
บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกัด (มหำชน)  

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยประเภทบริษทั
จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2543 แปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2555 และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2555 โดยมีท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียน
เลขท่ี 10/915 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 

ประกอบธุรกิจหลกั คือ กำรคำ้ปลีกเคร่ืองส ำอำง 

รำยช่ือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ณ วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นคร้ังล่ำสุด มีดงัน้ี  

              สดัส่วนกำรถือหุ้น 

         (ร้อยละของทุนช ำระแลว้) 

นำยสุวิน ไกรภูเบศ        15.11 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั      13.50 

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED     9.69  

นำงธญัญำภรณ์ ไกรภูเบศ         6.13 
    

2. หลักเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนในรูปแบบย่อและตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ 
(“สภำวิชำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
งบกำรเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีแต่เน้นกำรให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน ำเสนอรำยงำนไปแลว้ 
ดงันั้นกำรอ่ำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจึงควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 

 
  



- 2 - 
 

งบกำรเงินของบริษทัฯ จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรในงบ
กำรเงิน ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด บริษทัฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรปรับปรุง และอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัฯ  

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำก
สัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2562 บริษทัฯไม่ไดใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงินดงักล่ำวในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลก่อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ก ำหนดหลกักำรส ำคญัเก่ียวกบั
กำรรับรู้รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำโดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บเม่ือกิจกำรส่งมอบกำรควบคุมสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้ ตำมท่ีมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนด 5 ขั้นตอน และรวมถึงกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละ
ขั้นตอน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รำยได ้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ อยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำว
มำถือปฏิบติั 
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4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงิน

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  

5. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  

  (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 

เงินสด 5,642,477.62 4,273,552.50 

เงินฝำกกระแสรำยวนั 24,401,322.37 112,726,670.58 

เงินฝำกออมทรัพย ์ 372,259,607.00 338,001,052.88 

เงินฝำกประจ ำ - 50,000,000.00 

เชค็รอน ำฝำก 7,365,434.68 - 

สลิปบตัรเครดิตท่ียงัไม่ข้ึนเงิน 1,229,835.63 855,336.88 

รวม 410,898,677.30 505,856,612.84 

6. เงนิลงทุนช่ัวครำว  

บริษทัฯ มีเงินลงทุนชัว่ครำว ประกอบดว้ย : - 

    (หน่วย: บาท) 

 อัตรำดอกเบีย้ร้อยละต่อปี    

 30 มถุินำยน 2561 31 ธันวำคม 2560  30 มถุินำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 

เงินฝำกประจ ำ 1.35 - 1.55 1.35 - 1.55  250,000,000.00 700,000,000.00 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน      

       ในประเทศ 1.40 1.70  160,000,000.00 100,000,000.00 

รวม    410,000,000.00 800,000,000.00 
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7. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น  

  (หน่วย: บาท) 

 30 มถุินำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้   

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,030,398.97 

กิจกำรอ่ืน   

   ลูกหน้ีกำรคำ้แฟรนไชส์ 1,262,030.37 904,996.87 

   ลูกหน้ีกำรคำ้พนกังำน 449,254.89 259,253.41 

   ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 33,985,615.76 25,711,090.50 

   ลูกหน้ีกำรคำ้ตำมสญัญำฝำกขำย 70,188,184.05 64,011,682.25 

รวมลูกหน้ีกิจกำรอ่ืน 105,885,085.07 90,887,023.03 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 105,885,085.07 91,917,422.00 

หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  (647,993.25) (574,731.49) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 105,237,091.82 91,342,690.51 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 15,978,077.88 34,324,055.92 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 3,330,859.78 3,001,286.84 

เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 888,298.68 - 

เงินทดรองจ่ำย 576,262.98 869,918.00 

ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 11,450,389.33 10,700,374.41 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 4,973,548.66 4,916,820.31 

อ่ืนๆ 499,289.29 495,315.69 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 37,696,726.60 54,307,771.17 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 142,933,818.42 145,650,461.68 
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ลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือแยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 
  30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่เกินก ำหนดช ำระ  100,928,307.10 87,504,562.69 
ลูกหน้ีกำรคำ้เกินก ำหนดช ำระ    

- ไม่เกิน 3 เดือน  4,579,861.95 4,040,075.82 
- มำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1  ปี  376,916.02 372,783.49 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้  105,885,085.07 91,917,422.00 

8. สินค้ำคงเหลือ  

  (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 382,024,371.55 306,709,144.26 
บรรจุภณัฑ ์ 102,597,155.49 61,942,466.98 
งำนระหว่ำงท ำ 45,442,907.61 43,514,133.56 
วสัดุส้ินเปลือง 5,180,256.39 4,471,285.74 

รวม 535,244,691.04 416,637,030.54 

หกั ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (4,859,617.11) (6,901,632.49) 

สุทธิ 530,385,073.93 409,735,398.05 

9. เงนิลงทุนระยะยำวอื่น  

บริษทัฯ มีเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน ซ่ึงเป็นเงินฝำกประจ ำอำยุ 14 เดือน กบัสถำบนักำรเงินหน่ึงแห่งในประเทศ 
จ ำนวนเงิน 50 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.60 ต่อปี 
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10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  

กำรเปล่ียนแปลงส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 ดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561   288,565,795.71 
ซ้ือระหว่ำงงวด  20,486,410.84 
จ ำหน่ำย  (815,114.62) 
ปรับปรุง  (520,287.15) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (28,759,417.89) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2561  278,957,386.89 

อำคำรบำงส่วนมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 94.83 ลำ้นบำท สร้ำงอยูบ่นท่ีเช่ำของกรรมกำรตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 17.3 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 จ ำนวน 28.76 ลำ้นบำท และ 28.81 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถำวรท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ 
แต่ยงัใชง้ำนอยู ่รำคำทุน จ ำนวน 116.99 ลำ้นบำท และ 104.35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

11. สิทธิกำรเช่ำ  

กำรเปล่ียนแปลงส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 ดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561   6,113,950.07 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (591,479.04) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2561  5,522,471.03 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำ ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 จ ำนวน 0.59 
ลำ้นบำท และ 0.62 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอืน่  

กำรเปล่ียนแปลงส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 ดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561   20,960,259.37 
เพ่ิมข้ึน  3,549,716.66 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (1,135,818.72) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2561  23,374,157.31 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 
จ ำนวน 1.14 ลำ้นบำท และ 0.65 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

13. สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

 
 (หน่วย : บาท) 

 
30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    12,110,595.53 10,723,227.55 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 

สุทธิ 12,110,595.53 10,723,227.55 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงงวดมีดงัน้ี  

    (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี  บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย)/รำยไดใ้น ณ วนัท่ี  

  1 มกรำคม ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน 30 มิถุนำยน 

 2561 ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 2561 

     
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำของสินคำ้ 1,380,326.49 (408,403.07) - 971,923.42 
ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำทรัพยสิ์น 985,026.00 - - 985,026.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,866,574.80 290,079.10 838,955.60 2,995,609.50 
รำยไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    5,281,974.21 701,095.31 - 5,983,069.52 
หน้ีสินจำกกำรประมำณกำรค่ำร้ือถอน 60,979.91 16,865.90 - 77,845.81 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 1,148,346.14 (51,224.86) - 1,097,121.28 

รวม 10,723,227.55 548,412.38 838,955.60 12,110,595.53 
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ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

  
2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: 
 

  
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 127,495,230.12 127,586,730.45 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   
(รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว   
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีแสดงอยูใ่น   

     งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (548,412.38) (8,805,899.51) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 126,946,817.74 118,780,830.94 

(รำยได)้ภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร   
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ท่ีบนัทึกโดยตรงไปยงั   

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (838,955.60) - 

รวม (838,955.60) - 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

  
 (หน่วย : บาท) 

  2561 2560 
    
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 
665,712,147.18 591,617,597.46 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 133,142,429.44 118,323,519.49 

 
  

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ :   
(รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกณฑบ์ญัชีต่ำงจำกเกณฑภ์ำษี (6,195,611.70) 457,311.45 

รวม (6,195,611.70) 457,311.45 
   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 126,946,817.74 118,780,830.94 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 19.07% 20.08% 
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14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

  (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 2560 
เงินมดัจ ำกำรเช่ำและบริกำร 97,906,129.36 95,150,108.22 
อ่ืนๆ 4,805,880.01 2,738,527.12 

รวม 102,712,009.37 97,888,635.34 

15. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอื่น 

  (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนำยน 2561  31 ธันวำคม 2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้   

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,060,000.00 
กิจกำรอ่ืน 191,577,026.01 188,970,759.05 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 191,577,026.01 191,030,759.05 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 78,273,299.70 165,077,136.42 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 11,727,540.48 22,256,242.69 
เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 11,096,844.67 19,896,807.61 
เงินรับลว่งหนำ้ค่ำสินคำ้ 7,864,378.47 2,594,566.89 
รำยไดร้อกำรตดับญัชี - คะแนนสะสม 29,915,347.58 26,409,871.08 
อ่ืนๆ 6,216,637.50 6,651,977.33 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 145,094,048.40 242,886,602.02 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 336,671,074.41 433,917,361.07 

16. ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
    ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561    9,332,873.99 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 1,450,395.49 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  
ท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหว่ำงงวด  4,194,778.01 

    ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561  14,978,047.49 
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ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  442,584.49 63,196.74 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,007,811.00 715,632.24 

รวม  1,450,395.49 778,828.98 

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 

17. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
ทำง กำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้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) 
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 รำยช่ือบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ ควำมสัมพนัธ์ของรำยกำรบญัชี 

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 รำคำตลำดเท่ำกบัลูกคำ้รำยใหญ่ทัว่ไป 

ค่ำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ตำมขอ้ตกลงในสญัญำ 

ค่ำเช่ำท่ีดิน ตำมขอ้ตกลงในสญัญำ 

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน ตำมขอ้ตกลงในสญัญำ 

17.1 รำยกำรระหว่ำงบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่
 30 มิถุนำยน 2561 30 มิถุนำยน 2560 
รำยได้จำกกำรขำย   

ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั ซี แอนด ์เอน็ อินเตอร์เนชัน่แนล - 4,836,321.00 
รำยได้อื่น   

ห้ำงหุ้นส่วนสำมญั ซี แอนด ์เอน็ อินเตอร์เนชัน่แนล - 4,574.42 

ซ้ือสินค้ำ   
บริษทั  บีวิตำ้ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ ำกดั - 11,939,252.32 

ค่ำเช่ำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง   
นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 174,000.00 174,000.00 

ค่ำเช่ำที่ดิน   
นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 638,146.50 638,146.50 
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17.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 
 30 มิถุนำยน 2561 31 ธันวำคม 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 3,317,368.50 3,161,172.00 

17.3 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำ 

17.3.1 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดิน ตำมสญัญำลงวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2556 มีระยะเวลำเช่ำ 20 ปี 
ก ำหนดค่ำเช่ำเท่ำกบัผูป้ระเมินอิสระ และตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 เม่ือ
วนัท่ี 25 เมษำยน 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ มีกำรแกไ้ขสญัญำโดยท ำบนัทึกต่อทำ้ยสัญญำเช่ำขยำย
อำยกุำรเช่ำอีก 10 ปี เป็นเงิน 16.44 ลำ้นบำท รวมเป็นอำย ุ30 ปี เป็นเงิน 38.28 ลำ้นบำท ตำมสัญญำลง
วนัท่ี 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 อำยุสัญญำเช่ำเร่ิมวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2586 
(คู่สญัญำทั้งสองฝ่ำยตกลง เก็บค่ำเช่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีกำรก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ เสร็จส้ิน 
หรือนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 แลว้แต่เวลำใดจะถึงก ำหนดก่อน จนกว่ำจะครบก ำหนดเวลำเช่ำ) 
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ เร่ิมบนัทึกค่ำเช่ำตั้งแต่ 1 มกรำคม 2557 เป็นตน้ไป โดยกำรเช่ำท่ีดินดงักล่ำวจะ
ไม่มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้ำงให้แก่ผูใ้ห้เช่ำ โดยผูเ้ช่ำตอ้งร้ือถอนส่ิงปลูกสร้ำงดงักล่ำวเม่ือ
เลิกเช่ำบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดินท่ีตอ้งช ำระคงเหลือ ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
จ่ำยช ำระภำยใน  

1 ปี 940,410.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,024,080.00 
เกิน 5 ปี ข้ึนไป(ถึงปีท่ี 30) 29,387,701.00 

รวม 34,352,191.00 
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17.3.2 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 คงเหลือ
จ ำนวน 174,000 บำท 

18. ทุนที่ออกและช ำระแล้ว / ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 

รายการกระทบยอด 
 หุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

 จ านวนหุ้น ทุนช าระแลว้  

 (หุ้น) (บาท) (บาท) 

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

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ    
     ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 2,106,680 210,668.00 10,559,257.35 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 3,004,841,265 300,484,126.50 581,285,328.47 

ในระหว่ำงงวดมีผูม้ำใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (ESOP Warrant-1) และท ำให้มี

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมข้ึนรวมเป็นจ ำนวน 10,559,257.35 บำท (รวมกำรปรับปรุงส่วนทุนจำกกำรจ่ำย

โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์ป็นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจ ำนวน 236,525.35 บำท) 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีเรียกช ำระแลว้จำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวแลว้กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 

มกรำคม 2561 

19. ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP Warrant-1 คงเหลือเท่ากบั 17,768,735 หน่วย อายุของ

สิทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2564 

กระทบยอดใบส ำคญัแสดงสิทธิ ดังนี้ 
 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 (หน่วย) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 19,875,415 
ลดลงจากการใชสิ้ทธิ (2,106,680) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  17,768,735 
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บริษทัฯ บนัทึกค่าใชจ่้ายส าหรับโครงการ ESOP Warrant-1 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 เป็นจ านวน 2.74 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่าย
โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ยจ านวนเดียวกนั 

20. เงนิปันผล 

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 

21. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2561 และ 2560 แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

 30 มิถุนำยน 2561 30 มิถุนำยน 2560 

  จ ำนวนหุ้นสำมญั   จ ำนวนหุ้นสำมญั  

 ก ำไร(ขำดทุน) ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น ก ำไร(ขำดทุน) ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 256,352,748.93 3,004,841,265 0.09 273,184,458.20 3,000,965,600 0.09 

ผลกระทบของหุ้นสำมญั       

     เทียบเท่ำปรับลด - 2,275,907 - - 1,301,757 - 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด - 3,007,117,172 0.09 - 3,002,267,357 0.09 

 
 (หน่วย : บาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือน 
 30 มิถุนำยน 2561 30 มิถุนำยน 2560 

  จ ำนวนหุ้นสำมญั  จ ำนวนหุ้นสำมญั 

 ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้ ก าไร(ขาดทุน) จ านวนหุน้ ก าไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 538,765,329.44 3,004,550,287 0.18 472,836,766.52 3,000,837,565 0.16 
ผลกระทบของหุน้สามญั       
     เทียบเท่าปรับลด - 2,313,284 - - 1,301,757 - 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด - 3,006,863,571 0.18 - 3,002,139,322 0.16 
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22. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

22.1 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนในส่วนงำนหลกัคือ กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงท่ีผำ่นช่องทำงคำ้ปลีกและกำรจ ำหน่ำย
ท่ีไม่ผ่ำนช่องทำงคำ้ปลีก รำยงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
ให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯ คือ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมลกัษณะกำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงจ ำหน่ำย 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
  (หน่วย: บำท) 
 2561 2560 

กำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงคำ้ปลีก 535,605,646.02 596,467,307.60 
กำรจ ำหน่ำยท่ีไม่ผำ่นช่องทำงคำ้ปลีก 301,633,212.85 284,893,051.13 

รวม 837,238,858.87 881,360,358.73 

ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
  (หน่วย: บำท) 
 2561 2560 

กำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงคำ้ปลีก 1,148,762,810.71 1,113,931,660.25 
กำรจ ำหน่ำยท่ีไม่ผำ่นช่องทำงคำ้ปลีก 586,628,039.29 449,990,056.92 

รวม 1,735,390,850.00 1,563,921,717.17 

22.2 กำรบริหำรงำนบริษทัฯจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมภูมิศำสตร์ภำยในประเทศกบัต่ำงประเทศ ซ่ึง
จ ำแนกเป็นกำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงคำ้ปลีกและกำรจ ำหน่ำยท่ีไม่ผำ่นช่องทำงคำ้ปลีก ทั้งน้ีรำยไดต่้ำงประเทศ
มีจ ำนวนไม่ถึงร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม ดงันั้นจึงไม่แสดงขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

23. ภำระผูกพนัและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 

23.1 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีและสัญญำบริกำรของบริษทัฯ โดยมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี 
บริษทัฯ มีภำระผกูพนัในกำรช ำระค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคงเหลือตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
จ่ำยช ำระภำยใน  

1 ปี 192,245,715.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 156,897,699.00 

รวม 349,143,414.00 



- 16 - 
 

23.2 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัตำมสัญญำว่ำจ้ำงติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561    
จ ำนวน 0.38 ลำ้นบำท 

23.3 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำยำนพำหนะคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 4.90 ลำ้นบำท 

23.4 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

23.4.1 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดินเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรคลงัสินคำ้ 

    (หน่วย:บาท) 
จ่ำยช ำระภำยใน  

1 ปี 940,410.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,024,080.00 
เกิน 5 ปี ข้ึนไป (ถึงปีท่ี 30) 29,387,701.00 

รวม 34,352,191.00 

23.4.2 ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 1 ปี จ ำนวน 174,000 บำท 

24. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม
และกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.33 เท่ำ  

25. เหตุกำรณ์ภำยหลังวนัที่รอบระยะเวลำรำยงำน 

25.1 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 
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จ) ระยะเวลำจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือคืน ภำยหลงั 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ินแต่ตอ้งไม่เกิน 3 ปี บริษทัฯ
จะจ ำหน่ำยหุ้นทุนท่ีซ้ือคืนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะพิจำรณำ
ก ำหนดวนัจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือคืนในภำยหลงั  

ฉ) หุ้นท่ีบริษทัฯซ้ือคืนจะไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

25.2 บริษทัฯ มีทุนท่ีออกและช ำระแลว้เพ่ิมข้ึนจำก 300,484,126.50 บำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 3,004,841,265 หุ้น     
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.10 บำท) เป็น 300,621,495.50 บำท (หุ้นสำมญัจ ำนวน 3,006,214,955 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 0.10 บำท) โดยจ ำนวนดงักล่ำวเป็นผลมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 
(ESOP Warrant-1) จ ำนวน 137,369 บำท (หุ้นสำมญั 1,373,690 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.10 บำท) บริษทัฯ 
ไดจ้ดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561 

25.3 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2561 มีมติให้จ่ำยเงิน ปันผล
ระหว่ำงกำล จำกผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรำยช่ือตำม
ทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 29 สิงหำคม 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.162 บำท ก ำหนดจ่ำยวนัท่ี 7 กนัยำยน 2561 

26. กำรอนุมัตงิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 
พ.ศ. 2561 


