บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมาย
เหตุ ประกอบงบการเงิ นแบบย่อของ บริ ษ ทั บิ วตี้ คอมมู นิ ต้ ี จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของกิ จการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อ มู ลทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิ จ การ” การสอบทานดัง กล่ าวประกอบด้ว ยการใช้วิ ธี การ
สอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและ
วิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํ ให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

สิ นทรัพ ย์

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

297,926,475.74

232,824,369.68

เงินลงทุนชัว่ คราว

6

460,000,000.00

460,000,000.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

7

88,688,408.26

82,957,612.08

สิ นค้าคงเหลือ

8

576,033,196.85

592,835,292.29

1,422,648,080.85

1,368,617,274.05

รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

9

257,856,390.18

269,550,656.13

สิ ทธิการเช่า

10

4,635,252.47

4,930,991.99

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

11

23,057,226.22

22,166,490.62

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

12,074,197.79

11,414,910.23

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

13

98,834,259.90

99,461,932.01

396,457,326.56

407,524,980.98

1,819,105,407.41

1,776,142,255.03

รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(

)

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 3,022,610,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 3,006,868,535 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
หุน้ สามัญ 3,006,214,955 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
หุน้ สามัญซื้ อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองสําหรับหุน้ ที่บริ ษทั ฯ ซื้ อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

14

229,575,507.41
130,352,552.02
359,928,059.43

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

15

18,067,109.74
6,855,930.00
4,012,100.00
28,935,139.74
388,863,199.17

16,428,442.49
6,753,560.00
4,135,600.00
27,317,602.49
419,924,331.09

302,261,000.00

302,261,000.00

17
17
19

19

300,686,853.50
592,711,215.04
15,093,299.91
(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
491,524,739.79
1,430,242,208.24
1,819,105,407.41

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2562

2561

รายได้จากการขาย

543,891,911.99

898,151,991.13

ต้นทุนขาย

(213,559,018.99)

(290,348,007.39)

กําไรขั้นต้ น

330,332,893.00

607,803,983.74

ดอกเบี้ยรับ

2,432,647.16

4,309,679.50

อื่น ๆ

2,410,670.46

2,479,931.69

4,843,317.62

6,789,611.19

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(181,888,763.29)

(194,141,663.08)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(66,325,930.05)

(75,542,842.83)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

86,961,517.28

344,909,089.02

(17,409,445.99)

(62,496,508.51)

69,552,071.29

282,412,580.51

รายได้อื่น

รวมรายได้ อื่น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

12

กําไรสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก : ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

-

(4,194,778.01)

-

838,955.60

-

(3,355,822.41)

69,552,071.29

279,056,758.10

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

20

0.02

0.09

กําไรต่อหุ ้นปรับลด

20

0.02

0.09

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

)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
กําไรสะสม
ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

300,273,458.50
210,668.00
300,484,126.50

570,726,071.12
10,559,257.35
581,285,328.47

10,311,302.69
1,377,893.30
(236,525.35)
11,452,670.64

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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

588,958,813.50
3,752,401.54
592,711,215.04

14,438,846.44
1,204,313.01
(549,859.54)
15,093,299.91

หมายเหตุ

18
17

ส่ วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

หุน้ สามัญซื้ อคืน
(99,690,176.42)
(99,690,176.42)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(
)

จัดสรรแล้ว
ทุนสํารอง
สํารองสําหรับ
ตามกฎหมาย
หุน้ ที่บริ ษทั ฯ ซื้ อคืน

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

30,226,100.00
30,226,100.00

793,627,779.84
279,056,758.10
1,072,684,537.94

1,705,164,712.15
279,056,758.10
1,377,893.30
10,533,400.00
1,996,132,763.55

421,972,668.50
69,552,071.29
491,524,739.79

1,356,217,923.94
69,552,071.29
1,204,313.01
3,267,900.00
1,430,242,208.24

30,226,100.00
30,226,100.00

99,690,176.42
99,690,176.42

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
2561

2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจ่าย
หนี้ สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้า
(กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(โอนกลับ)ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
(รายได้)รับรู ้ - คะแนนสะสม
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์จากการดําเนิ นงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์จากการดําเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

86,961,517.28

344,909,089.02

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

15,135,497.37
47,698.52
676,820.54
(776,909.56)
175,839.95
(1,331,760.00)
725,197.75
1,377,893.30

104,213,589.20

360,939,366.89

(5,797,074.43)
16,246,230.57
627,672.11
11,076,828.25

(31,126,289.81)
(48,452,038.14)
(451,924.56)
(80,030,252.51)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(
)
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
2561

2562
หนี้ สินจากการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินจากการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง

(49,296,688.91)
(123,500.00)
(49,420,188.91)
65,870,228.54
(272,663.79)
65,597,564.75
-

(1,992,103.61)
(150,272.13)
(2,142,375.74)
278,766,738.64
(283,047.74)
278,483,690.90
450,000,000.00
-

ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(2,626,757.71)
(1,123,000.00)
(3,749,757.71)

(4,559,451.23)
1,591,645.50
(476,000.00)
446,556,194.27

จ่ายเงินปั นผล
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุ ้นสามัญ
เงินสดสุ ทธิได้ มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(13,600.98)
3,267,900.00
3,254,299.02
65,102,106.06

(3,132.00)
10,533,400.00
10,530,268.00
735,570,153.17

232,824,369.68
297,926,475.74

505,856,612.84
1,241,426,766.01

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนเลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ การค้าปลีกเครื่ องสําอาง
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ครั้งล่าสุ ด มีดงั นี้
สัดส่ วนการถือหุน้
(ร้อยละของทุนชําระแล้ว)
นายสุ วิน ไกรภูเบศ
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

6.12

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

5.43

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี หุน้ ระยะยาวปันผล
2.

15.10

2.77

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินนี้มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนั้นการอ่ านงบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จึงควรอ่ านควบคู่กบั งบการเงิ นของบริ ษทั สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561

-2งบการเงินของบริ ษทั ฯ จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบ
การเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษ ทั ฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง
สัญญาก่อสร้าง
รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่ อง
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอน สําหรับการรับรู ้
รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ ทาํ กับลู กค้า โดยกิ จการจะรั บรู ้ รายได้ในจํานวนเงินที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบแทนที่
กิ จการคาดว่าจะมี สิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ ได้ส่งมอบให้แก่ ลูกค้า และกําหนดให้
กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการ
ในแต่ละขั้นตอน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับ ใหม่ ซึ่ งจะมี ผ ลบังคับ ใช้สําหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่ าวได้มีการเปลี่ ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อง
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
เรื่ อง
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่ อง
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

-4มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมื อทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ ยวกับ
วิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทาง
การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินหากนํามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญา
เช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า การบัญชีสาํ หรับ
ผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่ นเดี ยวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

เรื่ อง
สัญญาเช่า
เรื่ อง

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่ อง
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)

การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิใ นหน่วยงานต่างประเทศ

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินหากมีการนํามาตรฐาน
ฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ

-54.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2562
เงินสด

6,030,336.00

4,724,667.50

22,977,158.41

42,210,447.24

เงินฝากออมทรัพย์

159,936,195.15

185,146,883.85

เงินฝากประจํา

100,000,000.00

-

สลิปบัตรเครดิตที่ยงั ไม่ข้ ึนเงิน

2,903,040.77

742,371.09

เช็ครอนําฝาก

6,079,745.41

-

รวม

297,926,475.74

232,824,369.68

เงินฝากกระแสรายวัน

6.

31 ธันวาคม 2561

เงินลงทุนชั่วคราว
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย : (หน่ วย: บาท)
อัตราดอกเบีย้ ร้ อยละต่ อปี
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินฝากประจํา

1.50 - 1.70

1.50 - 1.70

31 มีนาคม 2562
460,000,000.00

31 ธันวาคม 2561
460,000,000.00

-67.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
31 มีนาคม 2562
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแฟรนไชส์
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาฝากขาย
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินมัดจําค่าสิ นค้า
เงินทดรองจ่าย
ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกําหนด
เงินจ่ายล่วงหน้าภาษีมูลค่าเพิม่
อื่นๆ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561

219,400.86
21,656,683.98
42,957,245.42
64,833,330.26
(488,099.37)
64,345,230.89

442,110.54
23,545,105.47
38,147,191.49
62,134,407.50
(421,821.12)
61,712,586.38

6,008,133.35
3,365,139.71
3,709,017.95
1,234,150.00
4,417,343.47
3,262,703.15
2,346,689.74
24,343,177.37
88,688,408.26

6,199,224.47
1,345,501.34
1,953,607.96
582,500.00
4,392,874.51
5,071,039.11
1,700,278.31
21,245,025.70
82,957,612.08

ลูกหนี้การค้าคงเหลือแยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้

ลูกหนี้การค้าที่ไม่เกินกําหนดชําระ
ลูกหนี้การค้าเกินกําหนดชําระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี
- มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
รวมลูกหนี้การค้า

(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
59,309,380.56
58,293,347.43
5,464,232.60
44,624.75
15,092.35

3,825,034.08
933.64
15,092.35

64,833,330.26

62,134,407.50

-78.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2562
สิ นค้าสําเร็ จรู ป

459,719,012.95

466,450,236.34

บรรจุภณ
ั ฑ์

88,249,075.52

93,406,522.53

งานระหว่างทํา

29,476,223.02

33,517,231.54

วัสดุสิ้นเปลือง

5,982,234.88

6,298,786.53

583,426,546.37

599,672,776.94

(7,393,349.52)

(6,837,484.65)

576,033,196.85

592,835,292.29

รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า
สุ ทธิ
9.

31 ธันวาคม 2561

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การเปลี่ยนแปลง สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อระหว่างงวด
จําหน่าย
ปรับปรุ ง

269,550,656.13
2,704,781.11
(1,008,002.44)

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด

(13,391,044.62)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

257,856,390.18

อาคารบางส่ วนมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี 91.96 ล้านบาท สร้างอยูบ่ นที่เช่าของกรรมการตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16.3
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 จํานวน 13.39 ล้านบาท และ 14.39
ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถาวรที่คิดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้ว แต่
ยังใช้งานอยู่ ราคาทุน จํานวน 143.64 ล้านบาท และ 131.92 ล้านบาท ตามลําดับ

-810.

สิ ทธิการเช่ า
การเปลี่ยนแปลง สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

4,930,991.99

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด

(295,739.52)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

4,635,252.47

ค่าตัดจําหน่ ายของสิ ทธิ การเช่ า สําหรับงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 จํานวน 0.30
ล้านบาท และ 0.30 ล้านบาท ตามลําดับ
11.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอื่น
การเปลี่ยนแปลง สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

22,166,490.62

เพิ่มขึ้น

1,618,000.00

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด

(727,264.40)
23,057,226.22

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่าตัดจําหน่ ายของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนอื่ น สําหรั บงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2562 และ 2561
จํานวน 0.73 ล้านบาท และ 0.45 ล้านบาท ตามลําดับ
12.

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(หน่ วย : บาท)
31 มีนาคม 2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2561

12,074,197.79

11,414,910.23

-

-

12,074,197.79

11,414,910.23

-9รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่

บันทึกเป็ น(รายจ่าย)/รายได้ใน

ณ วันที่

1 มกราคม

กําไรหรื อ

กําไรขาดทุน

31 มีนาคม

2562

ขาดทุน

เบ็ดเสร็ จอื่น

2562

สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า

1,367,496.93

ค่าเผือ่ การลดมูลค่าทรัพย์สิน

985,026.00

111,172.97
-

-

1,478,669.90

-

985,026.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

3,285,688.50

327,733.45

-

3,613,421.95

รายได้รอตัดบัญชี - คะแนนสะสม

5,676,113.06

195,224.02

-

5,871,337.08

100,585.74

25,157.12

-

125,742.86

11,414,910.23

659,287.56

-

12,074,197.79

หนี้สินจากการประมาณการค่ารื้ อถอน
รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
2561

2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

18,068,733.55

62,965,241.20

(659,287.56)

(468,732.69)

17,409,445.99

62,496,508.51

-

(838,955.60)

-

(838,955.60)

(รายได้)ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ที่บนั ทึกโดยตรงไปยัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

- 10 13.

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจําการเช่าและบริ การ
อื่นๆ
รวม
14.

(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
96,179,104.10
96,911,004.79
2,550,927.22
2,655,155.80
98,834,259.90
99,461,932.01

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
31 มีนาคม 2562
เจ้าหนี้การค้า
กิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
รายได้รอการตัดบัญชี - คะแนนสะสม
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

15.

(หน่ วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561

109,892,051.73
109,892,051.73

137,669,406.83
137,669,406.83

64,795,328.32
8,522,060.49
7,864,517.55
2,863,611.43
29,356,685.41
6,281,252.48
119,683,455.68

64,776,615.49
20,232,872.55
7,251,382.51
14,604,851.28
28,380,565.30
6,310,039.94
141,556,327.07

229,575,507.41

279,225,733.90

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลง สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่ วย: บาท)
16,428,442.49
1,638,667.25
18,067,109.74

- 11 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561
รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2562
504,111.74
1,134,555.51

(หน่ วย: บาท)
2561
83,735.25
641,462.50

รวม

1,638,667.25

725,197.75

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ไ ด้ประกาศใช้แ ล้วในราชกิ จจานุ เบกษา
โ ดยมีผลบังคับใช้เมื่อ พ้นกําหนดสามสิ บวัน นับ แต่วนั ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเป็ นต้นไป “ซึ่ งกําหนด
อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างที่ทาํ งานติดต่อกันครบยีส่ ิ บปี ขึ้นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายสี่ ร้อ ยวัน ” ดังนั้น บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมี ผลกระทบในการตั้งประมาณการหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 2.27 ล้านบาท
เมื่อมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
16.

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทาง การค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ของรายการบัญชี

บุคคลธรรมดา ประกอบด้ วย:นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการบริ ษทั

ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ค่าเช่า
ที่ดิน,ภาระผูกพันตาม สัญญาเช่าที่ดิน

รายการระหว่างกัน
ค่าเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ค่าเช่าที่ดิน
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน

นโยบายการกําหนดราคา
ตามข้อตกลงในสัญญา
ตามข้อตกลงในสัญญา
ตามข้อตกลงในสัญญา

- 12 16.1 รายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2561

ค่ าเช่ าทีด่ นิ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

91,350.00

87,000.00

319,073.26

319,073.26

ค่ าเช่ าทีด่ นิ
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

16.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น- เงินมัดจําการเช่ า
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

87,000.00

87,000.00

3,508,733.25

3,465,465.00

ค่ าเช่ าค้ างจ่ าย
นางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ
16.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
16.3.1

บริ ษ ทั ฯ มี ภ าระผูกพัน ตามสั ญ ญาเช่ าที่ ดิน ตามสัญ ญาลงวัน ที่ 11 มิ ถุน ายน 2556 มี ระยะเวลาเช่ า 20 ปี
กําหนดค่าเช่าเท่ากับผูป้ ระเมินอิสระ และตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ มีการแก้ไขสัญญาโดยทําบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าขยายอายุการเช่าอีก
10 ปี เป็ นเงิน 16.44 ล้านบาท รวมเป็นอายุ 30 ปี เป็นเงิน 38.28 ล้านบาท ตามสัญญาลงวันที่ 23 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557 อายุสัญญาเช่ าเริ่ มวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2586 (คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลง
เก็บค่าเช่ านับตั้งแต่วนั ที่การก่ อสร้ างอาคารและสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ เสร็ จสิ้ น หรื อนับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2559 แล้วแต่เวลาใดจะถึงกําหนดก่อน จนกว่าจะครบกําหนดเวลาเช่า) อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ เริ่ มบันทึกค่า
เช่าตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป โดยการเช่าที่ดินดังกล่าวจะไม่มีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ่ งปลูกสร้าง
ให้แก่ผใู ้ ห้เช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างดังกล่าวเมื่อเลิกเช่าบริ ษทั ฯ

- 13 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินที่ตอ้ งชําระคงเหลือ ดังนี้
(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
4,061,806.00
28,595,460.00
33,663,286.00

16.3.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่ตอ้ งชําระคงเหลือ ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม
17.

365,400.00
639,450.00
1,004,850.00

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว / ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
รายการกระทบยอด
หุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

จํานวนหุน้

ทุนชําระแล้ว

(หุ้น)

(บาท)

ส่ วนเกินมูลค่า

วันที่จดทะเบียนกับ

หุน้ สามัญ

กระทรวงพาณิ ชย์

(บาท)

3,006,214,955

300,621,495.50

588,958,813.50

653,580

65,358.00

3,752,401.54

3,006,868,535

300,686,853.50

592,711,215.04

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

24 มกราคม 2562

ในระหว่างงวดมีผูม้ าใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (ESOP Warrant-1) จํานวน 65,358.00
บาท (หุ น้ สามัญ 653,580 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท) และทําให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญเพิ่มขึ้นรวม
เป็ นจํานวน 3,752,401.54 บาท (รวมการปรับปรุ งส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญจํานวน 549,859.54 บาท)

- 14 18.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้น
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2562 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP Warrant-1 คงเหลื อ เท่ ากับ 15,741,465 หน่ วย อายุของ
สิ ทธิครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
กระทบยอดใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ดังนี้
ใบคัญแสดงสิ ทธิ
(หน่วย)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ลดลงจากการใช้สิทธิ

16,395,045
(653,580)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

15,741,465

บริ ษทั ฯ บัน ทึ ก ค่าใช้จ่ายสําหรั บ โ ครงการ ESOP Warrant-1 สําหรั บ งวดสามเดื อ น สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 มี นาคม
2562 เป็ นจํานวน 1.20 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงานพร้อมกับรับรู ้ “ส่ วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ด้วยจํานวนเดียวกัน
19.

หุ้นสามัญซื้อคืน / กําไรสะสมจัดสรรสํ าหรับหุ้นสามัญซื้อคืน
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด ดังนี้
จํานวนหุน้ ซื้อคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

12,675,000

เพิ่มขึ้น - จากการซื้อคืน

-

ลดลง - จากการจําหน่าย

-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

12,675,000

วันที่ 23 มกราคม 2562 เป็ นวันสุ ดท้ายที่กาํ หนดให้ซ้ื อคืนหุ ้นสามัญ ดังนั้นจํานวนหุ ้นสามัญซื้ อคืนและสําหรับ
เพื่อจําหน่ายต่อไป จะมีจาํ นวนเท่ากับที่แสดงข้างต้น
บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรกําไรสะสมเป็ นสํารองสําหรับหุ ้นสามัญซื้ อคืนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 99.69 ล้านบาท เต็ม
จํานวนแล้ว

- 15 20.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อ หุ ้น ขั้น พื้ น ฐาน(ไม่ รวมหุ ้น ซื้ อคื น ) และกําไรต่ อหุ ้น ปรั บลดสําหรั บงวดสามเดื อน สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31
มีนาคม 2562 และ 2561 แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน
2562

2561

จํานวนหุน้ สามัญ
กําไร(ขาดทุน)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

จํานวนหุน้ สามัญ
กําไรต่อหุน้

กําไร(ขาดทุน)

ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

กําไรต่อหุน้

69,552,071.29

2,994,019,247

0.02

282,412,580.51

3,004,256,076

0.09

เทียบเท่าปรับลด

-

984,360

-

-

2,303,792

-

กําไรต่อหุน้ ปรับลด

69,552,071.29

2,995,003,607

0.02

282,412,580.51

3,006,559,868

0.09

ผลกระทบของหุน้ สามัญ

21.

การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน

21.1 ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานในส่ วนงานหลักคือ การจําหน่ายเครื่ องสําอางที่ผา่ นช่องทางค้าปลีกและการจําหน่าย
ที่ไม่ผ่านช่ องทางค้าปลีก รายงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ี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 หาร
รายได้จากการขายแยกตามลักษณะการจําหน่ ายผ่านช่ องทางจําหน่ ายสําหรั บงวดสามเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
การจําหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีก
การจําหน่ายที่ไม่ผา่ นช่องทางค้าปลีก
รวม

2562
327,495,609.21
216,396,302.78

2561
613,157,164.69
284,994,826.44

543,891,911.99

898,151,991.13

- 16 21.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามภูมิศาสตร์ภายในประเทศ
กับต่างประเทศ ซึ่ งจําแนกเป็ นการจําหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกและการจําหน่ายที่ไม่ผ่านช่องทางค้าปลีก ทั้งนี้
รายได้ต่างประเทศมีจาํ นวนไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม ดังนั้นจึงไม่แสดงข้อมูลทางการเงินจําแนกตาม
ส่ วนงาน
22.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

22.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าพื้นที่และสัญญาบริ การของบริ ษทั ฯ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันในการชําระค่าเช่าและค่าบริ การคงเหลือตามสัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
180,213,036.10
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
104,009,848.41
รวม
284,222,884.51
22.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญารายจ่ายฝ่ ายทุน คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จํานวน 2.10 ล้านบาท
22.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จํานวน 4.09 ล้านบาท
22.4 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
22.4.1 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
4,061,806.00
28,595,460.00
33,663,286.00

22.4.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
(หน่ วย:บาท)
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

365,400.00
639,450.00
1,004,850.00

- 17 23.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.27 เท่า

24.

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีร่ อบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนิ นงานปี 2561 โดยกําหนดจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 2,994 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 898 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วในปี 2561 หุ น้ ละ 0.162 บาท คิดเป็ น
เงินจํานวน 485 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายอีกหุ ้นละ 0.138 บาท คิดเป็ นเงินจํานวน 413 ล้านบาท
กําหนดจ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

25.

การอนุมัตงิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562

