บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รำยงำนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
และงบกระแสเงินสด สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมาย
เหตุเรื่ องอื่นๆ ของบริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและ
นาเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิ นและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้เชื่ อว่างบการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินของบริ ษทั
บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ผลการดาเนิ นงาน สาหรับงวดสามเดื อนและ
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และกระแสเงินสดสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า

-2ข้ อมูลและเหตุกำรณ์ ที่เน้ น
โดยมิได้เป็ นการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 และ 5
ซึ่ งได้อธิ บายถึงผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ใหม่เนื่ องจากการนามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599
วันที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2556

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์

30 มิถุนายน 2556

31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่ วย: บาท)
1 มกราคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)

219,149,264.22
500,000,000.00
18,723,154.72
143,695,802.44

298,264,197.19
460,000,000.00
11,763,267.71
123,574,042.18

105,236,513.11
6,997,606.45
92,645,953.72

881,568,221.38

893,601,507.08

204,880,073.28

10
11

131,587,065.22
11,423,038.00

122,111,200.12
12,035,852.20

94,643,138.90
13,261,480.60

12
5, 13
14

10,669,540.57
555,356.21
56,588,378.34
210,823,378.34

1,847,966.94
360,983.15
48,928,634.13
185,284,636.54

1,357,803.31
1,095,882.89
38,890,672.65
149,248,978.35

1,092,391,599.72

1,078,886,143.62

354,129,051.63

หมายเหตุ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6
7
8, 19
9

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากกรรมการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้ น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญ 550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญ 550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้ น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

15, 19
16

30 มิถุนายน 2556

31 ธันวาคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่ วย: บาท)
1 มกราคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)

69,777,727.75

68,832,567.88

63,800,108.74

266,129.62

373,500.27

-

17

27,620,664.86
97,398,392.61

1,052,214.69
12,951,319.69
83,102,231.88

1,016,724.04
50,317,866.59
115,508,199.64

16
17

1,440,494.00
2,360,000.00
3,800,494.00
101,198,886.61

558,505.27
4,919,111.94
1,281,551.00
2,212,754.30
8,971,922.51
92,074,154.39

815,089.86
6,086,461.39
954,073.32
987,304.00
1,616,400.00
10,459,328.57
125,967,528.21

300,000,000.00

300,000,000.00

18

20
55,000,000.00
300,000,000.00

21

300,000,000.00

556,439,628.87

556,439,628.87

55,000,000.00
-

22,513,578.35
112,239,505.89
991,192,713.11
1,092,391,599.72

10,787,500.00
119,584,860.36
986,811,989.23
1,078,886,143.62

173,161,523.42
228,161,523.42
354,129,051.63

บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

รายได้จากการขาย

241,071,762.88

187,936,005.20

ต้นทุนขาย

(69,460,176.69)

(52,317,135.61)

กาไรขั้นต้ น

171,611,586.19

135,618,869.59

5,574,686.10

873,808.10

734,468.08

1,848,278.41

6,309,154.18

2,722,086.51

(84,358,510.94)

(59,668,953.18)

(24,427,645.53)

(17,154,621.14)

(106,304.17)

(116,357.53)

กาไรก่ อนภาษีเงินได้

69,028,279.73

61,401,024.25

ภาษีเงินได้

(13,843,814.62)

(14,162,744.25)

กาไรสาหรับงวด

55,184,465.11

47,238,280.00

รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บงวด
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ้น
จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญ (หุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

55,184,465.11

47,238,280.00

0.18

0.86

300,000,000

55,000,000

4.18

บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
หมายเหตุ

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

รายได้จากการขาย

467,576,748.19

357,301,217.94

ต้นทุนขาย

(132,157,093.27)

(103,124,473.53)

กาไรขั้นต้ น

335,419,654.92

254,176,744.41

10,894,621.24

1,530,101.47

1,746,961.92

3,112,793.16

12,641,583.16

4,642,894.63

(161,459,041.37)

(112,403,450.85)

(49,502,155.46)

(34,769,644.63)

(207,397.89)

(234,196.97)

136,892,643.36

111,412,346.59

(27,511,919.48)

(25,688,346.43)

109,380,723.88

85,724,000.16

รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

13

กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บงวด
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ้น
จานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญ (หุ ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

109,380,723.88

85,724,000.16

0.36

1.56

300,000,000

55,000,000

4.18

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
กาไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตามทีร่ ายงานไว้เดิม)
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

ทุนที่ออก

ส่วนเกินมูลค่า

จัดสรรแล้ว

และชาระแล้ว

หุ ้นสามัญ

สารองตามกฎหมาย

55,000,000.00
5

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (หลังปรั บปรุ ง)
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด (ปรับปรุ งใหม่)

55,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

55,000,000.00

-

300,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตามทีร่ ายงานไว้เดิม)
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

5

300,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หลังปรั บปรุ ง)
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

172,065,640.53

227,065,640.53

-

-

1,095,882.89

1,095,882.89

-

-

173,161,523.42

228,161,523.42

-

-

85,724,000.16

85,724,000.16

-

-

258,885,523.58

313,885,523.58

119,223,877.21

986,451,006.08

360,983.15

360,983.15

119,584,860.36

986,811,989.23

109,380,723.88

109,380,723.88

556,439,628.87
556,439,628.87
-

21

-

-

เงินปั นผลจ่าย

22

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผูถ้ ือหุ ้น

-

-

300,000,000.00

ยังไม่ได้จดั สรร

-

สารองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

รวมส่ วนของ

556,439,628.87

10,787,500.00
10,787,500.00
11,726,078.35
22,513,578.35

(11,726,078.35)

-

(105,000,000.00)

(105,000,000.00)

112,239,505.89

991,192,713.11

บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

136,892,643.36

111,412,346.59

รายการปรับปรุ งกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ

246,000.00

-

14,858,636.66

10,199,810.03

1,048,346.08

2,416,043.09

กาไรจากการขายทรัพย์สิน

(71,294.61)

-

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

153,198.20

-

ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน

158,943.00

147,123.48

207,397.89

234,196.97

153,493,870.58

124,409,520.16

(7,205,887.01)

274,945.62

(21,170,106.34)

(4,649,097.27)

(7,659,744.21)

(3,715,236.86)

(36,035,737.56)

(8,089,388.51)

(6,728,574.33)

(22,583,167.06)

สิ นทรัพย์จากการดาเนิ นงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์จากการดาเนิ นงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
หนี้สินจากการดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

147,245.70

382,711.42

(6,581,328.63)

(22,200,455.64)

เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน

110,876,804.39

94,119,676.01

(207,397.89)

(234,196.97)

(13,036,947.37)

(50,317,866.59)

97,632,459.13

43,567,612.45

จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
(หน่ วย: บาท)
2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
ซื้ ออาคาร และอุปกรณ์
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมลงทุน

(40,000,000.00)
(16,380,738.25)
560,747.67

(13,330,795.39)
-

(9,131,440.00)

(726,159.48)

(64,951,430.58)

(14,056,954.87)

(824,634.89)

(195,272.79)

(5,971,326.63)

(553,447.82)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื จากกรรมการลดลง
เงินปั นผลจ่าย

(105,000,000.00)

(954,073.32)
-

(111,795,961.52)

(1,702,793.93)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

(79,114,932.97)

27,807,863.65

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

298,264,197.19

105,236,513.11

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิ้นงวด

219,149,264.22

133,044,376.76

เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ ว)
1. ข้ อมูลทั่วไป
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
2. หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลนี้ ได้จดั ทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 และแสดงรำยกำรตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำโดยกระทรวงพำณิ ชย์ ลงวันที่ 28 กันยำยน 2554
เรื่ องกำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิ น พ.ศ. 2554 และตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์วำ่ ด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ จัดทำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิ มในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบ
กำรเงิน ยกเว้นรำยกำรที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
3. กำรประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
3.1 กำรปฏิบัตติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ ในระหว่ ำงงวด
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและมำตรฐำนกำรบัญชี ใหม่ ซึ่ งได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วซึ่ งมีบำงฉบับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯและมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 ดังต่อไปนี้
เรื่ อง
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)

ภำษีเงินได้
กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงำนดำเนิ นงำน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 10
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำง
เฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมดำเนิ นงำน

-2เรื่ อง
ฉบับที่ 21
ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิด
ค่ำเสื่ อมรำคำที่ตีรำคำใหม่
ฉบับที่ 25
ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะภำพทำงภำษีของกิจกำร
หรื อของผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ขำ้ งต้น ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้ ยกเว้นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภำษีเงินได้ และได้เปิ ดเผยไว้ในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5
3.2 มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ ที่ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ในระหว่ำงงวดปั จจุ บนั สภำวิ ชำชี พบัญชี ได้ออกประกำศสภำวิ ชำชี พบัญชี ซึ่ งลงประกำศในรำชกิ จจำ
นุเบกษำแล้ว ให้ใช้มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังต่อไปนี้
เรื่ อง
วันที่ มีผลบังคับใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
1 มกราคม 2559
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 29
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
1 มกราคม 2557
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
1 มกราคม 2557
การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
1 มกราคม 2557
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
1 มกราคม 2557
ที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
1 มกราคม 2557
ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบต่ องบกำรเงิ นในปี ที่ เริ่ มใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับดังกล่ำว

-34. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการขาย
รายได้จากการขายสิ นค้า บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้เมื่อมีการส่ งมอบและได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ น
สาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ื อแล้ว
รายได้ อื่นและค่ าใช้ จ่าย
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ตัว๋ แลกเงิน ซึ่ งถึงกาหนดรับคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
4.3 เงินลงทุนชั่วครำว
เงิ นลงทุนชัว่ ครำว หมำยถึ ง เงิ นฝำกระยะสั้น กับสถำบันกำรเงิ นครบกำหนดภำยในระยะเวลำที่ เกิ น 3
เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
4.4 ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่นแสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ บันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้ นจำกกำรเก็บเงิ นลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลกู หนี้
4.5 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน โดยวิธีถวั เฉลี่ยหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
4.6 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณดังนี้: จำนวนปี
อำคำรและส่ วนปรับปรุ ง
20, 5
เครื่ องตกแต่ง
5
เครื่ องมือและอุปกรณ์เครื่ องใช้สำนักงำน
5
คอมพิวเตอร์
3
ยำนพำหนะ
5

-4บริ ษทั ฯ ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯรวมต้นทุนที่ ประมำณในเบื้ องต้นสำหรับกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนที่ ต้ งั ของ
สิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภำระผูกพันของกิ จกำร เป็ นส่ วนหนึ่ งของรำคำทุนของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และคิ ด
ค่ ำ เสื่ อมรำคำส ำหรั บส่ วนประกอบของที่ ดิ น อำคำรและอุปกรณ์ แต่ ละส่ วนแยกต่ ำ งหำกจำกกัน เมื่ อ
ส่ วนประกอบแต่ ละส่ ว นนั้น มี ต้นทุ นที่ มีนัย ส ำคัญ เมื่ อเที ย บกับ ต้น ทุ น ทั้ง หมดของทรั พ ย์สิ นนั้น และ
กำหนดให้กิจกำรต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์ มูลค่ำคงเหลือและวิธีกำรคิ ดค่ำเสื่ อมรำคำอย่ำงน้อย
ที่สุดทุกสิ้ นรอบบัญชี
4.7 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน คื อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำของทรัพย์สิน (ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้
งำนโดยประมำณ 5 ปี
4.8 สิ ทธิกำรเช่ ำ
สิ ทธิ กำรเช่ำแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ ทธิ กำรเช่ำคำนวณจำกรำคำทุน
ของสิ ทธิ กำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสญ
ั ญำเช่ำ 7 ปี และ 10 ปี
4.9 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
บริ ษทั ฯ พิจำรณำกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์จะเกิดกำรด้อยค่ำ โดยพิจำรณำจำก
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์หำกมีรำคำต่ ำกว่ำรำคำตำมบัญชี ถือว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อย
ค่ำ ซึ่ งจะรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำดังกล่ำวในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จและบริ ษทั ฯ จะบันทึ กกลับ
รำยกำรจำกกำรด้อยค่ำ ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำกำรด้อยค่ำนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรื อยังมีอยู่แต่เป็ นไปในทำงที่
ลดลง
มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ หมำยถึง รำคำขำยสุ ทธิ หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ แล้วแต่
รำคำใดจะสู งกว่ำและจะประมำณจำกสิ นทรั พย์แต่ ละรำยกำร หรื อหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด
แล้วแต่กรณี
4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุม บริ ษทั ฯ หรื อถูก
ควบคุมโดยบริ ษทั ฯ ไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลซึ่ งมี อิทธิ พลอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ

-54.11 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญำเช่ำซึ่ งควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรเป็ นเจ้ำของสิ นทรัพย์ยงั คงอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่ำ บันทึก
เป็ นสัญญำเช่ ำ ดำเนิ นงำน ค่ ำ เช่ ำที่ เ กิ ด ขึ้ นจำกสัญญำเช่ ำดังกล่ ำวรั บรู ้ เป็ นค่ ำ ใช้จ่ำ ยในงบกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญำเช่ ำระยะยำวที่ เป็ นสัญญำเช่ ำยำนพำหนะที่ ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วน
ใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถือเป็ นสัญญำเช่ ำกำรเงิ น สัญญำเช่ ำกำรเงิ นจะบันทึ กเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วย
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วน
ดอกเบี้ ยจ่ำยจะบันทึ กในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ ตลอดอำยุสัญญำเช่ ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ ำ
กำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำ
ใดจะต่ำกว่ำ
4.12 รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯ บันทึ กรำยกำรสิ นทรั พย์แ ละหนี้ สินที่ มีค่ ำเป็ นเงิ นตรำต่ ำงประเทศเป็ นเงิ นบำท โดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของบัญชี ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินแปลงค่ำเป็ นเงินบำทด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน บันทึกเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในงวด
4.13 ผลประโยชน์ พนักงำนและกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
4.13.1. ผลประโยชน์พนักงำน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงำนหลังกำรเลิ กจ้ำงเพื่อจ่ำยให้แก่ พนักงำนเป็ นไปตำม
กฎหมำยแรงงำนไทย มูลค่ ำปั จจุ บนั ของหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำนได้ถูกรั บรู ้รำยกำรในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินโดยกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ภำยใต้สมมติฐำนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ใน
อนำคตที่บริ ษทั ฯ กำหนดขึ้นอย่ำงเหมำะสม
สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนสุ ทธิ ประจำปี ได้รวมถึงอัตรำ
ส่ วนลด อัตรำกำรเพิ่มขึ้ นของเงิ นเดื อนพนักงำนและอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำเหล่ำนี้ มีผลต่อประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
พนักงำนสุ ทธิ ในทุ กปี บริ ษทั ฯ ได้มีกำรทบทวนอัตรำส่ วนลดที่ เหมำะสม ซึ่ งสะท้อนถึ งอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ควรนำมำใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำปัจจุบนั สุ ทธิ ของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตที่คำดว่ำ
จะต้องจ่ำยให้กบั พนักงำนในกำรประเมินอัตรำส่ วนลดที่เหมำะสม บริ ษทั ฯจะพิจำรณำจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่ งจ่ำยในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์

-6สมมติฐำนทำงสถิติที่สำคัญที่ใช้ในกำรคำนวณสรุ ปไว้ดงั นี้
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
อัตรำกำรมรณะ

ร้อยละ 4.31 ต่อปี สำหรับพนักงำนรำยเดือน
ร้อยละ 4.57 ต่อปี สำหรับพนักงำนรำยวัน
แบ่งตำมอำยุ ของพนักงำนรำยเดือน และรำยวัน
ร้อยละ 50 ของอัตรำมรณะจำกตำรำงมรณะ ไทย
พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงำนรำยเดือน
ร้อยละ 100 ของอัตรำมรณะจำกตำรำงมรณะ ไทย
พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงำนรำยวัน

4.13.2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษัท ฯ จัด ให้ มี ก องทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งเป็ นลัก ษณะของแผนกำรจ่ ำ ยสมทบตำมที่ ไ ด้
กำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกไปจำกสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ และได้รับกำรบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนภำยนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชี พดังกล่ำว
ได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำกพนักงำนและเงิ นสมทบจำกบริ ษทั เงิ นจ่ำยสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เกิดรำยกำร
นั้น
4.14 ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิ นได้สำหรับงวดประกอบด้วยภำษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษี เ งิ นได้ข องงวดปั จจุ บันและภำษี เ งิ นได้ร อกำรตัด บัญชี รั บรู ้ ในกำไรหรื อ ขำดทุ นเว้นแต่ ใ นส่ ว นที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั ได้แก่ ภำษี ที่คำดว่ำจะจ่ ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อ
ขำดทุนประจำงวดที่ตอ้ งเสี ยภำษีโดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ตลอดจนกำรปรับปรุ งทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในงวดก่อนๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บนั ทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินและจำนวนที่ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะไม่ถูกรับรู ้
หำกเป็ นไปได้วำ่ จะไม่มีกำรใช้ประโยชน์ในอนำคตอันใกล้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี วดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวเมื่อมีกำรปรับปรุ ง
โดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน

-7ในกำรกำหนดมูลค่ำของภำษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี บริ ษทั ฯ ต้องคำนึ งถึง
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ย
ที่ตอ้ งชำระ บริ ษทั ฯ เชื่ อว่ำได้ต้ งั ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่ งเกิ ด
จำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปั จจัย รวมถึง กำรตีควำมทำงกฏหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ใน
อดีต กำรประเมินนี้อยูบ่ นพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำน และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจ
เกี่ ยวกับเหตุกำรณ์ ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆอำจจะทำให้บริ ษทั ฯ เปลี่ ยนกำรตัดสิ นใจโดยขึ้ นอยู่กบั ควำม
เพียงพอของภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยที่ มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษี
เงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมี
สิ ทธิ ตำมกฎหมำยที่ จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงิ นได้ของงวด
ปั จจุบนั และภำษีเงิ นได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันสำหรับหน่ วยภำษีเดียวกัน
หรื อหน่วยภำษีต่ำงกัน สำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้ สินและสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกำไรเพื่อเสี ยภำษี
ในอนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำส
ถูกใช้จริ ง
4.15 เครื่องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
เงิ นลงทุนชัว่ ครำว ลูกหนี้ กำรค้ำ หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ประกอบด้วย เงิ น
กูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ กำรค้ำ หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ น และเงิ นกูย้ ืมระยะยำว
ซึ่ งนโยบำยกำรบัญชีเฉพำะสำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.16 ประมำณกำรทำงบัญชี
กำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ในบำงกรณี ฝ่ำยบริ หำรอำจต้องใช้กำร
ประมำณกำรและตั้งข้อสมมติฐำนบำงประกำร ซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่ แสดงไว้ในงบกำรเงิ น
และกำรเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ซึ่ งผลที่ เกิดขึ้นจริ งภำยหลังอำจแตกต่ำงจำกจำนวนเงินที่
ประมำณไว้
บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ประมำณกำรและข้อสมมติ ฐำนต่ อเหตุกำรณ์ในอนำคต เป็ นผลให้ประมำณกำรทำงบัญชี
อำจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่อำจมีควำมเสี่ ยงต่อกำรปรับปรุ งบัญชี ใน
ปี ถัดไปต่อมูลค่ำสิ นทรัพย์ยกไป ณ วันที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ได้แก่ ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
คงเหลื อ ค่ ำเผื่อกำรด้อยค่ ำของสิ นทรั พย์ กำรประมำณกำรในเรื่ องต่ ำงๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ ละส่ วนที่
เกี่ยวข้องของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ว

-84.17 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯ จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำรเกิดภำระผูกพันในปั จจุบนั
ตำมกฎหมำยหรื อจำกกำรอนุ มำนอันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดี ต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำ
จะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยำกรที่ มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ เพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันและจำนวนที่ ตอ้ งจ่ำย
สำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ หำกบริ ษทั ฯ คำดว่ำจะได้รับคืนรำยจ่ำยที่จ่ำยชำระไปตำมประมำณ
กำรหนี้ สินทั้งหมดหรื อบำงส่ วน อย่ำงแน่ นอน บริ ษทั ฯ จะรับรู ้รำยจ่ำยที่ ได้รับคื นเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ำง
หำกแต่ตอ้ งไม่เกินจำนวนประมำณกำรหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
4.18 กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไร(ขำดทุน) ต่ อหุ ้น ที่ แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ เป็ นกำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ ้นขั้นพื้นฐำน ซึ่ ง
คำนวณโดยกำรหำรยอดกำไร(ขำดทุน) สำหรับงวดด้วยจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระแล้ว
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 กำไร(ขำดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน ถูก
คำนวณขึ้นใหม่ดว้ ยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักจำกกำรแปรสภำพหุ น้ ใหม่ โดยถือเสมือนว่ำมี
กำรแปลงสภำพหุน้ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรำยงำน แสดงได้ดงั นี้

กำไรสำหรับงวด(หลังปรับปรุ งใหม่)

สำหรับงวดสำมเดือน

สำหรับงวดหกเดือน

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2555

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2555

ก่อนปรับปรุ ง

ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

47,238,280.00 47,238,280.00 85,724,000.16 85,724,000.16

จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก

550,000

55,000,000

550,000

55,000,000

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน(บำท)

85.89

0.86

155.86

1.56

5. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญตำมที่ กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อ 3.1 เนื่องจำกบริ ษทั ฯ นำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภำษีเงินได้มำถือปฏิบตั ิโดยบริ ษทั ฯ บันทึกภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำน กับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่ คำดว่ำมีผลบังคับใช้ โดยนำ
ผลสะสมที่ คำนวณขึ้นเสมือนว่ำบริ ษทั ฯ ใช้วิธีบนั ทึกภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี มำโดยตลอด มำปรับปรุ งกำไรสะสม
ต้นงวดของปี 2556 และปรับย้อนหลังงบกำรเงินของปี 2555 ใหม่

-9จานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
(หน่วย:บำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555
ก่อนปรับปรุ ง รำยกำรปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

172,065,640.53

1,095,882.89
1,095,882.89
1,095,882.89 173,161,523.42
(หน่วย:บำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ก่อนปรับปรุ ง รำยกำรปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร

119,223,877.21

360,983.15
360,983.15
360,983.15 119,584,860.36
(หน่วย:บำท)

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2555
ก่อนปรับปรุ ง รำยกำรปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรต่อหุน้ (หลังการแปรสภาพหุน้ ใหม่)

14,300,277.48
47,100,746.77
0.86

(137,533.23)
137,533.23
0.00

14,162,744.25
47,238,280.00
0.86
(หน่วย:บำท)

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2555
ก่อนปรับปรุ ง รำยกำรปรับปรุ ง หลังปรับปรุ ง
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรต่อหุน้ (หลังการแปรสภาพหุน้ ใหม่)

26,277,874.74
85,134,471.85
1.55

(589,528.31)
589,528.31
0.01

25,688,346.43
85,724,000.16
1.56

- 10 6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
4,317,099.75
3,044,785.80
9,668,130.81
17,907,422.33
174,466,761.66
146,561,520.81
100,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
697,272.00
750,468.25
219,149,264.22
298,264,197.19

เงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวัน
เงินฝำกออมทรัพย์
เงินฝำกประจำ
ตัว๋ แลกเงินประเภทเผื่อเรี ยก
สลิปบัตรเครดิตที่ยงั ไม่ข้ ึนเงิน
รวม
7. เงินลงทุนชั่วครำว

บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนชัว่ ครำว ซึ่ งเป็ นเงินฝำกระยะสั้นกับสถำบันกำรเงินหลำยแห่ งในประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2556 และ 31 ธันวำคม 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
อัตรำดอกเบีย้ ร้ อยละต่ อปี
30 มิถุนำยน 56

31 ธันวำคม 55

3.00 –3.25

3.10 – 3.25

3.25

-

เงินฝำกประจำ
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
450,000,000.00
460,000,000.00
50,000,000.00
500,000,000.00
460,000,000.00

8. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
ลูกหนี้กำรค้ำ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น
- ลูกหนี้กำรค้ำแฟรนไชส์
- ลูกหนี้กำรค้ำพนักงำน
- ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
รวมลูกหนี้ กิจกำรอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ

889,502.53

351,673.50

4,270,442.56
173,713.22
3,043,194.32
7,487,350.10
8,376,852.63

2,132,655.71
141,491.34
543,028.91
2,817,175.96
3,168,849.46

- 11 (หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
ลูกหนื้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
เงินมัดจำค่ำสิ นค้ำ
เงินทดรองจ่ำย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

2,847,870.08
4,656,115.72
1,051,970.05
307,928.00
1,482,418.24
10,346,302.09
18,723,154.72

1,472,660.07
3,940,056.73
1,234,317.90
253,176.00
1,694,207.55
8,594,418.25
11,763,267.71

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 ลูกหนี้ กำรค้ำคงเหลือแยกตำมอำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ถึง
กำหนดชำระ แสดง ได้ดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
ลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่เกินกำหนดชำระ
ลูกหนี้กำรค้ำเกินกำหนดชำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า

30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
6,397,197.90
2,970,687.40
930,544.00
1,049,110.73

186,415.72
11,746.34

8,376,852.63

3,168,849.46

9. สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
บรรจุภณ
ั ฑ์
งำนระหว่ำงทำ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
สุ ทธิ

30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
93,486,895.16
83,236,928.12
43,847,397.60
31,629,635.99
6,232,174.04
7,573,321.24
1,465,622.66
1,422,097.77
145,032,089.46
123,861,983.12
(1,336,287.02)
(287,940.94)
143,695,802.44
123,574,042.18

- 12 10. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ ง

ที่ดิน
รำคำทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
ค่ำเสื่ อมรำคำส่ วนที่จำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
ค่ำเสื่ อมรำคำส่ วนที่จำหน่ำย
ตัดจำหน่ำย/ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556

เครื่ องตกแต่ง

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์สำนักงำน

ทรัพย์สินระหว่ำง
ก่อสร้ำง

คอมพิวเตอร์

ยำนพำหนะ

รวม

4,626,369.16
5,546,728.98
(425,000.00)
3,900.00
9,751,998.14
2,463,644.86
(1,088,000.00)
11,127,643.00

624,000.00
624,000.00
260,000.00
884,000.00

133,609,394.53
47,709,820.67
(425,000.00)
(2,281,370.89)
178,612,844.31
24,054,472.45
(1,088,000.00)
(672,272.17)
200,907,044.59

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

28,801,913.79
1,246,438.03
42,200.00
30,090,551.82
9,000.00
30,099,551.82

63,983,467.26
33,482,945.75
(3,175,510.63)
94,290,902.38
18,109,638.70
(299,121.38)
112,101,419.70

10,541,742.93
3,848,543.89
1,060,477.16
15,450,763.98
1,479,910.30
(196,146.63)
16,734,527.65

6,415,901.39
2,961,164.02
(212,437.42)
9,164,627.99
1,732,278.59
(177,004.16)
10,719,902.42

-

(6,262,820.54)
(1,575,130.62)
(10,592.60)
(7,848,543.76)
(842,485.29)
(8,691,029.05)

(21,684,812.84)
(14,237,403.70)
2,483,566.79
(33,438,649.75)
(9,821,847.24)
203,660.28
(43,056,836.71)

(4,693,200.16)
(2,171,623.43)
295,905.17
(6,568,918.42)
(1,351,612.95)
150,713.38
(7,769,817.99)

(3,850,481.41)
(1,875,638.69)
201,711.93
(5,524,408.17)
(1,081,322.37)
164,700.31
(6,441,030.23)

(2,474,940.68)
(1,071,066.04)
424,998.00
(115.37)
(3,121,124.09)
(838,688.24)
598,546.94
(3,361,265.39)

-

(38,966,255.63)
(20,930,862.48)
424,998.00
2,970,475.92
(56,501,644.19)
(13,935,956.09)
598,546.94
519,073.97
(69,319,979.37)

19,240,000.00
19,240,000.00

22,242,008.06
21,408,522.77

60,852,252.63
69,044,582.99

8,881,845.56
8,964,709.66

3,640,219.82
4,278,872.19

6,630,874.05
7,766,377.61

624,000.00
884,000.00

122,111,200.12
131,587,065.22

-

- 13 ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวดหกเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 2555 จำนวน 13.94 ล้ำนบำท และ 9.37
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินถำวรที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว แต่ยงั
ใช้งำนอยูร่ ำคำทุนจำนวน 12.59 ล้ำนบำท และ 10.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ 31 ธันวำคม 2555 บริ ษทั ฯ มียำนพำหนะที่เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน มูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 1.17 ล้ำนบำท
11. สิ ทธิกำรเช่ ำ
(หน่ วย: บาท)
รำคำทุน:
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม:
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ค่ำตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

30 มิถุนำยน 2556

31 ธันวำคม 2555

20,408,980.80
20,408,980.80

20,408,980.80
20,408,980.80

8,373,128.60
612,814.20
8,985,942.80
11,423,038.00

7,147,500.20
1,225,628.40
8,373,128.60
12,035,852.20

ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ ทธิ กำรเช่ำ สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 2555 จำนวน 0.61 ล้ำน
บำทและ 0.61 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
บริ ษทั ฯ ได้นำสิ ทธิ กำรเช่ำมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ 31 ธันวำคม 2555 จำนวน 12.04 ล้ำนบำท ไปค้ ำประกันเงินกูย้ ืม
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินตำมหมำยเหตุขอ้ 17
ในไตรมำสที่ 2 ปี 2556 บริ ษทั ฯชำระคืนเงินกูท้ ้ งั จำนวนแล้ว และได้ไถ่ถอนหลักประกันดังกล่ำว

- 14 12. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
(หน่ วย: บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รำคำทุน:
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ซื้ อ
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม:
ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ค่ำตัดจำหน่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
โปรแกรมระหว่ำงติดตั้ง
รวม

30 มิถุนำยน 2556

31 ธันวำคม 2555

3,138,394.44
196,000.00
3,334,394.44

2,137,155.52
1,001,238.92
3,138,394.44

1,290,427.50
309,866.37
1,600,293.87
1,734,100.57
8,935,440.00

779,352.21
511,075.29
1,290,427.50
1,847,966.94
-

10,669,540.57

1,847,966.94

ค่ำตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 2555 จำนวน 0.31
ล้ำนบำท และ 0.22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
13. ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี/ ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
(หน่วย : บำท)
30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม

267,257.41
288,098.80
555,356.21

66,226.42
294,756.73
360,983.15

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
2556
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวดหกเดือน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2555

27,706,292.54

26,277,874.74

(194,373.06)
27,511,919.48

(589,528.31)
25,688,346.43

- 15 -

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สาหรับ
งวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดงั นี้
2556
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรั บ :
เกณฑ์บญั ชีที่ต่ำงจำกเกณฑ์ภำษี
รำยจ่ำยที่หกั ได้เพิ่มทำงภำษี
รำยจ่ำยต้องห้ำมทำงภำษี
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

2555

136,892,643.36
20%
27,378,528.67

111,412,346.59
23%
25,624,839.72

(11,500.00)
144,890.81
133,390.81

63,506.71
63,506.71

27,511,919.48
20.10%

25,688,346.43
23.06%

14. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
เงินมัดจาการเช่าและบริ การ
อื่นๆ
รวม

55,029,464.87
1,558,913.47

47,911,662.17
1,016,971.96

56,588,378.34

48,928,634.13

- 16 15. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 ประกอบด้วย
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
-กิจกำรอื่น
รวมเจ้ำหนี้ การค้า
เจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
อื่นๆ
รวมเจ้ำหนี้ อื่น
รวมเจ้ำหนี้ การค้าและเจ้ำหนี้อื่น

920,000.00
31,564,677.17
32,484,677.17

980,000.00
36,125,258.92
37,105,258.92

24,711,964.73
4,901,618.47
7,673,734.20
5,733.18
37,293,050.58
69,777,727.75

14,924,903.52
4,254,544.91
12,535,040.35
12,820.18
31,727,308.96
68,832,567.88

16. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำวจะครบกำหนดชำระตำมสัญญำเช่ำแสดงดังนี้
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
ภำยใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

297,527.96
558,505.27

รวม
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจำหน่ำย

-

856,033.23
(31,398.34)

มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งชำระตำมสัญญำ
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

-

824,634.89
(266,129.62)

-

558,505.27

สุ ทธิ

ในไตรมำส 2 ปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้ชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นส่ วนที่ เหลื อทั้งจำนวนก่ อนครบกำหนด
สัญญำ

- 17 17. เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่ วย :บาท)
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำร
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
5,971,326.63
- (1,052,214.69)
-

4,919,111.94

เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2552 บริ ษทั ฯ กูย้ ืมเงินสกุลบำทจำกธนำคำรในประเทศวงเงิน 9.46 ล้ำนบำท (เบิกใช้แล้ว
ทั้งจำนวน) เพื่อนำไปชำระค่ำสิ ทธิ กำรเช่ำและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อัตรำดอกเบี้ย 3 ปี แรก เท่ำกับ MLR - 1.5 ปี ถัดไป
จนสิ้ นสุ ดสัญญำเท่ำกับ MLR - 1 กำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่ำเดือนละ 0.13 ล้ำนบำท เริ่ มเดือน
ตุลำคม 2552 ทั้งนี้จะต้องชำระคืนเงินกูท้ ้ งั หมดภำยในเดือนกันยำยน 2560
เงิ นกู้ยื มดังกล่ ำ วค้ ำ ประกันโดยมอบสัญญำสิ ทธิ กำรเช่ ำ ตำมหมำยเหตุ ขอ้ 11 รวมทั้งกำรยกผลประโยชน์ใน
กรมธรรม์ประกันภัยของทรัพย์สินดังกล่ำวให้แก่ผใู ้ ห้กแู้ ละค้ ำประกันโดยกรรมกำรของบริ ษทั ฯ
ในไตรมำสที่ 2 ปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้ชำระคืนเงิ นกูย้ ืมดังกล่ำวทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดตำมสัญญำ และไถ่ถอน
หลักประกันสิ ทธิ กำรเช่ำแล้ว
18. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำน สำหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 แสดงได้ดงั นี้
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั และดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงงวด
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556

(หน่ วย: บาท)
1,281,551.00
158,943.00
1,440,494.00

- 18 19. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำง
กำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจกำรเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
รำยชื่อบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะควำมสัมพันธ์
1. บุคคลธรรมดา ประกอบด้ วย:นำยสุ วิน ไกรภูเบศ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบริ ษทั
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบริ ษทั

นำยปรัชญำ เลวัน
นำยวสันต์ ขอเจริ ญ
2.

คณะบุคคล ประกอบด้ วย:คณะบุคคลธนภูมิ

ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น
อินเตอร์เนชัน่ แนล

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบริ ษทั (ตั้งแต่
วันที่ 20 เมษำยน 2555)
ญำติกรรมกำร และเป็ นบุคคลที่ได้รับ
มอบอำนำจจำกกรรมกำรในคณะ
บุคคลธนภูมิ

ควำมสัมพันธ์
ของรำยกำรบัญชี
เงินกูย้ ืมจำกกรรมกำร
เงินกูย้ ืมจำกกรรมกำร,กำรค้ ำ
ประกันหนี้สินโดยไม่มี
ค่ำตอบแทน
ค่ำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำ
ที่ดิน
ขำยสิ นค้ำ(แฟรนไชส์) ,ซื้ อ
สิ นค้ำ
ขำยสิ นค้ำ

ญำติกรรมกำร และ ผูถ้ ือหุน้ และเป็ น ค่ำเช่ำที่ดินพร้อม
กรรมกำรบริ ษทั
สิ่ งปลูกสร้ำง
(โดยนำยวสันต์ ขอเจริ ญ และนำง
ธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ)
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรบริ ษทั และญำติ ขำยสิ นค้ำ(แฟรนไชส์)
กรรมกำร
(โดยนำยปรัชญำ เลวัน)

บริ ษทั บีวิตำ้ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด ญำติกรรมกำร
(โดยนำงรักชนก เชียงทองเป็ นญำติ
สนิทนำยปรัชญำ เลวัน)
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ วีแอนด์พี
ญำติกรรมกำร
(โดยนำยวสันต์ ขอเจริ ญ)
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ เอสแอนด์วี
ญำติกรรมกำร
(โดยนำยวสันต์ ขอเจริ ญ)

ซื้ อสิ นค้ำ
ขำยสิ นค้ำ(แฟรนไชส์)
ขำยสิ นค้ำ(แฟรนไชส์)

(หมำยเหตุ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2555 นำยวสันต์ ขอเจริ ญ ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแล้ว เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ไม่
มีรำยกำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงกับคณะบุคคลธนภูมิแล้ว)

- 19 รำยกำรระหว่ำงกัน
รำยได้จำกกำรขำย(แฟรนไชส์)
รำยได้อื่นๆ
ซื้ อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดิน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
รำคำตลำดเช่นเดียวกับรำคำที่ขำยให้แฟรนไชส์ทวั่ ไป
ตำมข้อตกลงในสัญญำ
รำคำตลำดเท่ำกับลูกค้ำรำยใหญ่ทวั่ ไป
ตำมข้อตกลงในสัญญำซึ่ งเท่ำกับรำคำประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ
ตำมข้อตกลงในสัญญำ

19.1 รำยกำรระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ ดังนี้
(หน่ วย: บาท)
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2556 30 มิถุนำยน 2555
รายได้ จากการขาย
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชัน่ แนล
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ วีแอนด์พี
นำยวสันต์ ขอเจริ ญ
รำยได้ อื่น
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชัน่ แนล
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ วีแอนด์พี
นำยวสันต์ ขอเจริ ญ
ซื้อสิ นค้ า
บริ ษทั บีวิตำ้ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด
ค่ ำเช่ ำที่ดนิ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำง
คณะบุคคลธนภูมิ
( ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2555 ได้เช่ำกับนำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ )
นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ

1,981,382.34
-

758,599.25
1,719,161.66
276,072.58

2,625.00
-

1,260.00
298,369.42
4,379.26

2,691,588.79

1,186,915.89

-

174,000.00

174,000.00

-

19.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 มีดงั นี้
(หน่ วย: บาท)
30 มิถุนำยน 2556 31 ธันวำคม 2555
ลูกหนีก้ ารค้ า
ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญ ซี แอนด์ เอ็น อินเตอร์เนชัน่ แนล
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั บีวิตำ้ อินเตอร์เนชัน่ เนล จำกัด

889,502.53

351,673.50

920,000.00

980,000.00

- 20 19.3 กำรค้ ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 นำงธัญญำภรณ์ ไกรภูเบศ ซึ่ งเป็ นกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้
ค้ ำประกันโดยไม่มีค่ำตอบแทน ดังนี้:ค้ ำประกันหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (หมำยเหตุ 16)
ค้ ำประกันเงินกูย้ ืมตำมสัญญำเงินกูย้ ืมระยะยำว (หมำยเหตุ 17)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 กำรค้ ำประกันข้ำงต้นไม่มีต่อไป เนื่องจำกได้ชำระหนี้สินทั้งหมดแล้ว
19.4 ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดิน
บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดินเพื่อก่อสร้ำงคลังสิ นค้ำ ตำมสัญญำลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2556 มี
ระยะเวลำเช่ำ 20 ปี กำหนดค่ำเช่ำเท่ำกับผูป้ ระเมินอิสระ โดยเริ่ มเช่ำตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2557 ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2556 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ตอ้ งชำระคงเหลือ ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี

437,400.00

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นไป
รวม

3,499,200.00
17,904,422.40
21,841,022.40

20. ทุนจดทะเบียน
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2555 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯดำเนิ นกำร
ดังต่อไปนี้
20.1. มติ อนุ มตั ิ กำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นของบริ ษทั ฯจำกเดิ มมูลค่ ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท จำนวน
550,000 หุ น้ จำนวนเงิน 55 ล้ำนบำท เป็ นมูลค่ำหุ น้ ละ 1 บำท จำนวน 55,000,000 หุ น้ จำนวนเงิ น
55 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 31
กรกฎำคม 2555

- 21 20.2 มติ อนุ มตั ิ กำรเพิ่ มทุ นหุ ้นสำมัญจดทะเบี ยนอี กจำนวน 245 ล้ำนบำท จำกเดิ มทุ นจดทะเบี ยน 55
ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบี ยน 300 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญจำนวน 300 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ
1 บำท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2555
กำรจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวจำนวน 245 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ น้ สำมัญ 245 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำหุ ้นละ
1 บำท มีมติ ให้จดั สรร โดยจัดสรรให้กรรมกำร 2 ท่ำน จำนวน 162.50 ล้ำนหุ ้น ประชำชนทัว่ ไป
จำนวน 80 ล้ำนหุ ้น พนักงำนของบริ ษทั ฯ จำนวน 2.50 ล้ำนหุ ้นโดยบริ ษทั ฯ ได้รับชำระค่ำหุ ้นจำก
กรรมกำรจำนวน 162.50 ล้ำนหุ น้ เป็ นจำนวนเงิน 162.50 ล้ำนบำทแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2555
และวันที่ 1 สิ งหำคม 2555 สำหรับจำนวนหุ น้ ที่เสนอให้ประชำชนทัว่ ไป และพนักงำนของบริ ษทั ฯ
จำนวนรวม 82.50 ล้ำนบำท เสนอขำยในรำคำหุ น้ ละ 8.00 บำท โดยบุคคลดังกล่ำวได้จองซื้ อหุ น้ เพิ่ม
ทุน และชำระค่ำหุ น้ เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2555 แล้วทั้งจำนวน เป็ นจำนวนเงิน 660 ล้ำนบำท ทำให้มี
ส่ วนเกิ นมูลค่ำหุ ้นสำมัญ จำนวน 577.50 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯได้นำค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ ำยหุ ้น
ปรับลดส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญจำนวน 21.06 ล้ำนบำท จึงมีส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญคงเหลือ จำนวน
556.44 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2555
21. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี เป็ นทุนสำรองตำม
กฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หลังจำกหักยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรอง
นี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวจะนำไปจ่ำยเงินปันผลไม่ได้
22. เงินปันผลจ่ ำย
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2556 มีมติอนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลจำก
ผลกำรดำเนินงำนปี 2555 ส่ วนที่เพิ่มจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จำนวน 300,000,000 หุ น้ ใน
อัต รำหุ ้นละ 0.35 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 105.00 ล้ำ นบำท บริ ษ ทั ฯได้จ่ำ ยเงิ นปั นผลดังกล่ ำ วแล้ว ในวัน ที่
22 พฤษภำคม 2556
23. ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
23.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ ำ ยให้กับ กรรมกำรของบริ ษัท ฯ ตำมมำตรำ 90 ของ
พระรำชบัญ ญัติ บริ ษ ัท มหำชนจ ำกัด โดยไม่ ร วมเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ที่ เ กี่ ย วข้องที่ จ่ำ ยให้กับ
กรรมกำรในฐำนะผูบ้ ริ หำร
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ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรนี้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมกำร
เฉพำะในฐำนะผูบ้ ริ หำรและให้แ ก่ ผูบ้ ริ หำรตำมนิ ยำมในประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั กำรหรื อผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริ หำรสี่ รำยแรกต่ อจำก
ผูจ้ ดั กำรลงมำและผูซ้ ่ ึ งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ำระดับบริ หำรรำยที่สี่ทุกรำยและให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรง
ตำแหน่งระดับบริ หำรในสำยงำนบัญชีหรื อกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึ้นไปหรื อเทียบเท่ำ
24. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำน
บริ ษทั ฯ และพนักงำนได้เข้ำร่ วมเป็ นสมำชิ กกองทุ นส ำรองเลี้ ยงชี พชื่ อ “กองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พสิ นสถำพร
ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว” ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยเงิน
เข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดย บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนรวมบัวหลวงจำกัด และจะจ่ ำยให้แก่พนักงำนเมื่ อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จำนวน 1.01 ล้ำนบำท
25. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะของค่ ำใช้ จ่ำย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ
2555 มีดงั นี้
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2556
2555
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
ค่ำโฆษณำและส่งเสริ มกำรขำย
ขำดทุน(โอนกลับ)จำกกำรลดมูลค่ำ
สิ นค้ำคงเหลือ

(หน่ วย: บาท)
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2556
2555

8,285,646.13
64,517,722.07
38,782,266.96
5,392,152.32
189,000.00
7,767,437.66
36,409,557.97
3,690,629.95

6,293,928.41
50,659,675.51
27,137,817.21
3,118,002.60
95,000.00
5,383,376.25
26,163,904.06
1,918,164.14

(9,233,261.46)
151,767,331.35
76,585,461.11
10,612,972.95
339,000.00
14,858,636.66
69,030,285.79
6,322,944.12

(3,424,686.72)
106,142,474.70
50,291,155.90
7,042,723.48
165,000.00
10,199,810.03
49,895,188.72
4,434,062.09

587,068.98

524,408.83

1,048,346.08

2,416,043.09
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บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จหลัก คื อ ค้ำปลี กเครื่ องสำอำงและด ำเนิ นธุ ร กิ จในส่ วนงำนทำงภูมิศำสตร์ หลักใน
ประเทศไทย สำหรับกำรขำยสิ นค้ำให้กบั แฟรนไชส์และศูนย์กำรค้ำ บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยไม่ถึงร้อยละ
10 ของรำยได้รวม ดังนั้นจึงไม่แสดงข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
27. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
27.1 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ ำพื้นที่ และสัญญำบริ กำรของสำขำของบริ ษทั ฯ โดยมี ระยะเวลำ
ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรคงเหลือตำมสัญญำ ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2556 ดังนี้
(หน่ วย:บาท)
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
122,714,077.71
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
102,101,479.74
รวม
224,815,557.45
27.2 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำงค่ำออกแบบก่อสร้ำงอำคำร คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556
จำนวน 2.50 ล้ำนบำท
27.3 บริ ษทั ฯ มีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำงติ ดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556
จำนวน 7.07 ล้ำนบำท
28. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯ ไม่ มีนโยบำยที่ จะประกอบธุ ร กรรมเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ที่ เ ป็ นตรำสำร
อนุพนั ธ์ เพื่อเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
28.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯ ตำมที่นิยำมอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้
กำรค้ำ เจ้ำหนี้ กำรค้ำ หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกูย้ ืมระยะยำว บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดย
กำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รับ
ควำมเสี ยหำยที่ เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯ มีจำนวนไม่เป็ น
สำระสำคัญและบริ ษทั ฯ มีกลุ่มลูกหนี้ ที่ให้สินเชื่ อจำนวนน้อยรำย เนื่ องจำกนโยบำยกำรขำยเป็ นกำรขำย
เงินสด จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ ที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่
มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและวันครบกำหนดของ
เงินกูย้ ืมได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 17
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศอยู่ในระดับต่ำเนื่ องจำกรำยกำรค้ำโดยส่ วน
ใหญ่เป็ นสกุลเงินบำท
28.2 มูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกูย้ ืมมีอตั รำ
ดอกเบี้ ยใกล้เคี ยงกับอัตรำดอกเบี้ ยในตลำด บริ ษทั ฯ จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินใกล้เคี ยงกับมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวน
เงิ นที่ ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรั พย์กนั ในขณะที่ ท้ งั สองฝ่ ำยมี ควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำร
แลกเปลี่ ย นและสำมำรถต่ อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิ ส ระในลักษณะที่ ไม่มีค วำมเกี่ ยวข้องกัน วิ ธีกำร
กำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำด
ล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
29. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสม
และ กำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 บริ ษทั ฯ มีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.10 เท่ำ และ 0.09 เท่ำ
ตำมลำดับ
30. เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่รอบระยะเวลำรำยงำน
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2556 มีมติ ให้จ่ำยเงิ นปั นผล
ระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำนงวดหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรำยชื่อตำมทะเบียน
ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 28 สิ งหำคม 2556 จำนวน 300 ล้ำนหุ ้น ในอัตรำหุ ้นละ 0.30 บำท เป็ นจำนวนเงิ น 90 ล้ำนบำท
กำหนดจ่ำยในวันที่ 12 กันยำยน 2556
31. กำรอนุมตั งิ บกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2556

