
บริษทั บิวตี� คอมมูนิตี� จาํกัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวันที� �� มนีาคม ���� 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลทั�วไป 

บริษทั บิวตี�  คอมมูนิตี�  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 2555 โดยมีที�อยู่ตามที�จดทะเบียนเลขที� 10/915 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์         

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจหลกั คือ การคา้ปลีกเครื�องสาํอาง 

รายชื�อผูถื้อหุน้รายใหญ่ ณ วนัที� 14 มีนาคม 2561  ซึ� งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ครั� งล่าสุด มีดงันี�   

              สดัส่วนการถือหุน้ 

         (ร้อยละของทุนชาํระแลว้) 

นายสุวิน ไกรภูเบศ        17.44 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั      10.49 

นางธญัญาภรณ์ ไกรภูเบศ         8.46 

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED     8.24  

    

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบับที� 34 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง การรายงานทาง

การเงินระหวา่งกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบ

และประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์� เกี�ยวข้อง โดยบริษัทฯ เลือกนําเสนอ        

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใหอ้ยูใ่นรูปแบบเช่นเดียวกบั

งบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นเพื�อให้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นาํเสนอครั� งล่าสุด ดงันั�นงบ

การเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ให้ขอ้มูลที�

นาํเสนอซํ� าซ้อนกบัขอ้มูลที�ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช ้งบการเงินระหว่างกาลนี�ควบคู่ไปกบังบ

การเงินประจาํปีล่าสุด 
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งบการเงินของบริษทัฯ จดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการในงบ

การเงิน ยกเวน้รายการที�เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมผีลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง ����) จาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลา

บญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� � มกราคม ���� มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ

ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการปรับปรุง และอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

บริษทัฯ  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ซึ�งมผีลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้าก

สัญญาที�ทํากับลูกค้าซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที� มีรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มในหรือหลงัวนัที�  1 

มกราคม 2562 บริษทัฯไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลก่อน

วนัที�มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15  เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ กาํหนดหลกัการสาํคญัเกี�ยวกบั

การรับรู้รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินที�สะท้อนถึงสิ� งตอบแทนที�

กิจการคาดวา่จะไดรั้บเมื�อกิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ ตามที�มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี�  กาํหนด 5 ขั�นตอน และรวมถึงการใชดุ้ลยพินิจที�สาํคญัในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละ

ขั�นตอน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง รายได ้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง และการตีความมาตรฐานที�

เกี�ยวขอ้ง 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที�เริ�มนาํมาตรฐานดงักล่าว

มาถือปฏิบติั 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที�ใช้ในงบการเงิน

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

เงินสด 5,002,059.50 4,273,552.50 

เงินฝากกระแสรายวนั 26,194,665.00 112,726,670.58 

เงินฝากออมทรัพย ์ 1,207,998,108.06 338,001,052.88 

เงินฝากประจาํ - 50,000,000.00 

สลิปบตัรเครดิตที�ยงัไม่ขึ�นเงิน 2,231,933.45 855,336.88 

รวม 1,241,426,766.01 505,856,612.84 

6. เงนิลงทุนชั�วคราว  

บริษทัฯ มีเงินลงทุนชั�วคราว ประกอบดว้ย : - 

    (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี    

 31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

เงินฝากประจาํ 1.35 - 1.55 1.35 - 1.55  350,000,000.00 700,000,000.00 

ตราสารหนี�ภาคเอกชน      

       ในประเทศ - 1.70  - 100,000,000.00 

รวม    350,000,000.00 800,000,000.00 
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7. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น  

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ลกูหนี�การคา้   

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 1,030,398.97 

กิจการอื�น   

   ลกูหนี�การคา้แฟรนไชส์ 1,966,033.28 904,996.87 

   ลกูหนี�การคา้พนกังาน 761,333.57 259,253.41 

   ลกูหนี�การคา้กิจการอื�น 30,100,884.06 25,711,090.50 

   ลกูหนี�การคา้ตามสญัญาฝากขาย 101,227,637.64 64,011,682.25 

รวมลกูหนี� กิจการอื�น 134,055,888.55 90,887,023.03 

รวมลกูหนี�การคา้ 134,055,888.55 91,917,422.00 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  (622,430.01) (574,731.49) 

ลกูหนี�การคา้ - สุทธิ 133,433,458.54 91,342,690.51 

ลกูหนี�หมุนเวียนอื�น   

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 22,634,106.70 34,324,055.92 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 3,255,671.62 3,001,286.84 

เงินมดัจาํค่าสินคา้ 851,107.44 - 

เงินทดรองจ่าย 792,253.00 869,918.00 

ภาษีซื�อยงัไม่ถึงกาํหนด 11,472,000.08 10,700,374.41 

เงินจ่ายล่วงหนา้ภาษีมลูค่าเพิ�ม 3,892,560.29 4,916,820.31 

อื�นๆ 397,895.30 495,315.69 

รวมลกูหนี�หมุนเวียนอื�น 43,295,594.43 54,307,771.17 

รวมลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมุนเวียนอื�น 176,729,052.97 145,650,461.68 
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ลกูหนี�การคา้คงเหลือแยกตามอายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

  31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ลกูหนี�การคา้ที�ไม่เกินกาํหนดชาํระ  124,169,362.38 87,504,562.69 

ลกูหนี�การคา้เกินกาํหนดชาํระ    

- ไม่เกิน 3 เดือน  9,532,933.02 4,040,075.82 

- มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1  ปี  353,593.15 372,783.49 

รวมลกูหนี�การคา้  134,055,888.55 91,917,422.00 

8. สินค้าคงเหลอื  

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

สินคา้สาํเร็จรูป 340,951,511.40 306,709,144.26 

บรรจุภณัฑ ์ 67,361,026.36 61,942,466.98 

งานระหวา่งทาํ 53,169,954.69 43,514,133.56 

วสัดุสิ�นเปลือง 3,606,576.23 4,471,285.74 

รวม 465,089,068.68 416,637,030.54 

หกั ค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินคา้ (7,578,453.03) (6,901,632.49) 

สุทธิ 457,510,615.65 409,735,398.05 

9. เงนิลงทุนระยะยาวอื�น  

บริษทัฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื�น ซึ� งเป็นเงินฝากประจาํอายุ �� เดือน กบัสถาบนัการเงินหนึ� งแห่งในประเทศ 

จาํนวนเงิน �� ลา้นบาท อตัราดอกเบี�ยร้อยละ �.�� ต่อปี 
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10. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

การเปลี�ยนแปลง สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 ดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2561   288,565,795.71 

ซื�อระหวา่งงวด  11,534,493.25 

จาํหน่าย  (814,735.94) 

ปรับปรุง  (175,839.95) 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด  (14,387,315.26) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที� 31 มนีาคม 2561  284,722,397.81 

อาคารบางส่วนมลูค่าสุทธิตามบญัชี 95.68 ลา้นบาท สร้างอยูบ่นที�เช่าของกรรมการตามที�กล่าวในหมายเหตุ 17.3 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม ���1 และ 2560 จาํนวน 14.39 ลา้นบาท และ 14.45 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถาวรที�คิดค่าเสื�อมราคาหมดแลว้ แต่

ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุน จาํนวน 111.61 ลา้นบาท และ 104.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

11. สิทธิการเช่า  

การเปลี�ยนแปลง สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 ดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2561   6,113,950.07 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (295,739.52) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที� 31 มนีาคม 2561  5,818,210.55 

ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่า สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 จาํนวน 0.30 

ลา้นบาท และ 0.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอื�น  

การเปลี�ยนแปลง สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 ดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2561   20,960,259.37 

เพิ�มขึ�น  476,000.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (452,442.59) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที� 31 มนีาคม 2561  20,983,816.78 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที�  31 มีนาคม 2561 และ 2560 

จาํนวน 0.45  ลา้นบาท และ 0.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

13. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 
 (หน่วย : บาท) 

 
31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,030,915.84 10,723,227.55 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 

สุทธิ 12,030,915.84 10,723,227.55 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นในระหวา่งงวดมีดงันี�   

    (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัที�  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/รายไดใ้น ณ วนัที�  

  1 มกราคม กาํไรหรือ กาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 

 2561 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น 2561 

     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     

ค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้ 1,380,326.49 135,364.11 - 1,515,690.60 

ค่าเผื�อการลดมูลค่าทรัพยสิ์น 985,026.00 - - 985,026.00 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,866,574.80 145,039.55 838,955.60 2,850,569.95 

รายไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    5,281,974.21 217,448.64 - 5,499,422.85 

หนี� สินจากการประมาณการค่ารื�อถอน 60,979.91 8,389.07 - 69,368.98 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,148,346.14 (37,508.68) - 1,110,837.46 

รวม 10,723,227.55 468,732.69 838,955.60 12,030,915.84 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  
(หน่วย : บาท) 

  

2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: 

 

  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 62,965,241.20 53,034,514.27 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   

(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราว   

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�แสดงอยูใ่น   

     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (468,732.69) (2,767,551.35) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 62,496,508.51 50,266,962.92 

(รายได)้ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการประมาณการ   

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ที�บนัทึกโดยตรงไปยงั   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (838,955.60) - 

รวม (838,955.60) - 

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

เงินมดัจาํการเช่าและบริการ 95,391,599.03 95,150,108.22 

อื�นๆ 2,948,960.87 2,738,527.12 

รวม 98,340,559.90 97,888,635.34 
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15. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวยีนอื�น 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

เจา้หนี�การคา้   

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 2,060,000.00 

กิจการอื�น 206,915,368.95 188,970,759.05 

รวมเจา้หนี�การคา้ 206,915,368.95 191,030,759.05 

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 112,328,367.14 165,077,136.42 

เจา้หนี�กรมสรรพากร 26,377,080.97 22,256,242.69 

เจา้หนี� ค่าทรัพยสิ์น 14,524,482.99 19,896,807.61 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 43,560,520.19 2,594,566.89 

รายไดร้อการตดับญัชี - คะแนนสะสม 27,497,114.28 26,409,871.08 

อื�นๆ 6,362,472.96 6,651,977.33 

รวมเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 230,650,038.53 242,886,602.02 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 437,565,407.48 433,917,361.07 

16. ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี�ยนแปลง สาํหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 ดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

    ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561    9,332,873.99 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั และดอกเบี�ย 725,197.75 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในระหวา่งงวด  4,194,778.01 

    ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561  14,252,849.75 
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ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  83,735.25 31,598.37 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 641,462.50 357,816.12 

รวม  725,197.75 389,414.49 

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เกิดขึ�นจาก 

  (หน่วย: บาท) 

  2561 

สมมติฐานทางการเงิน  241,092.00 

สมมติฐานประชากร  3,093,078.00 

การปรับปรุงจากประสบการณ์  860,608.01 

รวม  4,194,778.01 

17. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั  

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไข

ทาง การคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการเหล่านั�น ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถสรุปได ้ดงันี�  

 รายชื�อบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ความสมัพนัธ์ของรายการบญัชี 

1. บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย:-   

 

นางธญัญาภรณ์ ไกรภูเบศ ผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทั ค่าเช่าที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้าง    

ค่าเช่าที�ดิน,ภาระผกูพนัตาม  

สญัญาเช่าที�ดิน 

 นายปรัชญา เลวนั ผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทั ขายสินคา้(แฟรนไชส์) ,ซื�อสินคา้ 

 

 (ลาออกจากการเป็นกรรมการ

บริษทั เมื�อวนัที� �0 พฤศจิกายน 

2560) 
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 รายชื�อบุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ความสมัพนัธ์ของรายการบญัชี 

2. คณะบคุคล ประกอบด้วย:-   

 

หา้งหุน้ส่วนสามญั ซี แอนด ์เอน็  

อินเตอร์เนชั�นแนล 

ผูถื้อหุน้และกรรมการบริษทั  

(โดยนายปรัชญา เลวนั) 

ขายสินคา้(แฟรนไชส์) 

 

บริษทั  บีวติา้ อินเตอร์เนชั�นแนล  จาํกดั ญาติกรรมการบริษทั 

(โดยนางรักชนก เชียงทอง เป็น 

ญาติสนิทนายปรัชญา เลวนั) 

ซื�อสินคา้ 

รายการระหวา่งกนั นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขาย(แฟรนไชส์) ราคาตลาดเช่นเดียวกบัราคาที�ขายใหแ้ฟรนไชส์ทั�วไป 

รายไดอื้�นๆ ตามขอ้ตกลงในสัญญา 

ซื�อสินคา้ ราคาตลาดเท่ากบัลกูคา้รายใหญ่ทั�วไป 

ค่าเช่าที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้าง ตามขอ้ตกลงในสัญญา 

ค่าเช่าที�ดิน ตามขอ้ตกลงในสัญญา 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที�ดิน ตามขอ้ตกลงในสัญญา 

17.1 รายการระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถสรุปได ้ดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 สําหรับงวดสามเดอืน สิ�นสุดวันที� 

 31 มนีาคม 2561 31 มนีาคม 2560 

รายได้จากการขาย   

หา้งหุน้ส่วนสามญั ซี แอนด ์เอน็ อินเตอร์เนชั�นแนล - 1,630,493.48 

รายได้อื�น   

หา้งหุน้ส่วนสามญั ซี แอนด ์เอน็ อินเตอร์เนชั�นแนล - 1,260.00 

ซื�อสินค้า   

บริษทั  บีวิตา้ อินเตอร์เนชั�นแนล  จาํกดั - 4,773,364.48 

ค่าเช่าที�ดนิพร้อมสิ�งปลูกสร้าง   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 87,000.00 87,000.00 

ค่าเช่าที�ดนิ   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 319,073.26 319,073.26 
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17.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี�  

   (หน่วย: บาท) 

 31 มนีาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ลูกหนี�การค้า   

หา้งหุน้ส่วนสามญั ซี แอนด ์เอน็ อินเตอร์เนชั�นแนล - 1,030,398.97 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น- เงินมดัจําการเช่า   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 87,000.00 87,000.00 

เจ้าหนี�การค้า   

บริษทั  บีวิตา้ อินเตอร์เนชั�นแนล  จาํกดั - 2,060,000.00 

ค่าเช่าค้างจ่าย   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 3,237,245.25 3,161,172.00 

17.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า 

17.3.1 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าที�ดิน ตามสัญญาลงวนัที� 11 มิถุนายน 2556 มีระยะเวลาเช่า 20 ปี 

กาํหนดค่าเช่าเท่ากบัผูป้ระเมินอิสระ และตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เมื�อ

วนัที� 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ มีการแกไ้ขสัญญาโดยทาํบนัทึกต่อทา้ยสัญญาเช่าขยาย

อายกุารเช่าอีก 10 ปี เป็นเงิน 16.44 ลา้นบาท รวมเป็นอาย ุ30 ปี เป็นเงิน 38.28 ลา้นบาท ตามสญัญาลง

วนัที�  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 อายุสัญญาเช่าเริ� มวนัที�  1 มกราคม 2557 ถึงวนัที�  31 ธันวาคม 2586 

(คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายตกลง เก็บค่าเช่านบัตั�งแต่วนัที�การก่อสร้างอาคารและสิ�งก่อสร้างอื�นๆ เสร็จสิ�น 

หรือนบัตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 แลว้แต่เวลาใดจะถึงกาํหนดก่อน จนกว่าจะครบกาํหนดเวลาเช่า) 

อย่างไรกต็ามบริษทัฯ เริ�มบนัทึกค่าเช่าตั�งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป โดยการเช่าที�ดินดงักล่าวจะ

ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ� ในสิ�งปลูกสร้างใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรื� อถอนสิ�งปลูกสร้างดงักล่าวเมื�อ

เลิกเช่าบริษทัฯ  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 มีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที�ดินที�ตอ้งชาํระคงเหลือ ดงันี�  

    (หน่วย:บาท) 

จ่ายชาํระภายใน  

1 ปี 907,605.00 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,024,080.00 

เกิน 5 ปี ขึ�นไป(ถึงปีที� 30) 29,639,206.00 

รวม 34,570,891.00 
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17.3.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง ณ วนัที�  31 มีนาคม 2561 คงเหลือ

จาํนวน 261,000 บาท 

18. ทุนที�ออกและชําระแล้ว / ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 

รายการกระทบยอด 

 หุน้สามญัที�ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

 จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้  

 (หุน้) (บาท) (บาท) 

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

เพิ�มทุนจากการใชสิ้ทธิ    

     ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,106,680 210,668.00 10,559,257.35 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 3,004,841,265 300,484,126.50 581,285,328.47 

ในระหว่างงวดมีผูม้าใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั (ESOP Warrant-1) จาํนวน 210,668.�� 

บาท (หุ้นสามญั 2,106,680 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท) และทาํให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพิ�มขึ�น

รวมเป็นจาํนวน 10,559,257.35 บาท (รวมการปรับปรุงส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์ป็นส่วนเกิน

มลูค่าหุน้สามญัจาํนวน 236,525.35 บาท) 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนที�เรียกชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 26 

มกราคม 2561 

19. ใบสําคัญแสดงสิทธิซื�อหุ้น 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP Warrant-1 คงเหลือเท่ากบั 17,768,735 หน่วย อายุของ

สิทธิครั� งสุดทา้ยคือวนัที� 17 กรกฎาคม 2564 

กระทบยอดใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงันี� 

 ใบคญัแสดงสิทธิ 

 (หน่วย) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 19,875,415 

ลดลงจากการใชสิ้ทธิ (2,106,680) 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561  17,768,735 
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บริษทัฯ บันทึกค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ ESOP Warrant-1 สําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที�  31 มีนาคม 

2561 เป็นจาํนวน 1.38 ลา้นบาท ซึ� งแสดงเป็นค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังานพร้อมกบัรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่าย

โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

20. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2561 และ 2560 

แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

 2561 2560 

  จาํนวนหุ้นสามญั   จาํนวนหุ้นสามญั  

 กาํไร(ขาดทุน) ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุ้น กาํไร(ขาดทุน) ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 282,412,580.51 3,004,256,076 0.09 199,652,308.32 3,000,965,600 0.07 

ผลกระทบของหุ้นสามญั       

     เทียบเท่าปรับลด - 2,303,792 - - 1,321,210 - 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 282,412,580.51 3,006,559,868 0.09 199,652,308.32 3,002,286,810 0.07 

21. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

21.1 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานในส่วนงานหลกัคือ การจาํหน่ายเครื�องสําอางที�ผ่านช่องทางคา้ปลีกและการ

จาํหน่ายที�ไม่ผ่านช่องทางคา้ปลีก รายงานที�นาํเสนอนี� สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใชใ้นการตดัสินใจใน

การจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร 

รายไดจ้ากการขายแยกตามลกัษณะการจาํหน่ายผา่นช่องทางจาํหน่ายสาํหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 

31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

การจาํหน่ายผา่นช่องทางคา้ปลีก 613,157,164.69 517,464,352.65 

การจาํหน่ายที�ไม่ผา่นช่องทางคา้ปลีก 284,994,826.44 165,097,005.79 

รวม 898,151,991.13 682,561,358.44 
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21.2 การบริหารงานบริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามภูมิศาสตร์ภายในประเทศกับ

ต่างประเทศ ซึ� งจาํแนกเป็นการจาํหน่ายผ่านช่องทางคา้ปลีกและการจาํหน่ายที�ไม่ผ่านช่องทางคา้ปลีก 

ทั�งนี� รายไดต่้างประเทศมีจาํนวนไม่ถึงร้อยละ �� ของรายไดร้วม ดงันั�นจึงไม่แสดงขอ้มูลทางการเงิน

จาํแนกตามส่วนงาน 

22. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

22.1 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าพื�นที�และสัญญาบริการของบริษทัฯ โดยมีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ปี ถึง 

3 ปี บริษทัฯ มีภาระผกูพนัในการชาํระค่าเช่าและค่าบริการคงเหลือตามสญัญา ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 

ดงันี�  

    (หน่วย:บาท) 

จ่ายชาํระภายใน  

1 ปี 186,956,998.75 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 133,952,057.11 

รวม 320,909,055.86 

22.2 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาว่าจา้งติดตั�งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561    

จาํนวน 1.95 ลา้นบาท 

22.3 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 จาํนวน 5.16 ลา้น

บาท 

22.4 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่ากบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 

22.4.1 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าที�ดินเพื�อก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้ 

    (หน่วย:บาท) 

จ่ายชาํระภายใน  

1 ปี 907,605.00 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,024,080.00 

เกิน 5 ปี ขึ�นไป (ถึงปีที� 30) 29,639,206.00 

รวม 34,570,891.00 

22.4.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าที�ดินพร้อมสิ�งปลกูสร้างที�ตอ้งจ่ายชาํระภายใน 1 ปี จาํนวน 261,000 

บาท 
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23. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซึ� งโครงสร้างทางการเงินที�เหมาะสม

และการดาํรงไวซึ้�งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง  

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.35 เท่า  

24. เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�รอบระยะเวลารายงาน 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล

จากผลการดาํเนินงานปี 2560 โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 3,005 ลา้นหุ้น ในอตัราหุน้ละ 0.408 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 1,226 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ในปี 2560 หุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็น

เงินจาํนวน 451 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลที�ตอ้งจ่ายอีกหุ้นละ �.258 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 775 ลา้นบาท 

กาํหนดจ่ายวนัที� �� พฤษภาคม ���� 

25. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 




