
บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดอืน ส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 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 ำให้บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปิดสำขำส่วนใหญ่แลว้ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนำคตของบริษทัฯ อยำ่งไร 
ก็ตำม ผลกระทบดังกล่ำวยงัไม่สำมำรถประมำณได้อย่ำงสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ 
ติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์
ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองและจะพิจำรณำบนัทึกผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถ
ท 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  

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) 
 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 
เงินสด 693,190.50 1,117,807.75 
เงินฝำกกระแสรำยวนั 3,191,944.39 5,151,673.36 
เงินฝำกออมทรัพย ์ 204,459,730.25 169,281,833.32 
สลิปบตัรเครดิตท่ียงัไม่ข้ึนเงิน 376,464.75 391,525.39 

              รวม 208,721,329.89 175,942,839.82 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกกระแสรำยวนัมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 
0.50 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 : 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี) 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่  

  (หน่วย: บาท) 
 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

ลกูหน้ีกำรคำ้   
ลกูหน้ีกำรคำ้แฟรนไชส์ - 22,721.48 
ลกูหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 13,218,540.24 39,776,044.87 
ลกูหน้ีกำรคำ้ตำมสญัญำฝำกขำย 1,686,184.32 2,270,806.12 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ 14,904,724.56 42,069,572.47 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (26,396.44) (62,684.44) 

ลกูหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ 14,878,328.12 42,006,888.03 
ลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 10,419,285.27 11,337,048.03 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 444,297.07 131,677.56 
เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 484,160.00 135,810.00 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 3,143,873.79 3,474,368.30 
เงินทดรองจ่ำย 411,000.00 - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 656,007.19 681,605.03 
อ่ืนๆ 662,316.19 870,320.50 

รวมลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16,220,939.51 16,630,829.42 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 31,099,267.63 58,637,717.45 



- 4 - 
 

ลกูหน้ีกำรคำ้คงเหลือแยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

ลกูหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่เกินก ำหนดช ำระ 14,119,816.83 40,997,242.03 
ลกูหน้ีกำรคำ้เกินก ำหนดช ำระ   

- ไม่เกิน 3 เดือน 749,324.84 1,055,777.58 
- มำกกวำ่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1  ปี 26,433.03 416.00 
- มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2  ปี 9,149.86 16,136.86 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ 14,904,724.56 42,069,572.47 

7. สินค้ำคงเหลอื  

  (หน่วย: บาท) 
 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 141,936,237.26 152,650,589.97 
บรรจุภณัฑ ์ 75,891,625.96 79,453,236.89 
งำนระหวำ่งท ำ 4,614,913.27 4,206,244.81 
วสัดุส้ินเปลือง 3,740,000.66 3,982,624.58 

รวม 226,182,777.15 240,292,696.25 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ (39,049,995.26) (31,276,639.01) 

สุทธิ 187,132,781.89 209,016,057.24 
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8. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่ / หนีสิ้นทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่ 

8.1  สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่ 

   (หน่วย: บาท) 
 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละต่อปี   
 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 
เงินฝำกประจ ำ 0.82 - 0.90 0.82 - 0.90 250,000,000.00 250,000,000.00 

  สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  - 432,214.58 

                 รวม   250,000,000.00 250,432,214.58 

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

8.2 หนีสิ้นทำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น 

   (หน่วย: บาท) 
   31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 
  สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  26,077.59 - 

                 รวม   26,077.59 - 

สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พ่ือกำรซ้ือขำยอนุพนัธ์ไม่ไดก้ ำหนด

ไวใ้นควำมสมัพนัธ์ทำงบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงแสดงดว้ยมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 

9. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564  165,821,307.64 

ซ้ือระหวำ่งงวด  399,755.14 

จ ำหน่ำย  (743,996.99) 

ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง  (2,784,143.25) 

โอนกลบัค่ำเผื่อจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น  1,780,988.90 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น  (833,020.55) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (6,203,349.42) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564  157,437,541.47 
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อำคำรบำงส่วนมลูค่ำสุทธิตำมบญัชี 81.04 ลำ้นบำท สร้ำงอยูบ่นท่ีเช่ำของกรรมกำรตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 16.2 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 จ ำนวน 6.20 ลำ้นบำท และ 10.82  

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถำวรท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่

ยงัใชง้ำนอยูร่ำคำทุนจ ำนวน 80.61 ลำ้นบำท และ 88.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ / หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำท่ีดิน พ้ืนท่ีเช่ำในศูนย์กำรค้ำและคลังสินค้ำ และยำนพำหนะ เพ่ือใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำร อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 2-10 ปี 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ท่ี เกิด ข้ึนในระหว่ำงงวดส้ินสุดวันท่ี  31 มีนำคม 2564 
ประกอบดว้ย 

10.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
  (หน่วย: บาท) 
มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564  100,091,561.11 
เพ่ิมข้ึน - รำคำทุน  33,299,534.46 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (44,936,154.79) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564  88,454,940.78 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 จ ำนวน 44.94  
ลำ้นบำท 

10.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

10.2.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  130,533,180.63 145,832,987.71 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (23,130,984.02) (23,757,223.32) 

รวม 107,402,196.61 122,075,764.39 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (51,142,671.06) (73,451,452.26) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ – สุทธิ 56,259,525.55 48,624,312.13 
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บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินอำยุของสัญญำ 3 ปีกบั 30 ปี สัญญำเช่ำพ้ืนท่ีศูนยก์ำรคำ้อำยุของสัญญำ 3 ปีกบั 

10 ปี และสญัญำเช่ำของยำนพำหนะอำยขุองสัญญำ 5 ปี 

10.2.2 รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

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

บวก: เพ่ิมหน้ีสินระหวำ่งงวด 33,299,534.46 

หกั: จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (47,973,102.24) 

มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำสุทธิท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 107,402,196.61 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (51,142,671.06) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 56,259,525.55 

10.2.3 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยส ำหรับสญัญำเช่ำ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

ภำยใน 1 ปี 55,806,507.37 78,512,817.48 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 49,601,982.11 41,617,017.58 
5 ปี ข้ึนไป 25,124,691.15 25,703,152.65 

รวม 130,533,180.63 145,832,987.71 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (23,130,984.02) (23,757,223.32) 

มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ 107,402,196.61 122,075,764.39 

ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแสดงเป็นรำยกำรตน้ทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน   
1,814,401.91 บำท 
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11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 
มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564   22,742,739.87 
เพ่ิมข้ึน  812,000.00 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (822,618.00) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564  22,732,121.87 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 จ ำนวน 0.82 ลำ้นบำท และ 0.85 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

12. สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

 
 (หน่วย : บาท) 

 
31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 47,364,157.39 43,633,326.52 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 

สุทธิ 47,364,157.39 43,633,326.52 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวดมีดงัน้ี  
     (หน่วย : บาท) 
  บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย)/  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกรำคม 2564  
รำยไดใ้นก ำไรหรือ

ขำดทุน 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี    
ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ 6,255,327.80 1,554,671.25 7,809,999.05 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์น 1,382,702.26 (189,593.67) 1,193,108.59 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 3,281,475.20 (679,135.51) 2,602,339.69 
รำยไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    2,080,338.39 51,659.61 2,131,998.00 
หน้ีสินจำกกำรประมำณกำรค่ำร้ือถอน 219,683.10 14,588.61 234,271.71 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินมดัจ ำ 1,283,143.04 (60,000.00) 1,223,143.04 
ผลขำดทุนสะสมยกไป 24,733,816.07 3,646,030.07 28,379,846.14 
สญัญำเช่ำ 4,396,840.66 (607,389.49) 3,789,451.17 

รวม 43,633,326.52 3,730,830.87 47,364,157.39 
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ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   

(รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว   

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีแสดงอยูใ่น   

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (3,730,830.87) 427,328.42 

(รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (3,730,830.87) 427,328.42 

13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

เงินมดัจ ำกำรเช่ำและบริกำร 49,267,784.05 59,986,968.26 

อ่ืนๆ 1,544,703.31 2,366,308.76 

รวม 50,812,487.36 62,353,277.02 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินมดัจ ำ (6,115,715.21) (6,415,715.21) 

สุทธิ 44,696,772.15 55,937,561.81 
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14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 26,299,814.73 28,721,067.15 

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 27,829,644.39 36,880,612.32 

เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 2,124,986.32 2,386,231.96 

เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 6,158,676.26 6,200,452.26 

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 2,217,111.58 2,372,571.82 

รำยไดร้อกำรตดับญัชี - คะแนนสะสม 10,659,990.01 10,401,691.96 

เงินปันผลคำ้งจ่ำย 783,233.06 792,350.51 

อ่ืนๆ 1,134,446.28 256,633.48 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 50,908,087.90 59,290,544.31 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 77,207,902.63 88,011,611.46 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีเงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้จำกลูกคำ้ จ ำนวน 2.22 ลำ้นบำท โดยมีภำระท่ีตอ้ง

ปฏิบติัในกำรส่งมอบสินคำ้ใหลู้กคำ้ จ ำนวน 2.22 ลำ้นบำท 

15. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564  16,407,376.00 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  934,872.53 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งงวด  (4,330,550.10) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564  13,011,698.43 
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ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 2564 2563 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  145,843.42 228,191.25 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 789,029.11 828,280.50 

รวม  934,872.53 1,056,471.75 

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 

16.1 รำยกำรระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืน ส้ินสุดวันที่ 

 31 มนีำคม 2564 31 มนีำคม 2563 

ดอกเบีย้จ่ำยตดับัญชี   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 253,504.78 309,817.78 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์สิทธิกำรใช้   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 110,559.06 190,114.99 
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16.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 10,060,874.18 10,171,433.23 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 16,018,962.51 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 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัฯ บนัทึกกำรเช่ำดงักล่ำวเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมหมำยเหตุขอ้ 10.1  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ ตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำตำมสญัญำคงเหลือ ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 

จ่ำยช ำระ  

ภำยใน 1 ปี 1,006,020.00 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,363,611.75 

เกิน 5 ปี ข้ึนไป(ถึงปีท่ี 30) 26,281,614.15 

รวม 31,651,245.90 
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17. เงนิปันผลจ่ำย 

 ปี 2563 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2563 มีมติใหเ้ล่ือนกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 ออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนด เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 และมีมติจ่ำยเงินปันผลแทนผูถื้อหุ้นจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 โดยก ำหนดจ่ำย

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจ ำนวน 2,994 ลำ้นหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.071 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 213 ลำ้นบำทโดยบริษทัฯ 

จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแลว้ในปี 2562 หุน้ละ 0.035 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 105 ลำ้นบำท คงเหลือเงินปัน

ผลท่ีตอ้งจ่ำยอีกหุ้นละ 0.036 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 108 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ จ่ำยแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 

2563 และเม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 มีมติรับทรำบแลว้ 

18. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน(ไม่รวมหุ้นซ้ือคืน) และก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 และ 2563 แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2564 2563 

  จ ำนวนหุ้นสำมญั   จ ำนวนหุ้นสำมญั  

  

ก ำไร (ขำดทุน) 

ถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ำหนกั 

ก ำไร(ขำดทุน) 

ต่อหุ้น 

 

ก ำไร (ขำดทุน) 

ถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ำหนกั 

 

ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้น       

    พ้ืนฐำน (15,131,726.38) 2,994,193,535 (0.01) (39,679,181.96) 2,994,193,535 (0.01) 

ผลกระทบของหุ้นสำมญั       

     เทียบเท่ำปรับลด - - - - - - 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (15,131,726.38) 2,994,193,535 (0.01) (39,679,181.96) 2,994,193,535 (0.01) 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือน ไม่ไดค้  ำนวณปรับลด เน่ืองจำกรำคำตลำดเฉล่ียต ่ำกวำ่รำคำใชสิ้ทธิ 
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19. 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 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

     (หน่วย: บาท) 

 2564 2563 

กำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 94,556,568.10 232,632,810.07 

กำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 36,937,986.04 34,634,628.67 

รวม 131,494,554.14 267,267,438.74 
       

ข้อมลูเก่ียวกับลกูค้ารายใหญ่ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลกูคำ้ 2 รำยจ ำนวนเงิน 46.57 ลำ้นบำท 
ท่ีมลูค่ำมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร  

20. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

20.1 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัคงเหลือตำมสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีและสญัญำบริกำรของบริษทัฯ อำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี มียอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 จ ำนวน 1.10 ลำ้นบำท 

20.2 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 จ ำนวน 6.08 ลำ้นบำท 

20.3 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัคงเหลือท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเก่ียวกบักำรซ้ือวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม 2564 จ ำนวน 47.22 ลำ้นบำท  
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21.  เคร่ืองมอืทำงกำรเงิน 

21.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงด้ำนกำรเงินในดำ้นต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ควำมเส่ียงดำ้นตลำด (ซ่ึง
ประกอบดว้ยควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย) และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนจำกตลำด
กำรเงินท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้โดยให้มีผลกระทบด้ำนลบต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินน้อยท่ีสุด       
บริษทัฯ ใชต้รำสำรอนุพนัธ์ประเภทต่ำง ๆ ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นต่ำง ๆ ดงัน้ี 

ความเส่ียงทางด้านสภาพคล่อง 

กิจกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง โดยรักษำระดบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใหเ้พียงพอ 
เพ่ือสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนของกิจกำร 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกมีรำยกำรบำงส่วนเป็นสกุลเงินตรำ

ต่ำงประเทศ ซ่ึงรำยกำรส่วนใหญ่อำยไุม่เกินหน่ึงปี 

บริษทัฯ มีวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward rate) จำกสถำบนักำรเงินสองแห่ง วงเงินรวม 50 

ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 

บริษทัฯ มีตรำสำรอนุพนัธ์โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 
2564 ดงัน้ี 

สกุลเงิน จ ำนวนเงินที่ขำย อตัรำแลกเปล่ียน วนัท่ีครบก ำหนด 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ 0.03 29.95-30.76 29 เมษำยน 2564 – 21 มิถุนำยน 2564 
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บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ดงัน้ี 

 (ล้ำน) สกลุเงนิ 
อตัรำแลกเปลีย่น 

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.03 ดอลลำร์สหรัฐ 31.11 

ความเส่ียงด้านเครดติ 

บริษทัฯ บริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรใหสิ้นเช่ือเป็นไปอยำ่งเหมำะสม และ
ไม่คำดว่ำจะมีผลขำดทุนทำงกำรเงินอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือทำงกำรคำ้ โดยบริษทัฯ ไดติ้ดตำม
ยอดคงคำ้งของลกูหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ  

บริษทัฯ พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยอตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
รูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั บริษทัฯ จดักลุ่มลูกคำ้ตำมประเภทของลูกคำ้โดยพิจำรรำจำก
ลกัษณะของธุรกิจลูกคำ้ กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนึงถึงผลของ
ควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ำหนกั มลูค่ำของเงินตำมระยะเวลำและขอ้มลูสนบัสนุนท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี
รำยงำน โดยเป็นขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจ
ในอนำคต  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

บริษทัฯ ตอ้งกำรสภำพคล่องเพ่ือใหส้ำมำรถปฏิบติัตำมขอ้ผกูพนัทำงกำรคำ้ ซ่ึงบริษทัฯ มีควำมรับผิดชอบใน
กำรรักษำระดบัเงินสดและกำรพิจำรณำเพ่ิมวงเงินเครดิตทั้งในส่วนของภำยในบริษทัฯ และกบัสถำบนักำรเงิน
อ่ืนเพ่ือใหเ้พียงพอต่อสภำพคล่องท่ีตอ้งกำรโดยตอ้งอยูภ่ำยใตแ้นวปฏิบติัของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ประเมินควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรท ำแผนกำรบริหำรสภำพคล่องอย่ำงต่อเน่ืองและ
รักษำระดบัของเงินสด เงินฝำกธนำคำร วงเงินสินเช่ือแบบผกูพนัท่ียงัไม่ไดใ้ช ้และวงเงินแบบสินเช่ือแบบไม่
ผกูพนัจำกธนำคำรต่ำง ๆ เพ่ือใหเ้พียงพอต่อสภำพคล่องท่ีตอ้งกำร 
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ความเส่ียงเกีย่วกบัอัตราดอกเบี้ย 

ควำมเส่ียงเก่ียวกับอัตรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคต กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีเงิน
ฝำกธนำคำรและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอตัรำดอกเบ้ีย มีอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตำมรำคำตลำด และอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำด 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ี
ครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 31 มีนำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 

 ภำยใน มำกกวำ่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 

1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 204.46 4.26 208.72 0.05 - 0.50 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 15.73 15.73 - 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 250.00 - - - 250.00 0.82 - 0.90 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 44.70 44.70 - 

 250.00 - 204.46 64.69 519.15  

หน้ีสินทำงกำรเงิน       

หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 0.03 - - - 0.03 - 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 62.21 62.21 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 107.40 - - - 107.40 5.85 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.59 - - - 1.59 - 

 109.02 - - 62.21 171.23  

จำกกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย บริษทัฯ ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 
เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่มีหน้ีสินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตำมรำคำตลำด 
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21.2 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 31 มีนำคม 2564 ดงัน้ี 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของเงิน  

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัท่ีครบก ำหนด 

   (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ - 25,256.38 - 29.95-30.76 29 เมษำยน 2564 -  

21 มิถุนำยน 2564 
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ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ แสดงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ี    

วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยติุธรรม รวมถึงแสดงตำมล ำดบัชั้นมลูค่ำยติุธรรมส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 

 มลูค่ำตำมบญัชี มลูค่ำยติุธรรม 

 มลูค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรขำดทุน 

รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 

รวม 

 

 

 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 208,721,329.89 208,721,329.89 208,721,329.89 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 15,733,625.19 15,733,625.19 15,733,625.19 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น - 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - 44,696,772.15 44,696,772.15 44,696,772.15 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน - 519,151,727.23 519,151,727.23 519,151,727.23 

หนี้สินทำงกำรเงิน     

หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 26,077.59 - - 26,077.59 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 62,205,814.72 62,205,814.72 62,205,814.72 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ -  107,402,196.61   107,402,196.61   107,402,196.61  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -   1,591,250.00     1,591,250.00     1,591,250.00   

รวมหนี้สินทำงกำรเงิน 26,077.59 171,199,261.33 171,199,261.33 171,225,338.92 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีมูลค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม

โดยประมำณ 
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22. ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม   

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมลูค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและหน้ีสินท่ีเปิดเผยมลูค่ำยติุธรรมแยก
แสดงตำมล ำดบัชั้นของมลูค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  

- สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.03 - 0.03 

23. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม

และกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.25 เท่ำ  

24. กำรอนุมตัข้ิอมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 

พฤษภำคม พ.ศ. 2564 


