
บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกัด (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 12 ธันวำคม 2555 โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 10/915 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์         
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 

ประกอบธุรกิจหลกั คือ กำรคำ้ปลีกเคร่ืองส ำอำง 

รำยช่ือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ณ วนัท่ี 28 สิงหำคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นคร้ังล่ำสุด มีดงัน้ี  

              สดัส่วนกำรถือหุ้น 

         (ร้อยละของทุนช ำระแลว้) 

นำยสุวิน ไกรภูเบศ        15.10 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั        7.04 

นำงธญัญำภรณ์ ไกรภูเบศ         6.12 

STATE STREET EUROPE LIMITED        3.80 

2. เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และแสดงรำยกำรตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำโดยกระทรวงพำณิชย์ ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 เร่ือง 
ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และตำมกฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินของบริษทัฯ จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบ
กำรเงิน ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำก
สญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ จะน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องมำเร่ิมถือปฏิบติักับงบกำรเงินเม่ือ
มำตรฐำนดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้ 

3.2.1 มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ ก ำหนดหลกักำรส ำคัญ
เก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บเม่ือกิจกำรส่งมอบกำรควบคุมสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้ ตำมท่ีมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรพิจำรณำตำมหลกักำร
ในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญำก่อสร้ำง 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รำยได ้
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กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รำยได-้รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทั ไดป้ระเมินแลว้พบว่ำไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคตท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 

3.2.2 มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ประกอบดว้ย มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง

กำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกับ

วิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 

และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำม

มำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินของมำตรฐำนรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัในอนำคตตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ 
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4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

รายได้จากการขาย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินค้ำ บริษทัฯ รับรู้รำยไดเ้ม่ือมีกำรส่งมอบและได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ 

รายได้จากการฝากขาย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ให้กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำยโดยมีเง่ือนไขกำรรับช ำระค่ำสินคำ้จำกผูจ้ดัจ ำหน่ำย เม่ือผูจ้ดัจ ำหน่ำย
ไดข้ำยสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ บริษทัฯ จะรับรู้รำยไดเ้ม่ือผูจ้ดัจ ำหน่ำยขำยสินคำ้ให้ลูกคำ้แลว้ 

รายได้จากการขายสินค้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

บริษทัฯได้จดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกค้ำท่ีซ้ือสินคำ้จำกกิจกำร ซ่ึง

สำมำรถน ำไปใชเ้ป็นส่วนลดซ้ือสินคำ้ในอนำคต โดยปันส่วนมูลค่ำจำกรำยกำรขำยให้กบัคะแนนสะสม ดว้ย

มูลค่ำยติุธรรมของคะแนนสะสมดงักล่ำว และทยอยรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือลูกคำ้มำใชสิ้ทธิและกิจกำรไดป้ฎิบติัตำม

สญัญำภำระผกูพนัท่ีจะจดัหำรำงวลันั้น 

รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่าย 

รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร ตัว๋แลกเงิน ซ่ึงถึงก ำหนดรับคืนภำยใน

ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 เงนิลงทุนช่ัวครำว  

เงินลงทุนชัว่ครำว หมำยถึง เงินฝำกระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงินครบก ำหนดภำยในระยะเวลำท่ีเกิน 3 เดือนแต่ไม่

เกิน 1 ปี และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีระยะสั้นแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม บริษทัฯ บนัทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเป็นรำยกำร

ก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
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4.4 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอื่น 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯ บนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับ ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยลุูกหน้ี 

4.5 สินค้ำคงเหลือ  

สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน โดยวิธีถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 

4.6 เงนิลงทุนระยะยำวอื่น  

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน หมำยถึง เงินฝำกระยะยำว กบัสถำบนักำรเงินครบก ำหนดเกิน 1 ปี และไม่มีขอ้จ ำกดัใน
กำรเบิกใช ้

4.7 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  

ท่ีดิน แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณดงัน้ี: - 

 จ ำนวนปี 
อำคำรและส่วนปรับปรุง   30, 20, 5   
เคร่ืองตกแต่ง 5   
เคร่ืองมือและอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5   
คอมพิวเตอร์ 3    
ยำนพำหนะ 5   

บริษทัฯ ไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง 

บริษทัฯ รวมตน้ทุนท่ีประมำณในเบ้ืองตน้ส ำหรับกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย ์
ซ่ึงเป็นภำระผูกพนัของกิจกำร เป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ส ำหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกนั เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วน
นั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส ำคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของทรัพยสิ์นนั้น และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งทบทวนอำยุกำร
ให้ประโยชน์ มูลค่ำคงเหลือและวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี 
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4.8 สิทธิกำรเช่ำ 

สิทธิกำรเช่ำแสดงตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำค ำนวณจำกรำคำทุนของ

สิทธิกำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุญัญำเช่ำ 10 ปี 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือ

กำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์น (ถำ้มี)  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใชง้ำน

โดยประมำณ 10 ปี 

4.10 สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหักกลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิ

ตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภำษี

เงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั 

ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีใน

อนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั

บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

4.11 รำยได้รอกำรตดับัญชีส ำหรับคะแนนสะสม 

รำยไดร้อกำรตดับญัชีดงักล่ำวเกิดจำกคะแนนสะสมท่ีให้กบัลูกคำ้ของบริษทัฯ ค ำนวณจำกกำรประมำณอตัรำ

กำรใชสิ้ทธิแลกคะแนนสะสมเพ่ือแลกของรำงวลัจำกคะแนนสะสมของลูกคำ้ และรำคำเฉล่ียของของรำงวลั 

และแสดงรำยกำรเป็นเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

บริษทัฯ พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยจ์ะเกิดกำรดอ้ยค่ำ โดยพิจำรณำจำก มูลค่ำท่ี

คำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์ำกมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำตำมบญัชี ถือว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ ซ่ึงจะรับรู้

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ และบริษทัฯ จะบนัทึกกลบัรำยกำรจำกกำรดอ้ยคำ่ 

ต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำกำรดอ้ยค่ำนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยงัมีอยู่แต่เป็นไปในทำงท่ีลดลง มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ

คืนของสินทรัพย์ หมำยถึง รำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำและจะ

ประมำณจำกสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

4.13 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนักับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม บริษทัฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษทัฯ ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็น

สำระส ำคญักับบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและ

ควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สญัญำเช่ำซ่ึงควำมเส่ียงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่ำ บนัทึกเป็น

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสญัญำเช่ำดงักล่ำวรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอด

อำยขุองสญัญำเช่ำ 

สัญญาเช่าการเงิน 

สญัญำเช่ำระยะยำวท่ีเป็นสญัญำเช่ำยำนพำหนะท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกใน

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดอำยสุญัญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอด

อำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสญัญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกว่ำ 
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4.15 รำยกำรที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯ บนัทึกรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำ

เป็นเงินบำทดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน บนัทึกเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในปี 

4.16 ผลประโยชน์พนักงำนและกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

4.16.1 ผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัฯ จดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังำนหลงักำรเลิกจำ้งเพ่ือจ่ำยให้แก่พนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำน

ไทย มูลค่ำปัจจุบันของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนได้ถูกรับรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินโดยกำร

ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 

Credit Method) ภำยใตส้มมติฐำนเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีบริษทัฯ ก ำหนดข้ึนอยำ่งเหมำะสม  

สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประเมินค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ของพนกังำนสุทธิประจ ำปี ไดร้วมถึงอตัรำส่วนลด อตัรำ

กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนักงำนและอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำน กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำ

เหล่ำน้ีมีผลต่อประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังำนสุทธิในทุกปี บริษทัฯ ไดมี้กำร

ทบทวนอตัรำส่วนลดท่ีเหมำะสม ซ่ึงสะทอ้นถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีควรน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ

ของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยให้กบัพนักงำนในกำรประเมินอตัรำส่วนลดท่ีเหมำะสม 

บริษทัฯ จะพิจำรณำจำกอตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงจ่ำยในสกุลเงินท่ีไดรั้บประโยชน์ 

บริษทัฯ รับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่ำใชจ่้ำยของผลประโยชน์พนกังำนในก ำไรขำดทุน 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติ (สนช.) ไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน

ฉบบัใหม่ ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งท่ีท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้

มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั อยำ่งไรก็ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่

ดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ดงันั้นบริษทัจะบนัทึกผลกระทบจำกพระรำชบญัญติั

คุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ เม่ือมีผลบงัคบัใชต้ำมกฎหมำย 
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4.16.2 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ จดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีไดก้ ำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้
แลว้ สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ และไดรั้บกำรบริหำรโดย
ผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอก กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและเงินสมทบ
จำกบริษทัฯ เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น 

4.17 ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบนัได้แก่ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือได้รับช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุน
ประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษีโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำร
ปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อนๆ 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ ำนวนท่ีใชเ้พ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี  ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้หำก
เป็นไปไดว้่ำจะไม่มีกำรใชป้ระโยชน์ในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรปรับปรุงโดย
ใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี บริษัทฯ ต้องค ำนึงถึง
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ี
ตอ้งช ำระ บริษทัฯ เช่ือว่ำไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำร
ประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึง กำรตีควำมทำงกฏหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำร
ประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำน และอำจจะเก่ียวข้องกับกำรตดัสินใจเก่ียวกับ
เหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ๆอำจจะท ำให้บริษทัฯ เปล่ียนกำรตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัควำมเพียงพอของภำษี
เงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู่ กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้้ำงจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดกำร
เปล่ียนแปลง 

 

 

  



- 10 - 
 

4.18 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงิน
ลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผูกพนั หน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชี
เฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.19 ประมำณกำรทำงบัญชี 

กำรจดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรอำจตอ้งใชก้ำรประมำณกำรและตั้ง
ขอ้สมมติฐำนบำงประกำร ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบกำรเงินและกำรเปิดเผยในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภำยหลงัอำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนเงินท่ีประมำณไว ้

บริษทัฯ ไดต้ั้งประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนต่อเหตุกำรณ์ในอนำคต เป็นผลให้ประมำณกำรทำงบญัชีอำจจะไม่
ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีอำจมีควำมเส่ียงต่อกำรปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อ
มูลค่ำสินทรัพย์ยกไป ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ได้แก่ ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ กำร
ประมำณกำรในเร่ืองต่ำงๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแลว้ 

4.20 ประมำณกำรหนี้สิน 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของกำรเกิดภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำม
กฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผกูพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้
สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ำยช ำระภำระผูกพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณ
กำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ หำกบริษทัฯ คำดว่ำจะไดรั้บคืนรำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำมประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมด
หรือบำงส่วน อยำ่งแน่นอน บริษทัฯ จะรับรู้รำยจ่ำยท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกแต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวน
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.21 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทุน 

บริษทัฯ รับรู้โครงกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑโ์ดยกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั
ของบริษทัฯ ให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทัฯ เพ่ือเป็นกำรตอบแทนในกำรท ำงำนตำมมูลค่ำยุติธรรม
ของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัให้สิทธิ โดยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเง่ือนไขของระยะเวลำกำรให้สิทธิของพนกังำนท่ี
ก ำหนดไวใ้นโครงกำรพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ดงักล่ำว ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร   
วดัมูลค่ำ รวมทั้งสมมติฐำนต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม เช่น อำยุของสิทธิซ้ือหุ้น ควำมผนัผวนของรำคำหุ้นและอตัรำ  
เงินปันผล เป็นตน้ 
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4.22 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลำยขอ้ก ำหนดให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน 

บริษทัฯ ก ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงผูป้ระเมิน

มูลค่ำซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีนยัส ำคญั รวมถึงกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 

และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงิน  

ผูป้ระเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุงกำรวัดมูลค่ำท่ีมีนัยส ำคญัอย่ำง

สม ่ำเสมอ หำกมีกำรใชข้อ้มูลจำกบุคคลท่ีสำมเพ่ือวดัมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรือกำรตั้งรำคำ ผู ้

ประเมินได้ประเมินหลกัฐำนท่ีไดม้ำจำกบุคคลท่ีสำมท่ีสนบัสนุนข้อสรุปเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำรวมถึงกำรจัด

ระดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมว่ำเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเหมำะสม 

เม่ือวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดใ้ห้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้

มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำ 

ดงัน้ี  

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั และกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยออ้ม (เช่น รำคำท่ีสังเกต

ได)้ ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

หำกขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล ำดบัชั้นท่ีแตกต่ำงกนัของ

มูลค่ำยติุธรรมในภำพรวม กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมในภำพรวมจะถูกจดัประเภทในระดบัเดียวกนักบัล ำดบัชั้นของ

มูลค่ำยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำสุดท่ีมีนยัส ำคญัส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมในภำพรวม 

บริษทัฯ รับรู้กำรโอนระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีกำรโอนเกิดข้ึน 
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4.23 กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อ

จ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจ

แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ  

ในกำรประมำณค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร  ผล

ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำ

ท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผ่ือส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั 

เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยโุดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด  

สัญญาเช่า  

ในกำรพิจำรณำประเภทของสญัญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้

ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำบริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนควำม

เส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์

และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ

คงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึก

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ี

ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั

สินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั 
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือ หน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแส
เงินสดนั้น ๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำงภำษี
ท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ ควรรับรู้จ ำนวน
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดใน
อนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอำศยัข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

รายได้รอการตัดบัญชีส าหรับคะแนนสะสม 

ค ำนวณจำกกำรประมำณอตัรำกำรใชสิ้ทธิแลกคะแนนสะสมเพ่ือแลกของรำงวลัจำกคะแนนสะสมของลูกค้ำ 
และรำคำเฉล่ียของส่วนลดเงินสดท่ีลูกคำ้มำใชสิ้ทธิ 

4.24 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน) ต่อหุ้น ท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน ซ่ึงค ำนวณ
โดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับปีด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแล้วถวัเฉล่ีย    
ถ่วงน ้ำหนกั 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยหำรก ำไรขำดทุนส ำหรับปี ด้วยผลรวมของจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ีย        
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงงวดกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯ อำจตอ้งออกเพ่ือ
แปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำไดมี้กำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้ปี
หรือ ณ วนัออกหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ 
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5. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 

เงินสด 4,724,667.50 4,273,552.50 

เงินฝำกกระแสรำยวนั 42,210,447.24 112,726,670.58 

เงินฝำกออมทรัพย ์ 185,146,883.85 338,001,052.88 

เงินฝำกประจ ำ - 50,000,000.00 

สลิปบตัรเครดิตท่ียงัไม่ข้ึนเงิน 742,371.09 855,336.88 

รวม 232,824,369.68 505,856,612.84 

6. เงนิลงทุนช่ัวครำว  

บริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่ครำว ประกอบดว้ย : - 

   (หน่วย: บาท) 

 อัตรำดอกเบีย้ร้อยละต่อปี   

 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 

เงินฝำกประจ ำ 1.50 - 1.70 1.35 - 1.55 460,000,000.00 700,000,000.00 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน     

    ในประเทศ - 1.70 - 100,000,000.00 

รวม   460,000,000.00 800,000,000.00 
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7. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น  

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้   

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,030,398.97 

กิจกำรอ่ืน   

   ลูกหน้ีกำรคำ้แฟรนไชส์ 442,110.54 904,996.87 

   ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 23,545,105.47 25,970,343.91 

   ลูกหน้ีกำรคำ้ตำมสญัญำฝำกขำย 38,147,191.49 64,011,682.25 

รวมลูกหน้ีกิจกำรอ่ืน 62,134,407.50 90,887,023.03 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 62,134,407.50 91,917,422.00 

หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  (421,821.12) (574,731.49) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 61,712,586.38 91,342,690.51 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 6,199,224.47 34,324,055.92 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,345,501.34 3,001,286.84 

เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 1,953,607.96 - 

เงินทดรองจ่ำย 582,500.00 869,918.00 

ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 4,392,874.51 10,700,374.41 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 5,071,039.11 4,916,820.31 

อ่ืนๆ 1,700,278.31 495,315.69 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21,245,025.70 54,307,771.17 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 82,957,612.08 145,650,461.68 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือแยกตำมอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ
แสดง ไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 
  31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่เกินก ำหนดช ำระ  58,293,347.43 87,504,562.69 
ลูกหน้ีกำรคำ้เกินก ำหนดช ำระ    

- ไม่เกิน 3 เดือน  3,825,034.08 4,040,075.82 
- มำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี  933.64 372,783.49 
- มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี  15,092.35 - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้  62,134,407.50 91,917,422.00 

8. สินค้ำคงเหลือ  

  (หน่วย: บาท) 
 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 466,450,236.34 306,709,144.26 
บรรจุภณัฑ ์ 93,406,522.53 61,942,466.98 
งำนระหว่ำงท ำ 33,517,231.54 43,514,133.56 
วสัดุส้ินเปลือง 6,298,786.53 4,471,285.74 

รวม 599,672,776.94 416,637,030.54 

หกั ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (6,837,484.65) (6,901,632.49) 

สุทธิ 592,835,292.29 409,735,398.05 

9. เงนิลงทุนระยะยำวอื่น  

บริษทัฯ มีเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน ซ่ึงเป็นเงินฝำกประจ ำอำย ุ14 เดือน กบัสถำบนักำรเงินหน่ึงแห่งในประเทศ  

   (หน่วย: บาท) 
 อัตรำดอกเบีย้ร้อยละต่อปี   
 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 
เงินฝำกประจ ำ - 1.60 - 50,000,000.00 
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10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 

   (หน่วย: บาท) 
 

ที่ดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง 
เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ส ำนักงำน คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ 
ทรัพยสิ์นระหวำ่ง

ก่อสร้ำง รวม 
รำคำทุน:          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 19,240,000.00 135,227,155.74 227,670,409.49 85,768,449.08 27,643,011.65 15,296,113.09 3,174,818.02 514,019,957.07 
ซ้ือเพิ่ม - 645,050.00 21,239,001.63 10,896,737.08 6,161,391.85 6,054,700.00          2,239,198.55 47,236,079.11 
จ ำหน่ำย - - (190,790.05) (139,694.65) (19,950.00)    - -  (350,434.70) 
โอนเขำ้(ออก) - 4,253,684.57 - 1,225,512.00 -    - (5,479,196.57) - 
ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง - (837,000.00) (17,003,095.60) (2,327,747.90) (1,605,571.30) - 164,000.00 (21,609,414.80) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 19,240,000.00 139,288,890.31 231,715,525.47 95,423,255.61 32,178,882.20 21,350,813.09 98,820.00 539,296,186.68 
ซ้ือเพิ่ม - 166,100.00   17,773,430.87 12,820,785.16 7,524,770.31 89,460.00 2,890,232.28 41,264,778.62 
         
จ ำหน่ำย - - - (141,413.68) -    (3,900,000.00) -  (4,041,413.68) 
โอนเขำ้(ออก) - 329,400.00 - - -    - (329,400.00) - 
ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง - (19,808.37) (20,637,270.13) (4,265,397.02) (2,437,288.69) (2,900.00) - (27,362,664.21) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 19,240,000.00 139,764,581.94 228,851,686.21 103,837,230.07 37,266,363.82 17,537,373.09 2,659,652.28 549,156,887.41 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 - (17,605,441.79) (142,015,155.06) (23,848,168.56) (18,740,481.54) (8,015,359.77) - (210,224,606.72) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (6,043,611.17) (33,463,931.41) (11,549,706.96) (5,420,968.52) (1,503,409.34) - (57,981,627.40) 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนที่จ  ำหน่ำย - - 103,895.36 120,322.72 2,290.96 - - 226,509.04 
ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง - 121,009.51 13,565,731.35 2,038,775.49 1,523,817.76 - - 17,249,334.11 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 - (23,528,043.45) (161,809,459.76) (33,238,777.31) (22,635,341.34) (9,518,769.11) - (250,730,390.97) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (6,395,875.19) (29,594,418.01) (13,112,534.24) (6,662,816.79) (1,679,918.94) - (57,445,563.17) 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนที่จ  ำหน่ำย - - - 117,821.22 - 3,100,000.00 - 3,217,821.22 
ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง - 19,805.37 19,028,948.83 3,895,193.77 2,406,878.47 1,075.20 - 25,351,901.64 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - (29,904,113.27) (172,374,928.94) (42,338,296.56) (26,891,279.66) (8,097,612.85) - (279,606,231.28) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:          
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 19,240,000.00 109,860,468.67 56,476,757.27 61,498,933.51 10,375,084.16 9,439,760.24 2,659,652.28 269,550,656.13 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 19,240,000.00 115,760,846.86 69,906,065.71 62,184,478.30 9,543,540.86 11,832,043.98 98,820.00 288,565,795.71 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 อำคำรบำงส่วนมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 92.98 ลำ้นบำท และ 96.53 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั สร้ำงอยูบ่นท่ีเช่ำของกรรมกำรตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 17.3 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 57.45 ลำ้นบำท และ 57.98 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถำวรท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่ยงัใชง้ำนอยู่รำคำ

ทุนจ ำนวน 131.92 ลำ้นบำท และ 104.35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

11. สิทธิกำรเช่ำ  

 (หน่วย: บาท) 

  31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 

รำคำทุน:     

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  11,829,580.80 12,146,380.80 

ปรับปรุง/ตดัจ ำหน่ำย  - (316,800.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  11,829,580.80 11,829,580.80 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม:    

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  5,715,630.73 4,823,072.65 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย  1,182,958.08 1,209,358.08 

ปรับปรุง/ตดัจ ำหน่ำย  - (316,800.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  6,898,588.81 5,715,630.73 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  4,930,991.99 6,113,950.07 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำ ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 1.18 ลำ้นบำท และ 

1.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน่  

 (หน่วย: บาท) 
  31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์    
รำคำทุน:     

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  19,619,316.44 14,660,941.44 
ซ้ือ  2,384,166.66 4,958,375.00 
โอนเขำ้(ออก)  7,974,900.00 - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  29,978,383.10 19,619,316.44 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม:    
ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  5,677,707.07 4,261,698.07 
ค่ำตดัจ่ำย  2,581,685.41 1,416,009.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  8,259,392.48 5,677,707.07 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  21,718,990.62 13,941,609.37 
โปรแกรมระหว่ำงตดิตั้ง    

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  11,943,780.00 10,497,730.00 
ซ้ือ  2,528,750.00 1,446,050.00 
โอนเขำ้(ออก)  (7,974,900.00) - 
ปรับปรุง/ตดัจ ำหน่ำย  (1,125,000.00) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี  5,372,630.00 11,943,780.00 
หกั ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำทรัพยสิ์น  (4,925,130.00) (4,925,130.00) 
สุทธิ  447,500.00 7,018,650.00 

รวม  22,166,490.62 20,960,259.37 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 2.58 
ลำ้นบำท และ 1.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

13. สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

 
 (หน่วย : บาท) 

 
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 11,414,910.23 10,723,227.55 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 

สุทธิ 11,414,910.23 10,723,227.55 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีมีดงัน้ี  
    (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย)/รำยไดใ้น ณ วนัท่ี  

  1 มกรำคม ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 

 2561 ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2561 

     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำของสินคำ้ 1,380,326.49 (12,829.56) - 1,367,496.93 
ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำทรัพยสิ์น 985,026.00 - - 985,026.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,866,574.80 580,158.10 838,955.60 3,285,688.50 
รำยไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    5,281,974.21 394,138.85 - 5,676,113.06 
หน้ีสินจำกกำรประมำณกำรค่ำร้ือถอน 60,979.91 39,605.83 - 100,585.74 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,148,346.14 (1,148,346.14) - - 

รวม 10,723,227.55 (147,272.92) 838,955.60 11,414,910.23 

 
    (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย)/รำยไดใ้น ณ วนัท่ี  

  1 มกรำคม ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 

 2560 ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2560 

     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำของสินคำ้ 454,944.51 925,381.98 - 1,380,326.49 
ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำทรัพยสิ์น 985,026.00 - - 985,026.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,555,043.20 311,531.60 - 1,866,574.80 
รำยไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    4,754,061.28 527,912.93 - 5,281,974.21 
หน้ีสินจำกกำรประมำณกำรค่ำร้ือถอน 26,957.58 34,022.33 - 60,979.91 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,435,461.33 (287,115.19) - 1,148,346.14 

รวม 9,211,493.90 1,511,733.65 - 10,723,227.55 
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 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

  
2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน : 
 

  
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 241,063,246.96 305,619,656.35 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   
(รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ   

กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน   

     เบด็เสร็จ 147,272.92 (1,511,733.65) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 241,210,519.88 304,107,922.70 

(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร   
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงั   

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  (838,955.60) - 

รวม (838,955.60) - 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

  
2561 2560 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

1,232,803,926.46 1,533,426,085.20 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 246,560,785.29 306,685,217.04 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :   

    เกณฑบ์ญัชีท่ีต่ำงจำกเกณฑภ์ำษี (5,350,265.41) (2,577,294.34) 

รวม (5,350,265.41) (2,577,294.34) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 241,210,519.88 304,107,922.70 

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 19.57% 19.83% 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 

เงินมดัจ ำกำรเช่ำและบริกำร 96,911,004.79 95,150,108.22 

อ่ืนๆ 2,550,927.22 2,738,527.12 

รวม 99,461,932.01 97,888,635.34 

15. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอื่น 

  (หน่วย: บาท) 

 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 

เจำ้หน้ีกำรคำ้   

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,060,000.00 

กิจกำรอ่ืน 137,669,406.83 188,970,759.05 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 137,669,406.83 191,030,759.05 

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 64,776,615.49 165,077,136.42 

เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 20,232,872.55 22,256,242.69 

เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 7,251,382.51 19,896,807.61 

เงินรับลว่งหนำ้ค่ำสินคำ้ 14,604,851.28 2,594,566.89 

รำยไดร้อกำรตดับญัชี - คะแนนสะสม 28,380,565.30 26,409,871.08 

อ่ืนๆ 6,310,039.94 6,651,977.33 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 141,556,327.07 242,886,602.02 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 279,225,733.90 433,917,361.07 

มูลค่ำยติุธรรมของรำยไดร้อกำรตดับญัชี - คะแนนสะสม ค ำนวณจำกกำรประมำณอตัรำใชสิ้ทธิแลกคะแนน

สะสม เพ่ือแลกของรำงวลัจำกคะแนนสะสมของลูกคำ้ และรำคำเฉล่ียของส่วนลดท่ีลูกคำ้มำใชสิ้ทธิ โดย

ล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรมระดบั 3 (หมำยเหตุ 4.22) 
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16. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน 
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   9,332,873.99 7,775,216.03 

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 2,900,790.49 1,557,657.96 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

ท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหว่ำงปี 4,194,778.01   - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 16,428,442.49 9,332,873.99 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 รับรู้ใน

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  885,168.49 126,393.48 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 2,015,622.00 1,431,264.48 

รวม  2,900,790.49 1,557,657.96 

ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจำก 

  (หน่วย: บาท) 
  2561 

สมมติฐำนทำงกำรเงิน  241,092.00 
สมมติฐำนประชำกร  3,093,078.00 
กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์  860,608.01 

รวม  4,194,778.01 
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สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2561 2560 

อตัรำคิดลด อตัรำร้อยละต่อปี อตัรำร้อยละต่อปี 

   - พนกังำนรำยเดือน - 3.21 

   - พนกังำนรำยวนั - 3.45 

   - พนกังำนรำยเดือนและรำยวนั 3.08 - 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน   

- พนกังำนรำยเดือน - 6 

- พนกังำนรำยวนั - 6 

   - พนกังำนรำยเดือนและรำยวนั 7.5 - 

อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน   

   - พนกังำนรำยเดือน - 0 - 64 

   - พนกังำนรำยวนั - 0 - 57 

   - พนกังำนรำยเดือนและรำยวนั 0 - 61 - 

อตัรำกำรมรณะ   

   - พนกังำนรำยเดือนและรำยวนั ตำมตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2560 ตำมตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2551 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวของ

พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัรำคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (788,351.00) 847,405.00 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) 806,155.00 (754,279.00) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,868,091.00) 2,181,420.00 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.16.1 บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจำกพระรำชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงำนฉบบัใหม่เม่ือมีกำรประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงอำจจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2562 เม่ือมีผลบงัคบัใช้

บริษทัคำดว่ำจะมีกำรตั้งส ำรองผลประโยชน์พนกังำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวน 2.58 ลำ้นบำท 
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17. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ี/เก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

 รำยช่ือบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ ควำมสัมพนัธ์ของรำยกำรบญัชี 

1. บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย:-   

 

นำงธญัญำภรณ์ ไกรภูเบศ ผูถื้อหุ้นและกรรมกำรบริษทั ค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง    
ค่ำเช่ำท่ีดิน,ภำระผกูพนัตำม  
สัญญำเช่ำท่ีดิน 

 นำยปรัชญำ เลวนั ผูถื้อหุ้นและกรรมกำรบริษทั ขำยสินคำ้(แฟรนไชส์) ,ซ้ือสินคำ้ 

 

 (ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร
บริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 
2560) 

 

2. คณะบุคคล ประกอบด้วย:-   

 
ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั ซี แอนด ์เอ็น  
อินเตอร์เนชัน่แนล 

ผูถื้อหุ้นและกรรมกำรบริษทั  
(โดยนำยปรัชญำ เลวนั) 

ขำยสินคำ้(แฟรนไชส์) 

 

บริษทั  บีวิตำ้ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ำกดั ญำติกรรมกำรบริษทั 
(โดยนำงรักชนก เชียงทอง เป็น 
ญำติสนิทนำยปรัชญำ เลวนั) 

ซ้ือสินคำ้ 

  

รำยกำรระหว่ำงกนั นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย(แฟรนไชส์) รำคำตลำดเช่นเดียวกบัรำคำท่ีขำยให้แฟรนไชส์ทัว่ไป 

รำยไดอ่ื้นๆ ตำมขอ้ตกลงในสญัญำ 

ซ้ือสินคำ้ ตำมรำคำท่ีตกลงกนั 

ค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ตำมขอ้ตกลงในสญัญำ 

ค่ำเช่ำท่ีดิน ตำมขอ้ตกลงในสญัญำ 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน ตำมขอ้ตกลงในสญัญำ 
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17.1 รำยกำรระหว่ำงบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 

รำยได้จำกกำรขำย   

ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั ซี แอนด ์เอน็ อินเตอร์เนชัน่แนล - 10,870,316.55 

รำยได้อื่น   

ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั ซี แอนด ์เอน็ อินเตอร์เนชัน่แนล - 27,428.66 

ซ้ือสินค้ำ   

บริษทั  บีวิตำ้ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ำกดั - 17,710,280.36 

ค่ำเช่ำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 348,000.00 348,000.00 

ค่ำเช่ำที่ดิน   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 1,276,293.00 1,276,293.00 

17.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ลูกหนีก้ำรค้ำ   

ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั ซี แอนด ์เอน็ อินเตอร์เนชัน่แนล - 1,030,398.97 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่- เงนิมัดจ ำกำรเช่ำ   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 87,000.00 87,000.00 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ   

บริษทั  บีวิตำ้ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ำกดั - 2,060,000.00 

ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 3,465,465.00 3,161,172.00 
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17.3 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำ 

17.3.1 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน ตำมสัญญำลงวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2556 มีระยะเวลำเช่ำ 20 
ปี ก ำหนดค่ำเช่ำเท่ำกบัผูป้ระเมินอิสระ และตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ มีกำรแกไ้ขสญัญำโดยท ำบนัทึกต่อทำ้ยสัญญำเช่ำ
ขยำยอำยกุำรเช่ำอีก 10 ปี เป็นเงิน 16.44 ลำ้นบำท รวมเป็นอำยุ 30 ปี เป็นเงิน 38.28 ลำ้นบำท ตำม
สัญญำลงวันท่ี 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 อำยุสัญญำเช่ำเร่ิมวันท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึงวันท่ี 31 
ธันวำคม 2586 (คู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยตกลง เก็บค่ำเช่ำนับตั้ งแต่ว ันท่ีกำรก่อสร้ำงอำคำรและ
ส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ เสร็จส้ิน หรือนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 แลว้แต่เวลำใดจะถึงก ำหนดก่อน 
จนกว่ำจะครบก ำหนดเวลำเช่ำ) อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ เร่ิมบนัทึกค่ำเช่ำตั้งแต่ 1 มกรำคม 2557 เป็น
ตน้ไป โดยกำรเช่ำท่ีดินดงักล่ำวจะไม่มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้ำงให้แก่ผูใ้ห้เช่ำ โดยผูเ้ช่ำ
ตอ้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้ำงดงักล่ำวเม่ือเลิกเช่ำบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีตอ้งช ำระคงเหลือ ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
จ่ำยช ำระ  

ภำยใน 1 ปี 1,006,020.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,024,080.00 
เกิน 5 ปี ข้ึนไป(ถึงปีท่ี 30) 28,884,691.00 

รวม 33,914,791.00 

17.3.2 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คงเหลือ 
ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 

จ่ำยช ำระ  

ภำยใน 1 ปี 365,400.00 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 730,800.00 

รวม 1,096,200.00 
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18. ทุนที่ออกและช ำระแล้ว / ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 

รำยกำรกระทบยอด 

 

หุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่ำ 

หุ้นสำมญั 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั

กระทรวงพำณิชย ์

 จ ำนวนหุ้น ทุนช ำระแลว้   

 (หุ้น) (บาท) (บาท)  

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 3,002,734,585 300,273,458.50 570,726,071.12  

เพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิ     

ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 2,106,680 210,668.00 10,559,257.35 26 มกรำคม 2561 

เพ่ิมทุนจำกกำรใชสิ้ทธิ     

ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 1,373,690 137,369.00 7,673,485.03 24 กรกฎำคม 2561 

รวม 3,480,370 348,037.00 18,232,742.38  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 3,006,214,955 300,621,495.50 588,958,813.50  

ในระหว่ำงงวดมีผูม้ำใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (ESOP Warrant-1) และท ำให้มีส่วน 

เกินมูลค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมข้ึนรวมเป็นจ ำนวน 18,232,742.38 บำท (รวมกำรปรับปรุงส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑเ์ป็นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,178,929.38 บำท) 

19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีเป็นทุนส ำรอง  

ตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหักยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำ

ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวจะน ำไปจ่ำย 

เงินปันผลไม่ได ้
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20. ใบส ำคญัแสดงสิทธิกำรซ้ือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP Warrant-1 คงเหลือเท่ำกบั 16,395,045 หน่วย อำยุของ

สิทธิคร้ังสุดทำ้ยคือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2564 

กระทบยอดใบส ำคญัแสดงสิทธิ ดังนี้ 
 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 (หน่วย) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 19,875,415 
ลดลงจำกกำรใชสิ้ทธิ (3,480,370) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  16,395,045 

บริษทัฯ บนัทึกค่ำใชจ่้ำยส ำหรับโครงกำร ESOP Warrant-1 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เป็น

จ ำนวน 5.31 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้น

เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ยจ ำนวนเดียวกนั 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP Warrant-1 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติักำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทัฯ จ ำนวน 
22,610,000 หน่วย  

โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ชนิด :  ระบุช่ือผูถื้อและไม่สำมำรถเปล่ียนมือได ้
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท  
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิคร้ัง

แรก 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมญั 1 หุ้น 
รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั : 5.00 บำทต่อหุ้น 
คุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัมีดงัน้ี: 

: กรรมกำรของบริษทัฯ และเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร 
   บริหำรท่ีมีหนำ้ท่ีโดยตรงในกำรบริหำรงำน 
 ของบริษทัฯ ในวนัท่ีมีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ   
: พนกังำนท่ีมีอำยทุ  ำงำนไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปีในวนัท่ีมีกำร 
 จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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เง่ือนไขและระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ :  

1) ใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท่ี 16 ของเดือน มกรำคม และ กรกฎำคม ของแต่ละปี โดยใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี
16 มกรำคม 2560 และสำมำรถใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 5 ปี 

2) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯในแต่ละปีโดย
มีรำยละเอียดดงัน้ี:- 

ปีท่ี ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินอตัรำร้อยละของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมดท่ีแต่ละคนไดรั้บ 

(อตัรำร้อยละ) 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

1 15% 16 มกรำคม 2560 และ 17 กรกฎำคม 2560 
2 35% 16 มกรำคม 2561 และ 17 กรกฎำคม 2561 
3 55% 16 มกรำคม 2562 และ 17 กรกฎำคม 2562 
4 75% 16 มกรำคม 2563 และ 17 กรกฎำคม 2563 
5 100% 16 มกรำคม 2564 และ 17 กรกฎำคม 2564 

3) ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดใชสิ้ทธิใด ๆ สำมำรถ 
สะสมเพ่ือน ำไปใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังต่อไปตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ แต่หำก
ครบก ำหนดอำยแุลว้ใบส ำคญัใดๆท่ีไม่ถูกใชสิ้ทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป 

ขอ้จ ำกดักำรใชสิ้ทธิ 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิลำออกหรือพน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำรหรือพนกังำน ของบริษทัฯ 

ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ี ถืออยู่ท ั้ งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ และ

คณะกรรมกำรบริษทัฯสำมำรถน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมำจดัสรรให้แก่กรรมกำรหรือพนกังำนรำย

อ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตรงตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด 

มูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิ ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 1.54 บำท 

ค ำนวณโดยใชแ้บบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำสิทธิตำมแบบจ ำลองของ Black-Scholes-Merton ขอ้มูลน ำเขำ้

แบบจ ำลอง ไดแ้ก่ รำคำหุ้น ณ วนัท่ีก ำหนดรำคำ ซ่ึงเท่ำกบั 5.40 บำท รำคำใชสิ้ทธิเท่ำกบั 5.00 บำท ควำม

ผนัผวนท่ีคำดหวงัร้อยละ 33.94 ควำมคำดหวงัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 2.11 ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะ

มีกำรใชสิ้ทธิ 5 ปี และอตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียงร้อยละ 1.80 
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21. หุ้นสำมัญซ้ือคนื 

 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมของบริษทัฯ

มีมติอนุมติัโครงกำรซ้ือหุ้นคืนเพ่ือ บริหำรทำงกำรเงินและสภำพคล่องส่วนเกินของบริษทัฯ โดยมีรำยละเอียด

ดงัน้ี 

ก) วงเงินสูงสุดท่ีจะใชใ้นกำรซ้ือหุ้นคืน 950 ลำ้นบำท 

ข) จ ำนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 64 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.10 บำท จ ำนวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็นร้อย

ละ 2.13 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัท่ี 14 มีนำคม 2561 

ค)  บริษทัฯซ้ือคืนหุ้นสำมญัดงักล่ำวในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยให้น ำรำคำหุ้นเฉล่ียยอ้นหลงั 

30 วนัก่อนวนัท่ีบริษทัจะท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลมำประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดรำคำหุ้นดว้ย รำคำซ้ือคืนแต่

ละคร้ังจะไม่เกินกว่ำรำคำปิดของหุ้นเฉล่ีย 5 วนัท ำกำรซ้ือขำยก่อนหนำ้วนัท่ีท ำกำรซ้ือขำยแต่ละคร้ัง บวก

ดว้ยจ ำนวนร้อยละ 15 ของรำคำปิดเฉล่ียดงักล่ำว 

ง) ระยะเวลำท่ีจะซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561 ถึงวนัท่ี 23 มกรำคม 2562 

จ) ระยะเวลำจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือคืน ภำยหลงั 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ินแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี บริษทัฯ

จะจ ำหน่ำยหุ้นทุนท่ีซ้ือคืนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะพิจำรณำ

ก ำหนดวนัจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือคืนในภำยหลงั  

ฉ) หุ้นท่ีบริษทัฯซ้ือคืนจะไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

ณ 31 ธนัวำคม 2561 หุ้นซ้ือคืน 

จ ำนวนหุ้นทุน (หุ้น) 12,675,000 

รำคำเฉล่ียหุ้นละ (บำท)  7.865 

จ ำนวนเงิน (ลำ้นบำท) 99.69 

บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุ้นสำมญัซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 99.69 ลำ้นบำท เต็ม

จ ำนวนแลว้ 
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22. เงนิปันผล 

เงนิปันผล  

ปี 2561 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล
จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 โดยก ำหนดจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นจ ำนวน 3,005 ลำ้นหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.408 บำท 
เป็นจ ำนวนเงิน 1,226 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแลว้ในปี 2560 หุ้นละ 0.15 บำท คิดเป็น
เงินจ ำนวน 451 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี 8 กนัยำยน 2560 คงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ำยอีกหุ้นละ 0.258 บำท เป็น
จ ำนวนเงิน 775 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ จ่ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 

ปี 2560 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล
จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 ให้แก่ ผูถื้อหุ้นจ ำนวน 3,001 ลำ้นหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.218 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
654.13 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแลว้ในปี 2559 หุ้นละ 0.080 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 240 
ลำ้นบำท คงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ำยอีกหุ้นละ 0.138 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 414.13 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ จ่ำย
แลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2560 

เงนิปันผลระหว่ำงกำล 

ปี 2561 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2561 มีมติให้จ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำล จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2561 แก่ผู ้ถือหุ้นท่ีมีรำยช่ือ          
ตำมทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 29 สิงหำคม 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.162 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 485 ลำ้นบำท ซ่ึง
บริษทัฯ จ่ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยำยน 2561 

ปี 2560 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2560 มีมติให้จ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำล จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรำยช่ือตำม
ทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 25 สิงหำคม 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 450.41 ล้ำนบำท ซ่ึง 
บริษทัฯ จ่ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยำยน 2560 
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23. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

23.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติั 

บริษทัมหำชนจ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรในฐำนะผูบ้ริหำร 

23.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรน้ีเป็นค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ  เงินเดือน  ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำร

เฉพำะในฐำนะผูบ้ริหำรและให้แก่ผูบ้ริหำรตำมนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำและผู้

ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำระดบับริหำรรำยท่ีส่ีทุกรำยและให้หมำยควำมรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรใน

สำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ 

24. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำน 

บริษทัฯ และพนกังำนไดเ้ขำ้ร่วมเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพช่ือ “กองทุนส ำรองเล้ียงชีพสินสถำพร ซ่ึง 

จดทะเบียนแลว้” ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ และพนกังำนจะจ่ำยเงิน

เข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย บริษัท

หลกัทรัพย์จดักำรกองทุนรวมบวัหลวงจ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำม

ระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ 

บริษทัฯ จ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 6.36 ลำ้นบำท  
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะของค่ำใช้จ่ำย  

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

    (หน่วย: บาท)                                            

   2561 2560 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ  (149,744,190.06) (42,313,616.73) 

ซ้ือสินคำ้   1,410,322,400.52 1,236,923,451.84 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน   376,871,590.57 394,823,339.84 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร   41,449,629.11 34,861,688.61 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร   3,253,397.55 3,307,492.76 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ่ำย   61,210,206.66 60,606,994.48 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร   268,432,431.41 250,625,440.90 

ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย   135,649,530.92 74,679,444.09 

ขำดทุน(โอนกลบั)กำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ   (64,147.84) 4,626,909.91 

ขำดทุนจำกสินคำ้ท ำลำย   3,351,305.79 4,740,978.16 

26. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงกำร

ค ำนวณไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ส ำหรับปี 

 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2560 

 ก ำไร(ขำดทุน) จ ำนวนหุน้ ก ำไรต่อหุน้ ก ำไร(ขำดทุน) จ ำนวนหุน้ ก ำไรต่อหุน้ 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 991,593,406.58 2,999,897,736 0.33 1,229,318,162.50 3,001,672,707 0.41 

ผลกระทบของหุน้สำมญั       

     เทียบเท่ำปรับลด - 1,124,712 - - 449,555 - 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด 991,593,406.58 3,001,022,448 0.33 1,229,318,162.50 3,002,122,262 0.41 
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27. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

27.1 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนในส่วนงำนหลักคือ   กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงท่ีผ่ำนช่องทำงค้ำปลีกและกำร

จ ำหน่ำยท่ีไม่ผ่ำนช่องทำงคำ้ปลีก รำยงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร

ทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯ คือ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมลกัษณะกำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงจ ำหน่ำย มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

กำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงคำ้ปลีก 2,251,307,853.82 2,550,764,652.71 

กำรจ ำหน่ำยท่ีไม่ผำ่นช่องทำงคำ้ปลีก 1,215,300,915.04 1,162,632,937.89 

รวม 3,466,608,768.86 3,713,397,590.60 

27.2 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำนบริษทัฯ จดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมภูมิศำสตร์ภำยในประเทศ

กบัต่ำงประเทศ ซ่ึงจ ำแนกเป็นกำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงคำ้ปลีกและกำรจ ำหน่ำยท่ีไม่ผ่ำนช่องทำงคำ้ปลีก ทั้งน้ี

รำยไดต่้ำงประเทศมีจ ำนวนไม่ถึงร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม ดงันั้นจึงไม่แสดงขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำม

ส่วนงำน 

28. ภำระผูกพนัและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 

28.1 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีและสัญญำบริกำรของบริษทัฯ โดยมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี 

บริษทัฯ มีภำระผกูพนัในกำรช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคงเหลือตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 

จ่ำยช ำระ  

ภำยใน 1 ปี 199,992,424.51 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 131,417,151.67 

รวม 331,409,576.18 
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28.2 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุน คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 1.08 ลำ้นบำท 

28.3 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำยำนพำหนะคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 4.27 ลำ้นบำท 

28.4 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

28.4.1 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดินเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรคลงัสินคำ้ 
    (หน่วย:บาท) 
จ่ำยช ำระ  

ภำยใน 1 ปี 1,006,020.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,024,080.00 
เกิน 5 ปี ข้ึนไป (ถึงปีท่ี 30) 28,884,691.00 

รวม 33,914,791.00 

28.4.2 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 
    (หน่วย:บาท) 
จ่ำยช ำระ  

ภำยใน 1 ปี 365,400.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 730,800.00 

รวม 1,096,200.00 

29. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมเคร่ืองมือทำงกำรเงินนอกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีเป็นตรำสำร
อนุพนัธ์ เพ่ือเก็งก ำไรหรือเพ่ือกำรคำ้ 

29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั วิธีกำรท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑ์ในกำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำเก่ียวกับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.18 และ
กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมี
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำร
ก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำม
เสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯ มีจ ำนวนไม่เป็นสำระส ำคญั
และบริษทัฯ มีกลุ่มลูกหน้ีท่ีให้สินเช่ือจ ำนวนนอ้ยรำย เน่ืองจำกนโยบำยกำรขำยเป็นกำรขำยเงินสด จ ำนวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัฯ อำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุนชัว่ครำว 
อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด 
หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยู่
ในระดบัต ่ำ  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศอยู่ในระดบัต ่ำเน่ืองจำกรำยกำรคำ้โดยส่วนใหญ่
เป็นสกุลเงินบำท 

29.2 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น บริษทัฯ จึงประมำณ
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำม
รอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีควำม
เก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนด
จำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

30. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม
และกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง  

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 0.31 เท่ำ และ 0.37 เท่ำ 
ตำมล ำดบั 
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31. เหตุกำรณ์ภำยหลังวนัที่รอบระยะเวลำรำยงำน 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติั ดงัน้ี 

31.1 ให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 โดยก ำหนดจ่ำยให้แก่ผูถื้อ
หุ้นจ ำนวน 2,994 ลำ้นหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 898 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลแลว้ในปี 2561 หุ้นละ 0.162 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 485 ลำ้นบำท คงเหลือ เงินปันผลท่ีตอ้งจ่ำยอีก
หุ้นละ 0.138 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวนเงิน 413 ลำ้นบำท 

31.2 ให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ให้อนุมติักำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั 
(ESOP Warrant-1) ส่วนท่ีไดรั้บคืนจำกพนกังำนท่ีลำออก จ ำนวน 1,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำให้แก่
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 

32. กำรอนุมัตงิบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 


