
บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดเก้าเดอืน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัฯ 

บริษทั บิวต้ี คอมมูนิต้ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2555 โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนเลขท่ี 10/915 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์         

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

ประกอบธุรกิจหลกั คือ การคา้ปลีกเคร่ืองสาํอาง 

รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 16 กรกฏาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นคร้ังล่าสุด มี

ดงัน้ี  

 สดัส่วนการถือหุน้ 

 (ร้อยละของทุนชาํระแลว้) 

นางธญัญาภรณ์ ไกรภูเบศ 11.72 

นายสุวิน ไกรภูเบศ 9.50 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 3.64 

นายพรพงษ ์พรประภา 2.81 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทาํ

ให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่

อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค การจาํกดัหรือหยดุชะงกัการผลิต การดาํเนินงานท่ีล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ 

สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบทาํให้บริษทัฯไม่สามารถขายสินคา้ผ่านสาขาในหา้งสรรพสินคา้ให้กบัลูกคา้

ได ้และบริษทัฯมีการปิดสาขาเป็นการชัว่คราวในกรุงเทพและต่างจงัหวดัเป็นจาํนวนมากแต่ยงัสามารถใหล้กูคา้

ซ้ือสินคา้ผ่านทางสํานักงานใหญ่ในช่องทางออนไลน์และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการปิดสาขาบางส่วนแลว้ ซ่ึง

ส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคต

ของบริษทัฯอย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่าย

บริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบั

มลูค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบ

ดงักล่าวเม่ือสามารถทาํได ้  
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2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ

บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง งบการเงิน

ระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินน้ี

มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั

กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น

การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 

งบการเงินของบริษทัฯ จดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน    

งบการเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมผีลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการ

บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การ

เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ    

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทาง

การเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั

วิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง

การเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความ

มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 

บริษทัฯ นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ

การเงินของบริษทัฯ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ        

การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ

สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมลูค่าตํ่า  

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 17  (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 15  (ปรับปรุง 2561)  สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 27  (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 4   (ปรับปรุง 2561) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

บริษทัฯ นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และ

ไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือก

เพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินบางฉบบั และเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบั

สถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบั

ใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินของบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี        

1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่นําการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์  COVID-19 มาถือเป็นการ

เปล่ียนแปลงสัญญาเช่าโดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีได้

ส่วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน 
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- เลือกท่ีจะไม่นําสถานการณ์  COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี               

ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษทัใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีความไม่แน่นอนซ่ึงอาจกระทบต่อการประมาณ

การกาํไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาตคมาเป็นขอ้มลูในการประมาณการความเพียงพอของกาํไรทางภาษีท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาตคเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมผีลบังคับใช้สําหรับงบการเงนิที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วนัที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบั

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ประกอบดว้ย การปรับปรุงการอา้งอิง

กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คาํนิยามของธุรกิจ คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั และการ

ปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยู่ระหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐาน

กลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน

และสญัญาเช่า 

4.1 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

การจดัประเภทรายการและวัดมลูค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของบริษทัฯ 

ในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  

บริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั

จาํหน่าย โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษัทฯ พิจารณาการ

เปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลกูหน้ี

การคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั ซ่ึงบริษทัฯ ใช้

วิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
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4.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่า

เส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่ 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 

ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี

สญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากบริษทัฯ ไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่  

บริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายุสญัญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถกูคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเสน้ตรงนบัจากวนัท่ีสญัญา

เช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่า

แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทัฯ 

หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจาก

หน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตาม

บญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถกูวดัมลูค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า จะถกูรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ

ปฏิบัต ิ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการ

เปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี

แสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี บริษทัฯ เลือกปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาเช่าท่ีก่อน

หนา้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานและสิทธิการเช่า โดยการรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสญัญา โดย

มีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์สมือนว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไดถื้อปฏิบติัมาตั้งแต่วนัท่ี

สญัญาเช่าเร่ิมมีผลคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานน้ีมา

ถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 

31 ธนัวาคม 2562 

ผลกระทบจากมาตรฐาน               

การรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สินทรัพย์    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 206,630,226.63 206,630,226.63 

สิทธิการเช่า 3,748,033.91 (3,748,033.91) - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,543,168.14 5,999,399.26 18,542,567.40 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวยีน    

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด    

ชาํระภายในหน่ึงปี - 161,899,477.26 161,899,477.26 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 70,979,711.79 70,979,711.79 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 177,238,227.73 (4,628,355.05) 172,609,872.68 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 136,554,083.27 (19,369,242.02) 117,184,841.25 
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สัญญาเช่า 

การกระทบยอดระหว่างหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่า

ดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 219,540,357.61 

หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูค่าตํ่า  (13,268,509.33) 

บวก: กลบัรายการปรับปรุงตดัเสน้ตรงตลอดอายสุญัญา 4,628,355.05 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (37,910,054.62) 

บวก: หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 59,889,040.34 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 232,879,189.05 

  

ประกอบดว้ย  

หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 161,899,477.26 

หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 70,979,711.79 

 232,879,189.05 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 

คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

ท่ีดิน 11,262,359.70 

พ้ืนท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้และคลงัสินคา้ 191,393,891.26 

ยานพาหนะ 3,973,975.67 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 206,630,226.63 
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6. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

  (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินสด 1,420,409.00 3,368,839.25 

เงินฝากกระแสรายวนั 908,684.16 25,765,177.04 

เงินฝากออมทรัพย ์ 195,131,898.75 124,868,815.39 

สลิปบตัรเครดิตท่ียงัไม่ข้ึนเงิน 435,227.97 653,432.74 

              รวม 197,896,219.88 154,656,264.42 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (591,673.87) - 

สุทธิ 197,304,546.01 154,656,264.42 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่  

  (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ลกูหน้ีการคา้   

ลกูหน้ีการคา้แฟรนไชส์ 87,710.46 342,042.09 

ลกูหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 19,256,268.46 45,121,689.87 

ลกูหน้ีการคา้ตามสญัญาฝากขาย 2,150,897.86 29,137,137.57 

รวมลกูหน้ีการคา้ 21,494,876.78 74,600,869.53 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (62,684.44) (702,334.91) 

ลกูหน้ีการคา้ – สุทธิ 21,432,192.34 73,898,534.62 

ลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 14,812,728.93 8,029,435.70 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 767,658.92 1,319,690.94 

เงินมดัจาํค่าสินคา้ 135,810.00 936,266.47 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 2,892,325.40 3,342,327.99 

เงินจ่ายล่วงหนา้ภาษีมลูค่าเพ่ิม 851,142.41 1,637,577.36 

อ่ืนๆ 1,171,936.01 2,425,565.47 

รวมลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 20,631,601.67 17,690,863.93 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 42,063,794.01 91,589,398.55 
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ลกูหน้ีการคา้คงเหลือแยกตามอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ลกูหน้ีการคา้ท่ีไม่เกินกาํหนดชาํระ 20,062,131.77 69,987,358.83 

ลกูหน้ีการคา้เกินกาํหนดชาํระ   

- ไม่เกิน 3 เดือน 1,152,385.95 4,488,252.65 

- มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1  ปี 244,807.54 110,165.70 

- มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2  ปี 35,551.52 15,092.35 

รวมลกูหน้ีการคา้ 21,494,876.78 74,600,869.53 

8. สินค้าคงเหลอื  

  (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 196,177,395.74 272,793,211.20 

บรรจุภณัฑ ์ 77,912,186.79 78,779,582.11 

งานระหวา่งทาํ 6,743,309.44 17,442,119.42 

วสัดุส้ินเปลือง 4,027,787.80 4,709,891.42 

รวม 284,860,679.77 373,724,804.15 

หกั ค่าเผื่อการลดมลูค่าของสินคา้ (30,312,664.88) (18,850,147.83) 

สุทธิ 254,548,014.89 354,874,656.32 

9. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอืน่  

   (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี   

 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินฝากประจาํ 0.85 – 0.90 1.60 - 1.85 150,000,000.00 300,000,000.00 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน     

            ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (69,545.47) - 

                 สุทธิ   149,930,454.53 300,000,000.00 
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10. สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 

บริษทัฯ มีเงินฝากประจาํอาย ุ13 เดือน กบัสถาบนัการเงินหน่ึงแห่งในประเทศ  

   (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบีย้ร้อยละต่อปี   

 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินฝากประจาํ 1.67 1.67 50,000,000.00 50,000,000.00 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน     

          ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (33,707.18) - 

สุทธิ   49,966,292.82 50,000,000.00 

11. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

การเปล่ียนแปลง สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  230,516,554.63 

ซ้ือระหวา่งงวด  2,800,830.72 

จาํหน่าย  (73,491.32) 

ตดัจาํหน่าย/ปรับปรุง  (19,549,826.50) 

โอนทรัพยสิ์นค่าร้ือถอน  (5,228,991.00) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (757,641.60) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (29,718,531.59) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563  177,988,903.34 

อาคารบางส่วนมลูค่าสุทธิตามบญัชี 82.66 ลา้นบาท สร้างอยูบ่นท่ีเช่าของกรรมการตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 19.2 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 จาํนวน 29.72 ลา้นบาท และ 37.88 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถาวรท่ีคิดค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ 

แต่ยงัใชง้านอยูร่าคาทุนจาํนวน 104.10 ลา้นบาท และ 145.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุง)  - 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการ   

รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก  206,630,226.63 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง)  206,630,226.63 

เพ่ิมข้ึน - ราคาทุน  43,265,607.55 

รับโอนทรัพยสิ์นค่าร้ือถอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  5,228,991.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (96,423,206.74) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563  158,701,618.44 

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จาํนวน 96.42 

ลา้นบาท 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 

การเปล่ียนแปลง สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   26,140,584.34 

เพ่ิมข้ึน  - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (2,547,279.36) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563  23,593,304.98 

ค่าตดัจาํหน่าย สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 จาํนวน 2.55 ลา้นบาท และ 2.20 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

14. สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 
 (หน่วย : บาท) 

 
30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21,688,531.41 12,543,168.14 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 

สุทธิ 21,688,531.41 12,543,168.14 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี  

    (หน่วย : บาท) 

 

 

 

 

ณ วนัท่ี 1 

มกราคม  

2563 

รายการปรับปรุง

จากการนาํ

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาถือ

ปฏิบติัคร้ังแรก 

 

บนัทึกเป็น

(รายจ่าย)/

รายไดใ้น

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

 

 

ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน  

2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ 3,770,029.57 - 2,292,503.41 6,062,532.98 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าทรัพยสิ์น 985,026.00 - 151,528.32 1,136,554.32 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,608,283.20 - (858,410.97) 3,749,872.23 

รายไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    2,976,976.74 - 42,883.11 3,019,859.85 

หน้ีสินจากการประมาณการค่าร้ือถอน 202,852.63 - 10,190.31 213,042.94 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินมดัจาํ - - 1,311,895.64 1,311,895.64 

สญัญาเช่า - 5,999,399.26 195,374.19 6,194,773.45 

      รวม 12,543,168.14 5,999,399.26 3,145,964.01 21,688,531.41 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด - 42,852,877.90 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   

(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว   

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีแสดงอยูใ่น   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (3,145,964.01) (871,947.81) 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (3,145,964.01) 41,980,930.09 
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15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

  (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เงินมดัจาํการเช่าและบริการ 67,344,656.41 88,924,575.19 

อ่ืนๆ 2,339,188.40 2,925,722.93 

รวม 69,683,844.81 91,850,298.12 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินมดัจาํ (6,559,478.21) - 

สุทธิ 63,124,366.60 91,850,298.12 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

  (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้ 29,050,928.63 81,805,862.07 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 39,570,642.95 46,790,880.48 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 2,826,381.58 8,809,091.24 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 6,203,238.65 12,870,632.76 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 6,062,963.03 5,787,270.79 

รายไดร้อการตดับญัชี - คะแนนสะสม 15,099,299.23 14,884,883.70 

เงินปันผลคา้งจ่าย 829,338.45 514,740.56 

อ่ืนๆ 423,334.57 5,774,866.13 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 71,015,198.46 95,432,365.66 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 100,066,127.09 177,238,227.73 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีเงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้จากลูกคา้ จาํนวน 6.06 ลา้นบาท โดยมีภาระท่ีตอ้ง

ปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้ใหลู้กคา้ จาํนวน 6.06 ลา้นบาท 

 

  



- 16 - 

 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

17.1 หน้ีสินตามสญัญาเช่า มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  214,742,801.57 - 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (28,551,542.66) - 

รวม 186,191,258.91 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (124,533,397.76) - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิ 61,657,861.15 - 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินอายุของสัญญา 3 ปีกบั 30 ปี สัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้อายุของสัญญา 3 ปีกบั 

10 ปี และสญัญาเช่าของยานพาหนะอายขุองสัญญา 5 ปี 

17.2 รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า สําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  - 

(ก่อนปรับปรุง)  

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการ  

รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 232,879,189.05 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  232,879,189.05 

(หลงัปรับปรุง)  

บวก: เพ่ิมหน้ีสินระหวา่งงวด 43,265,607.55 

หกั: จ่ายชาํระระหวา่งงวด (89,953,537.69) 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 186,191,258.91 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (124,533,397.76) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 61,657,861.15 
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17.3 จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสญัญาเช่า มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

ภายใน 1 ปี 124,533,397.76 - 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 64,506,251.16 - 

5 ปี ข้ึนไป 25,703,152.65 - 

รวม 214,742,801.57 - 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (28,551,542.66) - 

มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญา 186,191,258.91 - 

ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงเป็นรายการตน้ทุนทางการเงิน จาํนวน   

8,821,081.12 บาท 

18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลง สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   23,041,416.00 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 1,492,688.00 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งงวด (5,784,742.84) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  18,749,361.16 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 2563 2562 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  126,457.98 1,512,335.24 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,366,230.02 3,403,666.53 

รวม  1,492,688.00 4,916,001.77 
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19. รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

รายช่ือบุคคลและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ์ของรายการบญัชี  

นโยบายการ

กาํหนดราคา 

บคุคลธรรมดา ประกอบด้วย:-    

นางธญัญาภรณ์ ไกรภูเบศ ผูถื้อหุน้และ

กรรมการบริษทัฯ 

บริษทัฯ เช่าท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลกูสร้าง(แสดงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิ

การใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ตามขอ้ตกลงใน

สญัญา 

19.1 รายการระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สําหรับงวดเก้าเดอืน ส้ินสุดวนัที่ 

 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562 

ค่าเช่าที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ - 274,050.00 

ค่าเช่าที่ดนิ   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ - 957,219.75 

ดอกเบีย้จ่ายตดับัญชี   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 642,557.66 - 

ค่าตดัจําหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 345,013.53 - 
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19.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 30 กนัยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น- เงินมดัจําการเช่า   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ - 87,000.00 

ค่าเช่าค้างจ่าย   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ - 3,638,538.00 

สินทรัพย์สิทธิการใช้   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 10,281,992.29 - 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า   

นางธญัญาภรณ์  ไกรภูเบศ 15,511,986.89 - 

สัญญาเช่าที่ดนิ 

บริษัทฯ มีสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าท่ีดิน  ตามสัญญาลงวนัท่ี  11 มิถุนายน 2556 มีระยะเวลาเช่า 20 ปี 

กาํหนดค่าเช่าเท่ากับผูป้ระเมินอิสระ และตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี         

25 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ มีการแกไ้ขสัญญาโดยทาํบนัทึกต่อทา้ยสัญญาเช่าขยายอายกุารเช่าอีก 

10 ปี เป็นเงิน 16.44 ลา้นบาท รวมเป็นอายุ 30 ปี เป็นเงิน 38.28 ลา้นบาท ตามสัญญาลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2557 อายุสัญญาเช่าเร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2586 (คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง เก็บ

ค่าเช่านับตั้งแต่วนัท่ีการก่อสร้างอาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ เสร็จส้ิน หรือนับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 

แลว้แต่เวลาใดจะถึงกาํหนดก่อน จนกว่าจะครบกาํหนดเวลาเช่า) อย่างไรก็ตามบริษทัฯ เร่ิมบนัทึกค่าเช่าตั้งแต่ 

1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป โดยการเช่าท่ีดินดงักล่าวจะไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้างให้แก่ผูใ้หเ้ช่า 

โดยผูเ้ช่าตอ้งร้ือถอนส่ิงปลกูสร้างดงักล่าวเม่ือเลิกเช่าบริษทัฯ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ บนัทึกการเช่าดงักล่าวเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามท่ีอธิบายไวใ้นหมาย

เหตุขอ้ 5 และขอ้ 12  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ ตอ้งจ่ายค่าเช่าตามสญัญาคงเหลือ ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 

จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 1,006,020.00 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,288,160.25 

เกิน 5 ปี ข้ึนไป(ถึงปีท่ี 30) 26,860,075.65 

รวม 32,154,255.90 

20. เงนิปันผลจ่าย 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 มีมติให้เล่ือนการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกาํหนด เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และมีมติจ่ายเงินปันผลแทนผูถื้อหุ้น โดยกาํหนดจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 2,994 

ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.071 บาท เป็นจาํนวนเงิน 213 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้

ในปี 2562 หุ้นละ 0.035 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 105 ลา้นบาท คงเหลือ เงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายอีกหุ้นละ 0.036 

บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 108 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายแลว้ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563 
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21. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน(ไม่รวมหุน้ซ้ือคืน) และกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 

  จาํนวนหุ้นสามญั   จาํนวนหุ้นสามญั  

  

กาํไร(ขาดทุน) 

ถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั 

กาํไร(ขาดทุน) 

ต่อหุ้น 

 

กาํไร(ขาดทุน) 

ถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั 

 

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้น       

    พ้ืนฐาน (22,752,739.15) 2,994,193,535 (0.01) 50,848,498.54 2,994,136,077 0.02 

ผลกระทบของหุ้นสามญั       

     เทียบเท่าปรับลด - - - - - - 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (22,752,739.15) 2,994,193,535 (0.01) 50,848,498.54 2,994,136,077 0.02 

       

 (หน่วย : บาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 

  

 

กาํไร(ขาดทุน) 

จาํนวนหุ้นสามญั

ถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั 

 

กาํไร(ขาดทุน)

ต่อหุ้น 

     จาํนวนหุ้นสามญั 

  

กาํไร(ขาดทุน) 

ถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั 

 

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้น       

     พ้ืนฐาน (123,793,460.66) 2,994,193,535 (0.04) 167,166,245.19 2,994,136,077 0.06 

ผลกระทบของหุ้นสามญั       

     เทียบเท่าปรับลด - - - - 214,114 - 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (123,793,460.66) 2,994,193,535 (0.04) 167,166,245.19 2,994,350,191 0.06 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ไม่ไดค้าํนวณปรับลด เน่ืองจากราคาตลาดเฉล่ียตํ่ากวา่

ราคาใชสิ้ทธิ 
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22. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานในส่วนงานหลกัคือ การจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางท่ีผา่นช่องทางคา้ปลีกและการจาํหน่าย

ท่ีไม่ผ่านช่องทางคา้ปลีก รายงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน โดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ คือ ประธานกรรมการบริหารรายได้จากการขายแยกตามลกัษณะการจาํหน่ายผ่านช่องทาง

จาํหน่าย 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

23.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัคงเหลือตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการของบริษทัฯ 

อายตุํ่ากวา่ 1 ปี มียอดคงเหลือจาํนวน 2.07 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ ไม่มีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งจากการ

นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตาม

สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่าท่ี

เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 5 

23.2 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสญัญารายจ่ายฝ่ายทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จาํนวน 3.27 ลา้นบาท 

23.3 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัคงเหลือท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2563 จาํนวน 43.74 ลา้นบาท  
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24. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

ความเส่ียงเกีย่วกบัอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน สินทรัพย์

ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

  อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย ไม่มี  

 หมายเหตุ ลอยตวั คงท่ี อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 195,884,137.01 - 1,420,409.00 197,304,546.01 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9 - 149,930,454.53 - 149,930,454.53 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 - 49,966,292.82 - 49,966,292.82 

หนีสิ้นทางการเงนิ      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 17 - 186,191,258.91 - 186,191,258.91 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากมีรายการบางส่วนเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ซ่ึงรายการส่วนใหญ่อายไุม่เกินหน่ึงปี 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบายการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า (Forward Contract) อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสําหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในส่วนท่ีบริษทัฯไม่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนไว ้

บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือในงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 417,830.40 

บริษทัฯ มีวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward rate) จากสถาบนัการเงินสองแห่ง วงเงินรวม 50 

ลา้นบาท และ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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บริษทัฯ มีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัน้ี 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของเงิน  

สกุลเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัท่ีครบกาํหนด 

   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ - 417,830.40 - 31.17 12 พฤศจิกายน 2563 

ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ แสดงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั

มลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม รวมถึงแสดงตามลาํดบัชั้นมลูค่ายติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 (หน่วย : บาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 

 มลูค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

รวม 

 

 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 197,304,546.01 197,304,546.01 197,304,546.01 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 42,063,794.01 42,063,794.01 42,063,794.01 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 149,930,454.53 149,930,454.53 149,930,454.53 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 49,966,292.82 49,966,292.82 49,966,292.82 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน - 439,265,087.37 439,265,087.37 439,265,087.37 

หนี้สินทางการเงิน     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 100,066,127.09 100,066,127.09 100,066,127.09 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง     

     กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 124,533,397.76 124,533,397.76 124,533,397.76 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 61,657,861.15 61,657,861.15 61,657,861.15 

รวมหนี้สินทางการเงิน - 286,257,386.00 286,257,386.00 286,257,386.00 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม

โดยประมาณ 
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25. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม

และการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.38 เท่า  

26. การอนุมตัข้ิอมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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