
บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัฯ 

บริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2555 โดยมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 10/915 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์         
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 

ประกอบธุรกิจหลกั คือ กำรคำ้ปลีกเคร่ืองส ำอำง 

รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ วนัท่ี 11 มีนำคม 2564  ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้คร้ังล่ำสุด มีดงัน้ี  

 สดัส่วนกำรถือหุน้ 

 (ร้อยละของทุนช ำระแลว้) 

นำงธญัญำภรณ์ ไกรภูเบศ 11.72 

นำยสุวิน ไกรภูเบศ 9.50 

นำยพรพงษ ์พรประภำ 2.81 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั 2.79 

  

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ท ำ
ให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่
อุปทำน กำรใชจ่้ำยของผูบ้ริโภค กำรจ ำกดัหรือหยดุชะงกักำรผลิต กำรด ำเนินงำนท่ีล่ำชำ้ข้ึน เป็นตน้ 

สถำนกำรณ์ดงักล่ำวมีผลกระทบท ำใหบ้ริษทัฯ ตอ้งปิดสำขำบำงส่วน ซ่ึงส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนำคตของบริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำมผลกระทบ
ดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถประมำณไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ติดตำมควำมคืบหนำ้
ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองและจะพิจำรณำบนัทึกผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถท ำได ้  
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2. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนในรูปแบบย่อและตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34  เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพ
บญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
งบกำรเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีแต่เนน้กำรใหข้อ้มลูท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน ำเสนอรำยงำนไปแลว้ 
ดงันั้นกำรอ่ำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจึงควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมผีลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ       
งบกำรเงินของบริษทัฯ  

นอกจำกน้ี บริษัทได้มีกำรเลือกถือปฏิบัติตำมข้อผ่อนปรนเก่ียวกับกำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ีเก่ียวข้องกับ
สถำนกำรณ์ COVID-19 ตำมกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ ซ่ึงท ำให้
กิจกำรไม่จ ำเป็นตอ้งประเมินว่ำกำรยินยอมกำรลดค่ำเช่ำเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำหรือไม่ ทั้งน้ี ขอ้ผ่อน
ปรนดงักล่ำวให้ใช้กบักรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ีเกิดจำกผลโดยตรงของสถำนกำรณ์ COVID-19 และตอ้ง
เป็นไปตำมเง่ือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท ำให้ส่ิงตอบแทนส ำหรับ
สญัญำเช่ำหลงัปรับปรุงมีจ ำนวนเกือบเท่ำเดิมหรือนอ้ยกว่ำส่ิงตอบแทนส ำหรับสญัญำเช่ำก่อนกำรเปล่ียนแปลง
นั้น กำรลดลงใด ๆ ของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำกระทบเพียงกำรจ่ำยช ำระซ่ึงเดิมครบก ำหนดในหรือก่อน
วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 เท่ำนั้น  และไม่มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและข้อก ำหนดอ่ืนของ
สญัญำเช่ำ  
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บริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมขอ้ผ่อนปรนดงักล่ำวกบักำรยินยอมลดค่ำเช่ำทั้งหมดท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขขำ้งตน้ และ
ไดรั้บรู้ผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมขอ้ผ่อนปรนดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือน และเกำ้
เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564   เป็นจ ำนวน 5.05 ลำ้นบำท และ 8.95  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ซ่ึงเกิดจำกกำร
เปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยินยอมลดค่ำเช่ำ ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้งวด 

 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมผีลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงนิที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วนัที่ 1 มกรำคม 2565 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ฉบบัปรับปรุง ซ่ึง
ไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวท่ีเกิดในทำงปฏิบติัส ำหรับผูเ้ช่ำท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง 
ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวต้ำมมำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินของบริษทัฯ 

 

4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  
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5. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  

  (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 
เงินสด 500,302.00 1,117,807.75 
เงินฝำกกระแสรำยวนั 1,946,674.87 5,151,673.36 
เงินฝำกออมทรัพย ์ 78,346,346.13 169,281,833.32 
สลิปบตัรเครดิตท่ียงัไม่ข้ึนเงิน 357,311.50 391,525.39 

              รวม 81,150,634.50 175,942,839.82 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกกระแสรำยวนัมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.05 ถึง 
0.30 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 : 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี) 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่  

  (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

ลกูหน้ีกำรคำ้   
ลกูหน้ีกำรคำ้แฟรนไชส์ - 22,721.48 
ลกูหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 5,560,217.10 39,776,044.87 
ลกูหน้ีกำรคำ้ตำมสญัญำฝำกขำย 2,975,064.06 2,270,806.12 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ 8,535,281.16 42,069,572.47 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (26,396.44) (62,684.44) 

ลกูหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ 8,508,884.72 42,006,888.03 
ลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 6,201,959.14 11,337,048.03 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 796,069.78 131,677.56 
เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ - 135,810.00 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 4,607,963.86 3,474,368.30 
เงินทดรองจ่ำย 491,500.00 - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 924,600.52 681,605.03 
อ่ืนๆ 201,807.90 870,320.50 

รวมลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13,223,901.20 16,630,829.42 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21,732,785.92 58,637,717.45 
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ลกูหน้ีกำรคำ้คงเหลือแยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

ลกูหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่เกินก ำหนดช ำระ 6,250,913.61 40,997,242.03 
ลกูหน้ีกำรคำ้เกินก ำหนดช ำระ   

- ไม่เกิน 3 เดือน 2,244,975.66 1,055,777.58 
- มำกกวำ่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1  ปี 39,391.89 416.00 
- มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2  ปี - 16,136.86 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ 8,535,281.16 42,069,572.47 

7. สินค้ำคงเหลอื  

  (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 130,027,126.31 152,650,589.97 
บรรจุภณัฑ ์ 79,067,146.00 79,453,236.89 
งำนระหวำ่งท ำ 4,507,255.87 4,206,244.81 
วสัดุส้ินเปลือง 3,025,297.30 3,982,624.58 

รวม 216,626,825.48 240,292,696.25 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ (55,076,680.70) (31,276,639.01) 

สุทธิ 161,550,144.78 209,016,057.24 
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8. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่  

   (หน่วย: บาท) 
 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละต่อปี   
 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 
เงินฝำกประจ ำ 0.60 - 0.82 0.82 - 0.90 350,000,000.00 250,000,000.00 
สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  - 432,214.58 

                 รวม   350,000,000.00 250,432,214.58 

ปี 2564 บริษทัฯ มีเงินฝำกประจ ำสถำบนักำรเงินสำมแห่ง อำย ุ12 เดือน (ปี 2563 สองแห่ง อำย ุ12 เดือน)  

9. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564  165,821,307.64 

ซ้ือระหวำ่งงวด  3,068,000.35 

จ ำหน่ำย  (906,083.82) 

ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง  (4,305,146.86) 

โอนกลบัค่ำเผื่อจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น  2,821,401.86 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น  (833,020.55) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (16,343,558.99) 

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  149,322,899.63 

อำคำรบำงส่วนมลูค่ำสุทธิตำมบญัชี 79.41 ลำ้นบำท สร้ำงอยูบ่นท่ีเช่ำของกรรมกำรตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 16.2 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 จ ำนวน 16.34 ลำ้นบำท และ 29.72  

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถำวรท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่

ยงัใชง้ำนอยูร่ำคำทุนจ ำนวน 83.74 ลำ้นบำท และ 88.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ / หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำท่ีดิน พ้ืนท่ีเช่ำในศูนย์กำรค้ำและคลังสินค้ำ และยำนพำหนะ เพ่ือใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำร อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 3-30 ปี 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ท่ี เกิดข้ึนในระหว่ำงงวดส้ินสุดวันท่ี  30 กันยำยน 2564 
ประกอบดว้ย 

10.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
  (หน่วย: บาท) 
มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564  100,091,561.11 
เพ่ิมข้ึน - รำคำทุน  75,675,419.34 
ตดัจ ำหน่ำย  (33,907,323.75) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (45,133,267.99) 

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  96,726,388.71 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 45.13  
ลำ้นบำท 

10.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

10.2.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  133,802,496.80 145,832,987.71 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (23,189,137.88) (23,757,223.32) 

รวม 110,613,358.92 122,075,764.39 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (45,162,016.99) (73,451,452.26) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ – สุทธิ 65,451,341.93 48,624,312.13 

บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินอำยุของสัญญำ 30 ปี สัญญำเช่ำพ้ืนท่ีศูนยก์ำรคำ้อำยุของสัญญำ 3 ปีกบั 10 ปี 

และสญัญำเช่ำของยำนพำหนะอำยขุองสัญญำ 5 ปี 
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10.2.2 รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564  122,075,764.39 

บวก: เพ่ิมหน้ีสินระหวำ่งงวด 75,675,419.34 

หกั: จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (42,202,697.68) 

หกั: ส่วนลดค่ำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำ (8,951,390.58) 

หกั: ลดลงจำกกำรยกเลิกสญัญำ (35,983,736.55) 

มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำสุทธิท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 110,613,358.92 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (45,162,016.99) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 65,451,341.93 

10.2.3 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยส ำหรับสญัญำเช่ำ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

ภำยใน 1 ปี 50,300,396.00 78,512,817.48 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 56,642,024.85 41,617,017.58 
5 ปี ข้ึนไป 26,860,075.95 25,703,152.65 

รวม 133,802,496.80 145,832,987.71 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (23,189,137.88) (23,757,223.32) 

มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ 110,613,358.92 122,075,764.39 

ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแสดงเป็นรำยกำรตน้ทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน    
5.03 ลำ้นบำท 
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ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 เก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำร
ต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

  (หน่วย: บาท) 
 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 42,567,282.04 61,123,264.23 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 5,026,742.13 8,821,081.12 
รวม 47,594,024.17 69,944,345.35 

11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 
มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564   22,742,739.87 
เพ่ิมข้ึน  4,100,000.00 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (2,616,260.20) 

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  24,226,479.67 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 จ ำนวน 2.62 ลำ้นบำท และ 2.55 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

12. สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

 
 (หน่วย : บาท) 

 
30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 61,694,137.12 43,633,326.52 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 

สุทธิ 61,694,137.12 43,633,326.52 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวดมีดงัน้ี  
     (หน่วย : บาท) 
  บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย)/  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกรำคม 2564  
รำยไดใ้นก ำไรหรือ

ขำดทุน 
ณ วนัท่ี 30  

กนัยำยน  2564 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี    
ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ 6,255,327.80 4,760,008.34 11,015,336.14 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์น 1,382,702.26 (397,676.26) 985,026.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 3,281,475.20 (467,017.00) 2,814,458.20 
รำยไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    2,080,338.39 (310,790.20) 1,769,548.19 
หน้ีสินจำกกำรประมำณกำรค่ำร้ือถอน 219,683.10 41,327.93 261,011.03 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินมดัจ ำ 1,283,143.04 (462,540.92) 820,602.12 
ผลขำดทุนสะสมยกไป 24,733,816.07 16,516,945.33 41,250,761.40 
สญัญำเช่ำ 4,396,840.66 (1,619,446.62) 2,777,394.04 

รวม 43,633,326.52 18,060,810.60 61,694,137.12 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   

(รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว   

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีแสดงอยูใ่น   

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (18,060,810.60) (3,145,964.01) 

(รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (18,060,810.60) (3,145,964.01) 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ ำนวน

ท่ีเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์ำงภำษีนั้น บริษทัฯ มี

รำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจ ำนวน 123.67 ลำ้นบำท ท่ีจะหมดอำยใุนปี พ.ศ. 2568 และจ ำนวน 

82.58 ลำ้นบำท ท่ีจะหมดอำยใุนปี พ.ศ. 2569 เป็นตน้ไป ตำมกฎหมำยทำงภำษีในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

  (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

เงินมดัจ ำกำรเช่ำและบริกำร 37,411,331.65 59,986,968.26 

อ่ืนๆ 1,089,316.02 2,366,308.76 

รวม 38,500,647.67 62,353,277.02 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินมดัจ ำ (4,103,010.62) (6,415,715.21) 

สุทธิ 34,397,637.05 55,937,561.81 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

  (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 40,155,350.11 28,721,067.15 

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 20,790,777.10 36,880,612.32 

เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 959,280.61 2,386,231.96 

เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 423,813.63 6,200,452.26 

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 1,681,504.35 2,372,571.82 

รำยไดร้อกำรตดับญัชี - คะแนนสะสม 8,847,740.93 10,401,691.96 

เงินปันผลคำ้งจ่ำย 779,507.96 792,350.51 

อ่ืนๆ 776,491.99 256,633.48 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 34,259,116.57 59,290,544.31 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 74,414,466.68 88,011,611.46 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัฯ มีเงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้จำกลูกคำ้ จ ำนวน 1.68 ลำ้นบำท โดยมีภำระท่ีตอ้ง

ปฏิบติัในกำรส่งมอบสินคำ้ใหลู้กคำ้ จ ำนวน 1.68 ลำ้นบำท 
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15. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
  2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564  16,407,376.00 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  2,804,617.61 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งงวด  (5,139,702.63) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  14,072,290.98 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 2564 2563 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  437,677.08 126,457.98 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 2,366,940.53 1,366,230.02 

รวม  2,804,617.61 1,492,688.00 

16. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข

ทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

รำยช่ือบุคคลและกิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ ควำมสมัพนัธ์ของรำยกำรบญัชี  

นโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

บคุคลธรรมดา ประกอบด้วย:-    

นำงธญัญำภรณ์ ไกรภูเบศ ผูถื้อหุน้และ

กรรมกำรบริษทัฯ 

บริษทัฯ เช่ำท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลกูสร้ำง(แสดงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิ

กำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

ตำมขอ้ตกลงใน

สญัญำ 

  



- 13 - 
 

16.1 รำยกำรระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดอืน ส้ินสุดวนัที่ 

 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563 

ดอกเบีย้จ่ำยตดับัญชี   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 760,618.56 642,557.66 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์สิทธิกำรใช้   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 331,677.18 345,013.53 

16.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 9,839,756.06 10,171,433.23 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิ   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 16,274,456.53 15,765,457.72 

สัญญำเช่ำที่ดนิ 

บริษัทฯ มีสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน ตำมสัญญำลงวนัท่ี  11 มิถุนำยน 2556 มีระยะเวลำเช่ำ 20 ปี 

ก ำหนดค่ำเช่ำเท่ำกับผูป้ระเมินอิสระ และตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2557 เม่ือวนัท่ี         

25 เมษำยน 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ มีกำรแกไ้ขสัญญำโดยท ำบนัทึกต่อทำ้ยสัญญำเช่ำขยำยอำยกุำรเช่ำอีก 

10 ปี เป็นเงิน 16.44 ลำ้นบำท รวมเป็นอำยุ 30 ปี เป็นเงิน 38.28 ลำ้นบำท ตำมสัญญำลงวนัท่ี 23 กรกฎำคม  

พ.ศ. 2557 อำยุสัญญำเช่ำเร่ิมวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2586 (คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลง เก็บ

ค่ำเช่ำนับตั้งแต่วนัท่ีกำรก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ เสร็จส้ิน หรือนับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 

แลว้แต่เวลำใดจะถึงก ำหนดก่อน จนกว่ำจะครบก ำหนดเวลำเช่ำ) อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ เร่ิมบนัทึกค่ำเช่ำตั้งแต่ 

1 มกรำคม 2557 เป็นตน้ไป โดยกำรเช่ำท่ีดินดงักล่ำวจะไม่มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้ำงให้แก่ผูใ้หเ้ช่ำ 

โดยผูเ้ช่ำตอ้งร้ือถอนส่ิงปลกูสร้ำงดงักล่ำวเม่ือเลิกเช่ำบริษทัฯ 
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัฯ บนัทึกกำรเช่ำดงักล่ำวเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมหมำยเหตุขอ้ 10.1  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัฯ ตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำตำมหน้ีคงเหลือ ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 

จ่ำยช ำระ  

ภำยใน 1 ปี 2,514,935.25 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,439,063.25 

เกิน 5 ปี ข้ึนไป(ถึงปีท่ี 30) 25,703,152.95 

รวม 32,657,151.45 

17. ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2564 มีมติอนุมติัการ

ส้ินสุดโครงการการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซ่ึงจดัสรรให้แก่

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทั (ESOP Warrant-1) ท่ีอายุของสิทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 

17 กรกฎาคม 2564  โดยมีออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 

22,610,000 หน่วย มีการใชสิ้ทธิไปแลว้จ านวน 6,868,535 หน่วย คงเหลือเท่ากบั 15,741,465 หน่วย  

18. เงนิปันผลจ่ำย 

ปี 2563 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2563 มีมติใหเ้ล่ือนกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

และมีมติจ่ำยเงินปันผลแทนผูถื้อหุน้จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 โดยก ำหนดจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ ำนวน 2,994 

ลำ้นหุ้น ในอตัรำหุน้ละ 0.071 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 213 ลำ้นบำทโดยบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแลว้

ในปี 2562 หุ้นละ 0.035 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 105 ลำ้นบำท คงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ำยอีกหุ้นละ 0.036 

บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 108 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษัทฯ จ่ำยแล้ว เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2563 และเม่ือวนัท่ี 27 

สิงหำคม 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 มีมติรับทรำบแลว้ 
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19. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน(ไม่รวมหุ้นซ้ือคืน) และก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือน

และเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน ไม่ไดค้  ำนวณปรับลด เน่ืองจำกรำคำตลำด

เฉล่ียต ่ำกวำ่รำคำใชสิ้ทธิ 

  

 (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2564 2563 

  จ ำนวน 

หุน้สำมญั 

 

ก ำไร 

 จ ำนวน 

หุน้สำมญั 

 

ก ำไร 

  

ก ำไร(ขำดทุน) 

ถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ ำหนกั 

(ขำดทุน) 

ต่อหุน้ 

 

ก ำไร(ขำดทุน) 

ถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ ำหนกั 

(ขำดทุน) 

ต่อหุน้ 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้       

    ขั้นพ้ืนฐำน (22,018,852.66) 2,994,193,535 (0.01) (22,752,739.15) 2,994,193,535 (0.01) 

 (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2564 2563 

  จ ำนวน 

หุน้สำมญั 

 

ก ำไร 

 จ ำนวน 

หุน้สำมญั 

 

ก ำไร 

  

ก ำไร(ขำดทุน) 

ถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ ำหนกั 

(ขำดทุน) 

ต่อหุน้ 

 

ก ำไร(ขำดทุน) 

ถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ ำหนกั 

(ขำดทุน) 

ต่อหุน้ 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้       

    ขั้นพ้ืนฐำน (72,328,158.39) 2,994,193,535 (0.02) (123,793,460.66) 2,994,193,535 (0.04) 
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20. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนในส่วนงำนหลกัคือ กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงท่ีผำ่นช่องทำงคำ้ปลีกและกำรจ ำหน่ำย

ท่ีไม่ผ่ำนช่องทำงคำ้ปลีก และตำมภูมิศำสตร์รำยงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้

อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร

จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้น

กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ คือ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำมภูมิศำสตร์ภำยในประเทศกบัต่ำงประเทศส ำหรับงวดสำมเดือน และเกำ้เดือน ส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

     (หน่วย: บาท) 

    ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่          

30 กนัยำยน 

 2564 2563 

กำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 64,838,112.03 162,191,810.45 

กำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 5,563,996.35 23,542,896.53 

รวม 70,402,108.38 185,734,706.98 

 

     (หน่วย: บาท) 

    ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่           

30 กนัยำยน 

 2564 2563 

กำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 227,815,799.84 505,365,986.95 

กำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 47,330,684.89 73,101,343.67 

รวม 275,146,484.73 578,467,330.62 

ข้อมลูเก่ียวกับลกูค้ารายใหญ่ 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลกูคำ้ 2 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 67.85 ลำ้น
บำท ท่ีมลูค่ำมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร  
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21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

21.1 บริษทัฯ มีภำระผูกพันคงเหลือตำมสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีและสัญญำบริกำรของบริษทัฯ อำยุไม่เกิน 1 ปี มียอด

คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 0.82 ลำ้นบำท 

21.2 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 3.27 ลำ้นบำท 

22. เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

22.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกมีรำยกำรบำงส่วนเป็นสกุลเงินตรำ

ต่ำงประเทศ ซ่ึงรำยกำรส่วนใหญ่อำยไุม่เกินหน่ึงปี 

บริษทัฯ มีวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward rate) จำกสถำบนักำรเงินสองแห่ง วงเงินรวม 50 

ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 

บริษทัฯ มีตรำสำรอนุพนัธ์โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 
2564 ดงัน้ี 

สกุลเงิน จ ำนวนเงินที่ขำย อตัรำแลกเปล่ียน วนัท่ีครบก ำหนด 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ 0.50 32.65-33.40 21 ตุลำคม 2564 – 29 ธนัวำคม 2564 

บริษทัฯ มีตรำสำรอนุพนัธ์โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 ดงัน้ี 

สกุลเงิน จ ำนวนเงินที่ขำย อตัรำแลกเปล่ียน วนัท่ีครบก ำหนด 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ 1.03 30.00 - 31.13 15 มกรำคม 2564 – 29 มีนำคม 2564 
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บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ดงัน้ี 

 (ล้ำน) สกลุเงนิ 
อตัรำแลกเปลีย่น 

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.02 ดอลลำร์สหรัฐ 33.68-33.73 

บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี 

 (ล้ำน) สกลุเงนิ 
อตัรำแลกเปลีย่น 

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1.00 ดอลลำร์สหรัฐ 29.87 

22.2 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินบำงส่วนจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบำทท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียข้ึนลงตำมอตัรำตลำด ฝ่ำยบริหำรของ  
บริษทัฯ จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 บริษทัฯ มีวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณมลูค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหน้ี เจำ้หน้ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

ข) หน้ีสินระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั ส ำหรับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

บริษทัฯ มีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ดงัน้ี 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของเงิน  

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัท่ีครบก ำหนด 

   (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ - 503,465.98 - 32.65 - 33.40 21 ตุลำคม 2564 – 29 ธนัวำคม 2564 
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บริษทัฯ มีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของเงิน  

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัท่ีครบก ำหนด 

   (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ - 1,030,759.50 - 30.00 - 31.13 15 มกรำคม 2564 – 

29 มีนำคม 2564 

22.3 ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม   

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและหน้ีสินท่ี
เปิดเผยมลูค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมลูค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

   หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      

- สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.30 - 0.30 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

   สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  

- สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.43 - 0.43 

23. กำรอนุมตัข้ิอมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 

พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 


