
บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2562 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2555 โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 10/915 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์         
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจหลกั คือ การคา้ปลีกเคร่ืองสาํอาง 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2562  ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้คร้ังล่าสุด มีดงัน้ี  

              สดัส่วนการถือหุน้ 

         (ร้อยละของทุนชาํระแลว้) 

นายสุวิน ไกรภูเบศ        15.10 

นางธญัญาภรณ์ ไกรภูเบศ                     6.12 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั                     4.73 

นาย มงคล ประกิตชยัวฒันา                 3.51 
 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 
ดังนั้ นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2561 
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งบการเงินของบริษทัฯ จดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการใน    
งบการเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการ
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การ
เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี                                          
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี                         
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน สําหรับการรับรู้
รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้
กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการ
ในแต่ละขั้นตอน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ          
งบการเงินของบริษทัฯ  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี               
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัซ่ึง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ                     
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี                                            
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั
วิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง
การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินหากนาํมาตรฐานกลุ่ม
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ        
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า  

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบัญชี            
ฉบบัท่ี 17  (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี                
ฉบบัท่ี 15  (ปรับปรุง 2561)  สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า
ฉบบัท่ี 27  (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ     
ฉบบัท่ี 4   (ปรับปรุง 2561) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐาน
ฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

  (หน่วย: บาท)
 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินสด 3,356,384.75 4,724,667.50
เงินฝากกระแสรายวนั 10,953,929.59 42,210,447.24
เงินฝากออมทรัพย ์ 152,033,988.37 185,146,883.85
สลิปบตัรเครดิตท่ียงัไม่ข้ึนเงิน 759,916.86 742,371.09

รวม 167,104,219.57 232,824,369.68 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว  

บริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย : - 

 (หน่วย: บาท)
 อัตราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี  
 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561  30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินฝากประจาํ 1.65 - 1.85 1.50 - 1.70 180,000,000.00 460,000,000.00
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  

  (หน่วย: บาท)
 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีการคา้แฟรนไชส์ 242,801.96 442,110.54
ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 27,229,797.71 23,545,105.47
ลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาฝากขาย 33,940,275.07 38,147,191.49

รวมลูกหน้ีการคา้ 61,412,874.74 62,134,407.50
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (698,137.28) (421,821.12)
ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 60,714,737.46 61,712,586.38

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 13,580,374.81 6,199,224.47
ดอกเบ้ียคา้งรับ 234,316.18 1,345,501.34
เงินมดัจาํค่าสินคา้ 436,216.50 1,953,607.96
เงินทดรองจ่าย 483,000.00 582,500.00
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 3,165,155.80 4,392,874.51
เงินจ่ายล่วงหนา้ภาษีมูลค่าเพิม่ 2,466,207.37 5,071,039.11
อ่ืนๆ 1,766,951.46 1,700,278.31

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 22,132,222.12 21,245,025.70
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 82,846,959.58 82,957,612.08 

ลูกหน้ีการคา้คงเหลือแยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท)
 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่เกินกาํหนดชาํระ 53,270,653.42 58,293,347.43
ลูกหน้ีการคา้เกินกาํหนดชาํระ  

- ไม่เกิน 3 เดือน 7,922,196.96 3,825,034.08
- มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1  ปี 204,932.01 933.64
- มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2  ปี 15,092.35 15,092.35

รวมลูกหน้ีการคา้ 61,412,874.74 62,134,407.50 
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8. สินค้าคงเหลือ  

 (หน่วย: บาท)
 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 319,695,409.37 466,450,236.34
บรรจุภณัฑ ์ 88,505,943.81 93,406,522.53
งานระหวา่งทาํ 15,628,363.47 33,517,231.54
วสัดุส้ินเปลือง 4,909,859.15 6,298,786.53

รวม 428,739,575.80 599,672,776.94
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ (16,350,973.97) (6,837,484.65) 

สุทธิ 412,388,601.83 592,835,292.29 

9. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

การเปล่ียนแปลง สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  269,550,656.13
ซ้ือระหวา่งงวด  10,976,087.21
จาํหน่าย  (60,211.47)
ตดัจาํหน่าย/ปรับปรุง  (4,622,007.87)
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (37,882,376.62)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กันยายน 2562  237,962,147.38 

อาคารบางส่วนมูลค่าสุทธิตามบญัชี 90.42 ลา้นบาท สร้างอยูบ่นท่ีเช่าของกรรมการตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 16.3 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 จาํนวน 37.88 ลา้นบาท และ 43.50 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถาวรท่ีคิดค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ 
แต่ยงัใชง้านอยูร่าคาทุนจาํนวน 138.91 ลา้นบาท และ 131.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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10. สิทธิการเช่า  

การเปล่ียนแปลง สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  4,930,991.99
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (887,218.56)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กันยายน 2562  4,043,773.43 

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่า สําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 จาํนวน 0.89 
ลา้นบาท และ 0.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน  

การเปล่ียนแปลง สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  22,166,490.62
เพิ่มข้ึน  2,071,500.00
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (2,204,143.08)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กันยายน 2562  22,033,847.54 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 
จาํนวน 2.20 ลา้นบาท และ 1.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

12. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 (หน่วย : บาท) 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,286,858.04 11,414,910.23
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 

สุทธิ 12,286,858.04 11,414,910.23 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี  

  (หน่วย : บาท)
 ณ วนัท่ี บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 30 กนัยายน
 2562 ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2562
  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 1,367,496.93 1,902,697.86 - 3,270,194.79
ค่าเผือ่การลดมูลค่าทรัพยสิ์น 985,026.00 - - 985,026.00
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,285,688.50 691,185.35 - 3,976,873.85
รายไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    5,676,113.06 (1,798,665.57) - 3,877,447.49
หน้ีสินจากการประมาณการค่าร้ือถอน 100,585.74 76,730.17 - 177,315.91 

รวม 11,414,910.23 871,947.81 - 12,286,858.04 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

2562 2561
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 42,852,877.90 210,074,403.86
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี :  
(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว  
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีแสดงอยูใ่น  
     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (871,947.81) (1,613,896.19)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 41,980,930.09 208,460,507.67 
(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการประมาณการ  
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงั  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (838,955.60)

รวม - (838,955.60) 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: บาท)
 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เงินมดัจาํการเช่าและบริการ 89,710,966.97 96,911,004.79
อ่ืนๆ 2,833,864.71 2,550,927.22

รวม 92,544,831.68 99,461,932.01 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: บาท)
 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 

เจา้หน้ีการคา้  
กิจการอ่ืน 57,598,571.91 137,669,406.83

รวมเจา้หน้ีการคา้ 57,598,571.91 137,669,406.83
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 48,280,968.86 64,776,615.49
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 17,667,461.43 20,232,872.55
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 4,662,171.20 7,251,382.51
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 3,685,251.35 14,604,851.28
รายไดร้อการตดับญัชี - คะแนนสะสม 19,387,237.45 28,380,565.30
อ่ืนๆ 6,000,686.72 6,310,039.94

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 99,683,777.01 141,556,327.07
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 157,282,348.92 279,225,733.90 

15. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลง สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  16,428,442.49
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 4,916,001.77
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (1,460,075.00)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  19,884,369.26 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท)
 2562 2561 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  1,512,335.24 663,876.49
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,403,666.53 1,511,716.50

รวม  4,916,001.77 2,175,592.99 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ไดป้ระกาศใชแ้ลว้ในราชกิจจานุเบกษา 
โ ดยมีผลบงัคบัใช้เม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนั นับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป “ซ่ึงกาํหนด
อตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนัครบย่ีสิบปีข้ึนไป ใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจ้าง
อตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั” โดยบริษทัฯ ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ในงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นจาํนวน 2.27 
ลา้นบาท 

16. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข
ทาง การคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

รายช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ของรายการบญัชี 

บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย:- 
นางธญัญาภรณ์ ไกรภูเบศ ผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทั ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง    ค่าเช่า

ท่ีดิน,ภาระผกูพนัตาม  สัญญาเช่าท่ีดิน
รายการระหวา่งกนั นโยบายการกาํหนดราคา 

ค่าเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามขอ้ตกลงในสญัญา
ค่าเช่าท่ีดิน ตามขอ้ตกลงในสญัญา
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดิน ตามขอ้ตกลงในสญัญา
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16.1 รายการระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท)
 สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที่
 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561
ค่าเช่าทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 274,050.00 261,000.00
ค่าเช่าทีด่นิ  

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 957,219.75 957,219.75

16.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท)
 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน- เงนิมัดจําการเช่า  

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 87,000.00 87,000.00
ค่าเช่าค้างจ่าย  

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 3,595,269.75 3,465,465.00

16.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า 

16.3.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าท่ีดิน  ตามสัญญาลงวันท่ี  11 มิถุนายน  2556 มีระยะเวลาเช่า 20 ปี 
กาํหนดค่าเช่าเท่ากับผูป้ระเมินอิสระ และตามรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี         
25 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ มีการแกไ้ขสัญญาโดยทาํบนัทึกต่อทา้ยสัญญาเช่าขยายอายกุารเช่าอีก 
10 ปี เป็นเงิน 16.44 ลา้นบาท รวมเป็นอายุ 30 ปี เป็นเงิน 38.28 ลา้นบาท ตามสัญญาลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2557 อายุสัญญาเช่าเร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2586 (คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง เก็บ
ค่าเช่านับตั้งแต่วนัท่ีการก่อสร้างอาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ เสร็จส้ิน หรือนับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
แลว้แต่เวลาใดจะถึงกาํหนดก่อน จนกว่าจะครบกาํหนดเวลาเช่า) อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ เร่ิมบนัทึกค่าเช่าตั้งแต่ 
1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป โดยการเช่าท่ีดินดงักล่าวจะไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผูใ้ห้เช่า 
โดยผูเ้ช่าตอ้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวเม่ือเลิกเช่าบริษทัฯ  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินท่ีตอ้งชาํระคงเหลือ ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท)
จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 1,006,020.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,137,257.25
เกิน 5 ปี ข้ึนไป(ถึงปีท่ี 30) 28,016,998.65

รวม 33,160,275.90 

16.3.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีตอ้งชาํระคงเหลือ ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท)
จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 365,400.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 456,750.00

รวม 822,150.00 

17. ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว / ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

รายการกระทบยอด 
 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่า 
หุน้สามญั 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

 จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้
 (หุ้น) (บาท) (บาท)  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,006,214,955 300,621,495.50 588,958,813.50  

เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิ  
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  653,580 65,358.00 3,752,401.54 24 มกราคม 2562

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 3,006,868,535 300,686,853.50 592,711,215.04  

ในระหว่างงวดมีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (ESOP Warrant-1) จาํนวน 65,358.00 
บาท (หุน้สามญั 653,580 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท) และทาํใหมี้ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพิ่มข้ึนรวม
เป็นจาํนวน 3,752,401.54 บาท (รวมการปรับปรุงส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์ป็นส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญัจาํนวน 549,859.54 บาท) 

  



- 14 - 
 

18. ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP Warrant-1 คงเหลือเท่ากบั 15,741,465 หน่วย อายุของ
สิทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2564 
กระทบยอดใบสําคญัแสดงสิทธิ ดงันี ้
 ใบคญัแสดงสิทธิ
 (หน่วย)
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 16,395,045
ลดลงจากการใชสิ้ทธิ (653,580)
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  15,741,465 

บริษทัฯ บนัทึกค่าใช้จ่ายสําหรับโ ครงการ ESOP Warrant-1 สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 
2562 เป็นจาํนวน 2.41 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

19. หุ้นสามัญซื้อคืน / กําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ้นสามัญซื้อคืน 

การเปล่ียนแปลงในระหวา่งงวด ดงัน้ี 

 จาํนวนหุน้ซ้ือคืน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 12,675,000
เพิ่มข้ึน - จากการซ้ือคืน -
ลดลง - จากการจาํหน่าย -
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 12,675,000 

วนัท่ี 23 มกราคม 2562 เป็นวนัสุดทา้ยท่ีกาํหนดให้ซ้ือคืนหุ้นสามญั ดงันั้นจาํนวนหุ้นสามญัซ้ือคืนและสําหรับ
เพื่อจาํหน่ายต่อไป จะมีจาํนวนเท่ากบัท่ีแสดงขา้งตน้ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสํารองสําหรับหุ้นสามญัซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 99.69 ลา้นบาท เต็ม
จาํนวนแลว้  

 

  



- 15 - 
 

20. เงนิปันผล 

เงนิปันผล 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการดาํเนินงานปี 2561 โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 2,994 ลา้นหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 898 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ในปี 2561 หุน้ละ 0.162 บาท คิดเป็น
เงินจาํนวน 485 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายอีกหุ้นละ 0.138 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 413 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562  

เงนิปันผลระหว่างกาล 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 มีมติให้จ่ายเงิน       
ปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.035 
บาท เป็นจาํนวนเงิน 105 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

21. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน(ไม่รวมหุ้นซ้ือคืน) และกาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 

  จาํนวนหุน้สามญั จาํนวนหุน้สามญั

 กาํไร(ขาดทุน) ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ กาํไร(ขาดทุน) ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 50,848,498.54 2,994,136,077 0.02 328,986,724.71 2,997,086,043 0.11

ผลกระทบของหุน้สามญั   

     เทียบเท่าปรับลด - - - - 799,844 -

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 50,848,498.54 2,994,136,077 0.02 328,986,724.71 2,997,885,887 0.11
 
 กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือน ไม่ไดค้าํนวณปรับลด เน่ืองจากราคาตลาดเฉลี่ยตํ่ากวา่ราคาใชสิ้ทธิ 
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 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2562 2561 
  จาํนวนหุน้สามญั      จาํนวนหุน้สามญั
 กาํไร(ขาดทุน) ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ กาํไร(ขาดทุน ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 167,166,245.19 2,994,136,077 0.06 867,752,054.15 3,002,040,286 0.29
ผลกระทบของหุน้สามญั   
     เทียบเท่าปรับลด - 214,114 - - 1,107,542 -
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 167,166,245.19 2,994,350,191 0.06 867,752,054.15 3,003,147,828 0.29

22. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

22.1 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานในส่วนงานหลกัคือ การจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางท่ีผา่นช่องทางคา้ปลีกและการจาํหน่าย
ท่ีไม่ผ่านช่องทางคา้ปลีก รายงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ คือ ประธานกรรมการบริหารรายได้จากการขายแยกตามลักษณะการจาํหน่ายผ่านช่องทาง
จาํหน่าย 

สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท)
 2562 2561
         การจาํหน่ายผา่นช่องทางคา้ปลีก 210,097,767.36 684,047,042.08
         การจาํหน่ายท่ีไม่ผา่นช่องทางคา้ปลีก 244,330,395.65 393,868,990.63

รวม 454,428,163.01 1,077,916,032.71 

สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท)
 2562 2561

การจาํหน่ายผา่นช่องทางคา้ปลีก 829,054,722.35 1,832,809,852.79
การจาํหน่ายท่ีไม่ผา่นช่องทางคา้ปลีก 697,550,521.94 980,497,029.92

รวม 1,526,605,244.29 2,813,306,882.71 
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22.2 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานบริษทัฯ จดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามภูมิศาสตร์ภายในประเทศ
กบัต่างประเทศ ซ่ึงจาํแนกเป็นการจาํหน่ายผา่นช่องทางคา้ปลีกและการจาํหน่ายท่ีไม่ผ่านช่องทางคา้ปลีก ทั้งน้ี
รายไดต่้างประเทศมีจาํนวนไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายไดร้วม ดงันั้นจึงไม่แสดงขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตาม
ส่วนงาน 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 

23.1 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการของบริษทัฯ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี 
บริษทัฯ มีภาระผกูพนัในการชาํระค่าเช่าและค่าบริการคงเหลือตามสญัญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท)
จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 144,066,840.46
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 51,944,616.60

รวม 196,011,457.06 

23.2 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญารายจ่ายฝ่ายทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จาํนวน 3.27 ลา้นบาท 

23.3 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่ายานพาหนะคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จาํนวน 3.56 ลา้นบาท 

23.4 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่ากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

23.4.1 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้ 

    (หน่วย:บาท)
จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 1,006,020.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,137,257.25
เกิน 5 ปี ข้ึนไป (ถึงปีท่ี 30) 28,016,998.65

รวม 33,160,275.90 

23.4.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
    (หน่วย:บาท)
จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 365,400.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 456,750.00

รวม 822,150.00 
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23.5 บริษทัฯ มีวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward rate) จากสถาบนัการเงินสองแห่ง วงเงินรวม 
140 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษทัฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงวนัครบ
กาํหนดของสญัญาไม่เกิน 6 เดือน คงเหลือดงัน้ี 

สญัญาซ้ือ 

             
สกลุเงิน 

               
จาํนวนท่ีซ้ือ 

อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ
จาํนวนท่ีซ้ือ 

เหรียญสหรัฐ  185,505.19 30.87 - 31.18 

สญัญาขาย 

             
สกลุเงิน 

               
จาํนวนท่ีขาย 

อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ
จาํนวนท่ีขาย 

เหรียญสหรัฐ  100,000.00 30.63 - 30.83 

24. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม
และการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.20 เท่า  

25. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ  เม่ือวันท่ี  12 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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