่ำนควบคู่กบั งบกำรเงินของบริ ษทั ฯ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
งบกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ จัดทำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุ นเดิ มในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรใน
งบกำรเงิน ยกเว้นรำยกำรที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น
ระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ มีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ นที่ มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2563
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

-3มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่ องมือทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยโดยพิ จำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง
กำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ ยวกับ
วิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำง
กำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
บริ ษทั ฯ นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับนี้ มำถือปฏิบตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่ องบ
กำรเงินของบริ ษทั ฯ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ และ
กำรตี ควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ ำ และกำหนดให้ผูเ้ ช่ ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชี สำหรับผูใ้ ห้เช่ ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญำเช่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่ำ

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)

กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)

กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่

-4บริ ษทั ฯ นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ มำถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ มำถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และ
ไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยู่ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่ อนปรนชั่ วครำวสำหรั บทำงเลื อกเพิ่มเติมทำงบัญชี เพื่ อรองรั บ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

สภาวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้แนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชี เรื่ อง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลื อก
เพิ่ มเติ มทำงบัญชี เพื่อรองรั บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชี ในช่วงเวลำที่ยงั มีควำมไม่แน่นอนเกี่ ยวกับ
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ดงั กล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 และมีผลบังคับ
ใช้สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินของบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้ นสุ ดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่
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มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษทั เลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลื อ กที่ จะไม่ นำกำรลดค่ ำ เช่ ำ ตำมสัญ ญำจำกผูใ้ ห้เ ช่ ำ เนื่ องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถื อเป็ นกำร
เปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำโดยทยอยปรับลดหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำที่ ครบกำหนดแต่ละงวดตำมสัดส่ วนที่ได้
ส่ วนลด พร้อมทั้งกลับรำยกำรค่ำเสื่ อมรำคำจำกสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ที่ยงั คงรับรู ้ในแต่ละงวดตำมสัดส่ วนของค่ำเช่ำที่ลดลง และบันทึกผลต่ำงที่เกิดขึ้นในกำไรหรื อขำดทุน
- เลื อ กที่ จ ะไม่ น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถื อ เป็ นข้อ บ่ ง ชี้ ของกำรด้อ ยค่ ำ ตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี
ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
- เลือกที่ จะไม่ตอ้ งนำข้อมูลที่ มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้วดั มูลค่ำ
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น ในกรณี ที่บริ ษทั ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรวัดมูลค่ำของผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
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สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้ นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชี และวิธีกำรคำนวณเช่นเดี ยวกับที่ ใช้ในงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

4.1

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำย กำรจัดประเภทดังกล่ำวจะขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น
สิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นประเภทตรำสำรทุ นวัดมูลค่ ำด้วยมูลค่ ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุ น หรื อผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
หนี้สินทำงกำรเงินจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ตรำสำรอนุพนั ธ์จดั ประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
การด้ อยค่ าของสินทรั พย์ ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นต่อสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นที่ วดั มูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุ นตัด
จำหน่ ำ ย โดยไม่ จำเป็ นต้องรอให้เ หตุ กำรณ์ ที่ มี กำรด้อยค่ ำ ด้ำ นเครดิ ต เกิ ด ขึ้ น ก่ อ น บริ ษ ทั ฯ พิ จำรณำกำร
เปลี่ ยนแปลงในควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตของสิ น ทรั พย์ทำงกำรเงิ นเป็ นระดับ และกำหนดวิธีกำรวัดค่ ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตและกำรคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่แตกต่ำงกันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสำหรับลูกหนี้
กำรค้ำหรื อสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจำกสัญญำที่ ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับกำรจัดหำเงิ นที่ มีนัยสำคัญ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ใช้
วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ
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สั ญญำเช่ ำ
สินทรั พย์ สิทธิการใช้
บริ ษทั ฯ รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำ
เสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่
รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วยจำนวนเงิ นของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริ่ มแรก
ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่
สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ
หำกบริ ษทั ฯ ไม่มีควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุ ส มผลว่ำควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรั พย์อำ้ งอิ งจะถู กโอนให้แ ก่
บริ ษทั ฯ เมื่อสิ้ นสุ ดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้จะถูกคิดค่ำเสื่ อมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนับจำกวันที่สัญญำ
เช่ ำเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์สิทธิ กำรใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ ำ
แล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนี้สินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ ตอ้ งจ่ำยตำม
สัญญำเช่ ำ คิ ดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ย ตำมนัยของสัญญำเช่ ำ หรื ออัตรำดอกเบี้ ย เงิ นกูย้ ื มส่ วนเพิ่ มของบริ ษ ัท ฯ
หลังจำกวันที่ สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชี ของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้ นโดยสะท้อนดอกเบี้ ยจำก
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะท้อนกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยชำระแล้ว นอกจำกนี้ มูลค่ำตำม
บัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญำเช่ำใหม่
สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่ งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
จำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำที่ มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดื อนหรื อน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนั ที่ สัญญำเช่ ำเริ่ มมีผล
หรื อสัญญำเช่ำซึ่ งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จะถูกรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ

-75.

ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี เนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถื อ
ปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 3 บริ ษทั ฯ ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ มำถือปฏิ บตั ิ ในระหว่ำงงวดปั จจุ บนั โดยบริ ษทั ฯ ได้เลือกปรั บผลสะสมจำกกำร
เปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่
แสดงเปรี ยบเทียบ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เลือกปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ กบั สัญญำเช่ำที่ ก่อน
หน้ำจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสิ ทธิ กำรเช่ำ โดยกำรรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้เป็ นรำยสัญญำ โดย
มีมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์เสมื อนว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับนี้ ได้ถือปฏิ บตั ิ มำตั้งแต่ วนั ที่
สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลกระทบต่อกำไรสะสมต้นงวดปี 2563 จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี เนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนนี้ มำ
ถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
ผลกระทบจำกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม 2562
ฉบับที่ 16
1 มกรำคม 2563
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
206,630,226.63
206,630,226.63
สิ ทธิ กำรเช่ำ
3,748,033.91
(3,748,033.91)
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
12,543,168.14
5,999,399.26
18,542,567.40
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
161,899,477.26
161,899,477.26
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
70,979,711.79
70,979,711.79
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
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

-8สั ญญำเช่ ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก บริ ษทั ได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำร
เปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และ ไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่
แสดงเปรี ยบเที ยบ ทั้งนี้ บริ ษทั เลือกปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับนี้ กบั สัญญำเช่ ำที่ ก่อน
หน้ำจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนและสิ ทธิ กำรเช่ ำ โดยกำรรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้เป็ นรำยสัญญำ
โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์เสมือนว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ได้ถือปฏิบตั ิมำตั้งแต่วนั ที่
สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หัก: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
บวก: กลับรำยกำรปรับปรุ งตัดเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
บวก: หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน

(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

รำยกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ ครั้ง
แรก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
ที่ดิน
พื้นที่เช่ำในศูนย์กำรค้ำและคลังสิ นค้ำ
ยำนพำหนะ

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

รวมสิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้

206,630,226.63
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เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์
สลิปบัตรเครดิตที่ยงั ไม่ข้ ึนเงิน
รวม
หัก ค่ำเผื่อขำดทุนทำงด้ำนเครดิต
สุ ทธิ
7.

30 มิถุนำยน 2563
2,140,945.50
5,982,864.65
202,627,376.07
689,864.82
211,441,051.04
(640,953.38)
210,800,097.66

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวำคม 2562
3,368,839.25
25,765,177.04
124,868,815.39
653,432.74
154,656,264.42
154,656,264.42

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแฟรนไชส์
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำฝำกขำย
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ – สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
เงินมัดจำค่ำสิ นค้ำ
ภำษีซ้ื อยังไม่ถึงกำหนด
เงินจ่ำยล่วงหน้ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

214,718.13
18,998,422.36
2,059,844.44
21,272,984.93
(697,455.91)
20,575,529.02

342,042.09
45,121,689.87
29,137,137.57
74,600,869.53
(702,334.91)
73,898,534.62

17,626,397.03
1,682,471.45
135,810.00
2,141,726.30
1,109,890.35
1,293,071.67
23,989,366.80

8,029,435.70
1,319,690.94
936,266.47
3,342,327.99
1,637,577.36
2,425,565.47
17,690,863.93

44,564,895.82

91,589,398.55

- 10 ลูกหนี้กำรค้ำคงเหลือแยกตำมอำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระดังนี้
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2563 31 ธันวำคม 2562

8.

ลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่เกินกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำเกินกำหนดชำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
- มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

18,493,273.48

69,987,358.83

2,504,494.32
246,363.66
28,853.47

4,488,252.65
110,165.70
15,092.35

รวมลูกหนี้ กำรค้ำ

21,272,984.93

74,600,869.53

สิ นค้ ำคงเหลือ
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
บรรจุภณ
ั ฑ์
งำนระหว่ำงทำ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
สุ ทธิ

9.

234,907,839.91
81,382,899.47
13,174,217.06
4,373,933.96
333,838,890.40
(23,546,292.64)

272,793,211.20
78,779,582.11
17,442,119.42
4,709,891.42
373,724,804.15
(18,850,147.83)

310,292,597.76

354,874,656.32

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
(หน่ วย: บาท)

เงินฝำกประจำ
หัก ค่ำเผื่อขำดทุน
ทำงด้ำนเครดิต
สุ ทธิ

อัตรำดอกเบีย้ ร้ อยละต่ อปี
30 มิถุนำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
1.60 - 1.70
1.60 - 1.85

30 มิถุนำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
100,000,000.00
300,000,000.00
(67,414.37)

-

99,932,585.63

300,000,000.00

- 11 10.

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ฯ มีเงินฝำกประจำอำยุ 13 เดือน กับสถำบันกำรเงินหนึ่งแห่งในประเทศ
(หน่ วย: บาท)
อัตรำดอกเบีย้ ร้ อยละต่ อปี
30 มิถุนำยน 2563

31 ธันวำคม 2562

1.67

1.67

เงินฝำกประจำ

30 มิถุนำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
50,000,000.00

50,000,000.00

(33,707.18)

-

49,966,292.82

50,000,000.00

หัก ค่ำเผื่อขำดทุน
ทำงด้ำนเครดิต
สุ ทธิ
11.

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
กำรเปลี่ยนแปลง สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ซื้ อระหว่ำงงวด
จำหน่ำย

230,516,554.63
2,268,194.32
(46,638.45)

ตัดจำหน่ำย/ปรับปรุ ง

(7,702,750.20)

โอนทรัพย์สินค่ำรื้ อถอน

(5,729,738.72)

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน

(10,708,930.31)

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด

(20,822,388.17)

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563

187,774,303.10

อำคำรบำงส่ วนมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี 83.48 ล้ำนบำท สร้ำงอยูบ่ นที่เช่ำของกรรมกำรตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 19.2
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 จำนวน 20.82 ล้ำนบำท และ 25.75
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถำวรที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งำนอยูร่ ำคำทุนจำนวน 130.14 ล้ำนบำท และ 145.53 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

- 12 12.

สิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (ก่อนปรับปรุ ง)
รำยกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้จำกกำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
206,630,226.63
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 (หลังปรับปรุ ง)
206,630,226.63
ซื้ อเพิ่ม - รำคำทุน
27,858,446.14
รับโอนทรัพย์สินค่ำรื้ อถอน
5,729,738.72
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
(46,447,965.46)
193,770,446.03

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563

ค่ำตัดจำหน่ ำยของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ สำหรับงวดหกเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 จำนวน 46.45
ล้ำนบำท
13.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
กำรเปลี่ยนแปลง สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ดังนี้
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด

(หน่ วย: บาท)
26,140,584.34
(1,691,988.48)

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563

24,448,595.86

ค่ำตัดจำหน่ำย สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 จำนวน 1.69 ล้ำนบำท และ 1.47
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
14.

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
30 มิถุนำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
26,324,731.52
12,543,168.14
26,324,731.52

12,543,168.14

- 13 รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงงวดมีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
รำยกำรปรับปรุ ง
จำกกำรนำ

บันทึกเป็ น

มำตรฐำนกำร

(รำยจ่ำย)/

ณ วันที่ 1

รำยงำนทำงกำรเงิน

รำยได้ใน

ณ วันที่ 30

มกรำคม

ฉบับที่ 16 มำถือ

กำไรหรื อ

มิถุนำยน

2563

ปฏิบตั ิครั้งแรก

ขำดทุน

2563

สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ

3,770,029.57

-

939,228.96

4,709,258.53

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำทรัพย์สิน

985,026.00

-

2,141,786.06

3,126,812.06

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

4,608,283.20

-

(543,829.35)

4,064,453.85

รำยได้รอตัดบัญชี - คะแนนสะสม

2,976,976.74

-

3,184.84

2,980,161.58

202,852.63

-

32,760.72

235,613.35

หนี้สินจำกกำรประมำณกำรค่ำรื้ อถอน
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำเงินมัดจำ

-

-

2,053,015.11

2,053,015.11

สัญญำเช่ำ

-

5,999,399.26

3,156,017.78

9,155,417.04

5,999,399.26

7,782,164.12

26,324,731.52

12,543,168.14

รวม

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
(รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่แสดงอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(รำยได้)ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2563

(หน่ วย : บาท)
2562

-

30,525,499.63

(7,782,164.12)

(1,110,420.58)

(7,782,164.12)

29,415,079.05

- 14 15.

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
เงินมัดจำกำรเช่ำและบริ กำร
อื่นๆ
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของเงินมัดจำ
สุ ทธิ

16.

77,317,026.72

88,924,575.19

2,782,358.88

2,925,722.93

80,099,385.60

91,850,298.12

(10,265,075.54)

-

69,834,310.06

91,850,298.12

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
เจ้ำหนี้กำรค้ำ

10,249,533.97

81,805,862.07

48,611,161.60

46,790,880.48

เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร

2,194,394.58

8,809,091.24

เจ้ำหนี้ค่ำทรัพย์สิน

6,714,314.41

12,870,632.76

เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ

4,444,076.43

5,787,270.79

14,900,807.92

14,884,883.70

เงินปั นผลค้ำงจ่ำย

865,451.85

514,740.56

อื่นๆ

806,364.49

5,774,866.13

รวมเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น

78,536,571.28

95,432,365.66

รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

88,786,105.25

177,238,227.73

เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

รำยได้รอกำรตัดบัญชี - คะแนนสะสม

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯ มีเงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำจำกลูกค้ำ จำนวน 4.44 ล้ำนบำท โดยมีภำระที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิในกำรส่ งมอบสิ นค้ำให้ลูกค้ำ จำนวน 5.19 ล้ำนบำท

- 15 17.

หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ

17.1 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2563

31 ธันวำคม 2562

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

254,301,990.05

-

หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย

(32,019,761.30)

-

รวม

222,282,228.75

-

(134,359,941.65)

-

87,922,287.10

-

หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ – สุ ทธิ

บริ ษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำที่ดินอำยุของสัญญำ 3 ปี กับ 30 ปี สัญญำเช่ำพื้นที่ศูนย์กำรค้ำอำยุของสัญญำ 3 ปี กับ
10 ปี และสัญญำเช่ำของยำนพำหนะอำยุของสัญญำ 5 ปี
17.2 รำยกำรเปลี่ยนแปลงของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

-

(ก่อนปรับปรุ ง)
รำยกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้จำกกำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

232,879,189.05
232,879,189.05

(หลังปรับปรุ ง)
บวก: เพิ่มหนี้สินระหว่ำงงวด

27,858,446.14

หัก: จ่ำยชำระระหว่ำงงวด

( 38,455,406.44)

มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563

222,282,228.75

หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิ

(134,359,941.65)
87,922,287.10

- 16 17.3 จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยสำหรับสัญญำเช่ำ มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
รวม
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย

143,997,220.71
84,312,385.94
25,992,383.40
254,301,990.05
(32,019,761.30)

-

มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำ

222,282,228.75

-

ดอกเบี้ ยรอกำรตัดจำหน่ ำย รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จแสดงเป็ นรำยกำรต้นทุนทำงกำรเงิ น จำนวน
5,765,993.70 บำท
18.

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลง สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563

23,041,416.00
1,025,279.51
(3,744,426.26)
20,322,269.25

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562
รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
2563
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวม

2562

238,561.54
786,717.97

1,008,223.49
2,269,111.02

1,025,279.51

3,277,334.51

- 17 19.

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจกำรเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
รำยชื่อบุคคลและกิจกำรที่

ลักษณะ

เกี่ยวข้องกัน

ควำมสัมพันธ์

นโยบำยกำร
ควำมสัมพันธ์ของรำยกำรบัญชี

กำหนดรำคำ

บริ ษทั ฯ เช่ำที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่ ง

ตำมข้อตกลงใน

บุคคลธรรมดา ประกอบด้ วย:นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

ผูถ้ ือหุน้ และ

กรรมกำรบริ ษทั ฯ ปลูกสร้ำง(แสดงเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ

สัญญำ

กำรใช้และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
19.1 รำยกำรระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2563 30 มิถุนำยน 2562
ค่ ำเช่ ำที่ดนิ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำง
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

-

182,700.00

-

638,146.50

452,479.58

-

262,094.24

-

ค่ ำเช่ ำที่ดนิ
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ
ดอกเบีย้ จ่ ำยตัดบัญชี
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

- 18 19.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2563 31 ธันวำคม 2562
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น- เงินมัดจำกำรเช่ ำ
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

87,000.00

87,000.00

-

3,638,538.00

10,886,585.72

-

15,275,437.18

-

ค่ ำเช่ ำค้ ำงจ่ ำย
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ
สิ นทรัพย์ สิทธิกำรใช้
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ
หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ
1.

สั ญญำเช่ ำที่ดนิ
บริ ษ ัท ฯ มี สิ ท ธิ ก ำรเช่ ำ ตำมสั ญ ญำเช่ ำ ที่ ดิ น ตำมสั ญ ญำลงวัน ที่ 11 มิ ถุ น ำยน 2556 มี ร ะยะเวลำเช่ ำ 20 ปี
กำหนดค่ ำ เช่ ำเท่ ำกับ ผูป้ ระเมิ นอิ ส ระ และตำมรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2557 เมื่ อวันที่
25 เมษำยน 2557 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ มีกำรแก้ไขสัญญำโดยทำบันทึกต่อท้ำยสัญญำเช่ำขยำยอำยุกำรเช่ำอีก
10 ปี เป็ นเงิน 16.44 ล้ำนบำท รวมเป็ นอำยุ 30 ปี เป็ นเงิน 38.28 ล้ำนบำท ตำมสัญญำลงวันที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ.
2557 อำยุสัญญำเช่ำเริ่ มวันที่ 1 มกรำคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2586 (คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลง เก็บค่ำเช่ำ
นับตั้งแต่วนั ที่ กำรก่อสร้ำงอำคำรและสิ่ งก่อสร้ำงอื่นๆ เสร็ จสิ้ น หรื อนับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 แล้วแต่
เวลำใดจะถึ งกำหนดก่ อน จนกว่ำจะครบกำหนดเวลำเช่ ำ) อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ เริ่ มบันทึ กค่ ำเช่ ำตั้งแต่ 1
มกรำคม 2557 เป็ นต้นไป โดยกำรเช่ ำที่ ดินดังกล่ำวจะไม่มีกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งปลูกสร้ำงให้แก่ผูใ้ ห้เช่ำ
โดยผูเ้ ช่ำต้องรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้ำงดังกล่ำวเมื่อเลิกเช่ำบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 บริ ษทั ฯ บันทึกกำรเช่ำดังกล่ำวเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ตำมที่อธิ บำยไว้ในหมำย
เหตุขอ้ 5 และข้อ 12

- 19 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯ ต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำคงเหลือ ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระ

2.

ภำยใน 1 ปี

1,006,020.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4,250,434.50

เกิน 5 ปี ขึ้นไป(ถึงปี ที่ 30)

27,149,306.40

รวม

32,405,760.90

สั ญญำเช่ ำที่ดนิ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำง
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯ ต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำคงเหลือ ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระ

20.

ภำยใน 1 ปี

365,400.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

182,700.00

รวม

548,100.00

เงินปันผลจ่ ำย
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563 มีมติ ให้เลื่อนกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2563 ออกไปอย่ำงไม่มีกำหนด เนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรค
ติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 และมีมติ จ่ำยเงิ นปั นผลแทนผูถ้ ือหุ ้น โดยกำหนดจ่ำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจำนวน 2,994
ล้ำนหุ น้ ในอัตรำหุ น้ ละ 0.071 บำท เป็ นจำนวนเงิน 213 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลแล้ว
ในปี 2562 หุ ้นละ 0.035 บำท คิ ดเป็ นเงิ นจำนวน 105 ล้ำนบำท คงเหลือ เงิ นปั นผลที่ ตอ้ งจ่ำยอีกหุ ้นละ 0.036
บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 108 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั ฯ จ่ำยแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2563
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กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน(ไม่รวมหุ น้ ซื้ อคืน) และกำไรต่อหุ น้ ปรับลดสำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน
2563

2562

จำนวนหุ้นสำมัญ

จำนวนหุ้นสำมัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วง

กำไร(ขำดทุน)

กำไร(ขำดทุน)

น้ ำหนัก

ต่อหุ ้น

(61,361,539.55)

2,994,193,535

-

-

(61,361,539.55)

2,994,193,535

ถัวเฉลี่ยถ่วง
กำไร(ขำดทุน)

น้ ำหนัก

กำไรต่อหุ ้น

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้นขั้น
พื้นฐำน

(0.02) 46,765,675.36

2,994,193,535

0.02

-

175,316

-

(0.02) 46,765,675.36

2,994,368,851

0.02

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลด
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด

-

(หน่วย : บำท)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2563

2562

จำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วง

จำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วง

กำไร(ขำดทุน)

กำไร(ขำดทุน)

น้ ำหนัก

ต่อหุ ้น

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้นขั้น
พื้นฐำน
ผลกระทบของหุ้นสำมัญ

(101,040,721.51)

2,994,193,535

(0.03)

116,317,746.65 2,994,106,872

0.04

เทียบเท่ำปรับลด
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้นปรับลด

(101,040,721.51)

2,994,193,535

(0.03)

652,703
116,317,746.65 2,994,759,575

0.04

กำไร(ขำดทุน)

น้ ำหนัก

กำไรต่อหุน้ ปรับลดสำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน ไม่ได้คำนวณปรับลด เนื่องจำกรำคำตลำดเฉลี่ยต่ำกว่ำ
รำคำใช้สิทธิ

กำไรต่อหุ ้น
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กำรเสนอข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนในส่ วนงำนหลักคือ กำรจำหน่ำยเครื่ องสำอำงที่ผำ่ นช่องทำงค้ำปลีกและกำรจำหน่ำย
ที่ ไม่ผ่ำนช่ องทำงค้ำปลีก รำยงำนที่ นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกร
ให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน โดยผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯ คือ ประธำนกรรมกำรบริ หำรรำยได้จำกกำรขำยแยกตำมลักษณะกำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงจำหน่ำย

23.

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้

23.1 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันคงเหลือตำมสัญญำเช่ ำพื้นที่ และสัญญำบริ กำรของบริ ษทั ฯ
อำยุต่ำกว่ำ 1 ปี มียอดคงเหลือจำนวน 30.73 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำพื้นที่และสัญญำบริ กำรที่เกี่ยวข้องจำกกำร
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินตำม
สัญ ญำเช่ ำ ที่ เคยจัด ประเภทเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนด้วยมู ลค่ ำปั จจุ บันของเงิ นจ่ ำยช ำระตำมสัญญำเช่ ำที่
เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 5
23.2 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 จำนวน 3.27 ล้ำนบำท
23.3 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันคงเหลือที่ตอ้ งจ่ำยชำระตำมสัญญำเกี่ยวกับกำรซื้ อวัตถุดิบและสิ นค้ำสำเร็ จรู ป ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2563 จำนวน 49.54 ล้ำนบำท
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กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ควำมเสี่ยงเกีย่ วกับอัตรำดอกเบีย้

บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกธนำคำร สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินอื่น สิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ยได้ดงั นี้
(หน่วย : บำท)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย

ไม่มี

หมำยเหตุ

ลอยตัว

คงที่

อัตรำดอกเบี้ย

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

6

208,659,152.16

-

2,140,945.50

210,800,097.66

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

9

-

99,932,585.63

-

99,932,585.63

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

10

-

49,966,292.82

-

49,966,292.82

17

-

222,282,228.75

-

222,282,228.75

รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศ เนื่ องจำกมีรำยกำรบำงส่ วนเป็ นสกุลเงิ นตรำ
ต่ำงประเทศ ซึ่ งรำยกำรส่ วนใหญ่อำยุไม่เกินหนึ่งปี
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ (Forward Contract) อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ ยังคงมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสำหรับสิ นทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศในส่ วนที่บริ ษทั ฯไม่ได้ทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนไว้
บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือในงบกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ดังนี้
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ

380,502.70

บริ ษทั ฯ มีวงเงินซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward rate) จำกสถำบันกำรเงินสองแห่ง วงเงินรวม 50
ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ

- 23 บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ดังนี้
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของเงิน
สกุลเงิน

จำนวนที่ซ้ือ

จำนวนที่ขำย

จำนวนที่ซ้ือ

จำนวนที่ขำย

วันที่ครบกำหนด

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐ

-

380,502.70

-

30.97

24 กันยำยน 2563

ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯ แสดงมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่วดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม รวมถึงแสดงตำมลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
(หน่วย : บำท)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน

มูลค่ำตำมบัญชี
รำคำทุนตัด
จำหน่ำย

มูลค่ำยุติธรรม
รวม

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

-

210,800,097.66

210,800,097.66

210,800,097.66

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

-

44,564,895.82

44,564,895.82

44,564,895.82

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

-

99,932,585.63

99,932,585.63

99,932,585.63

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

-

49,966,292.82

49,966,292.82

49,966,292.82

รวมสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน

-

405,263,871.93

405,263,871.93

405,263,871.93

-

88,786,105.25

88,786,105.25

88,786,105.25

-

134,359,941.65

134,359,941.65

134,359,941.65

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

-

87,922,287.10

87,922,287.10

87,922,287.10

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน

-

311,068,334.00

311,068,334.00

311,068,334.00

หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่ วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นทำงกำรเงิ น ที่ แ สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น มี มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ใ กล้เ คี ย งกับ มู ล ค่ำ ยุติธ รรม
โดยประมำณ

- 24 25.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสม
และกำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริ ษทั ฯ มีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.44 เท่ำ

26.

กำรอนุมตั ขิ ้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
ข้อมูลทำงกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ ได้รับอนุ มตั ิ ให้ออกงบกำรเงิ นโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 13
สิ งหำคม พ.ศ. 2563

