
บริษทั บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแบบย่อ 

ส ำหรับงวดสำมเดอืน ส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563 
(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 13 เมษำยน 2563  ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้คร้ังล่ำสุด มีดงัน้ี  

              สดัส่วนกำรถือหุน้ 

         (ร้อยละของทุนช ำระแลว้) 

นำยสุวิน ไกรภูเบศ        15.10 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั                     7.01 

นำงธญัญำภรณ์ ไกรภูเบศ                     6.12 

นำยพรพงษ ์พรประภำ                  2.81 

1.2  กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง  ท ำ
ใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่  สถำนกำรณ์ดงักล่ำว
อำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ  อยำ่งไรกต็ำม  ฝ่ำยบริหำร
ของบริษทัฯ จะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอยำ่งต่อเน่ือง  และจะประเมินผลกระทบทำงกำร
เงินเก่ียวกบัมลูค่ำของของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ  อน่ึงระดบั
ควำมรุนแรงของผลกระทบข้ึนอยู่กบัมำตรกำรควบคุมกำรแพร่กระจำยของภำครัฐและระยะเวลำในกำรแพร่
ระบำดของไวรัสดงักล่ำว 
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2. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนในรูปแบบย่อและตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ 
(“สภำวิชำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
งบกำรเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีแต่เนน้กำรใหข้อ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน ำเสนอรำยงำนไปแลว้ 
ดังนั้นกำรอ่ำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจึงควรอ่ำนควบคู่กับงบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี            
31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินของบริษทัฯ จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของรำยกำรใน    

งบกำรเงิน ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน

ระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกรำคม  2563  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                      

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี                                             

ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ    

ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง

กำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบั

วิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 

และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำม

มำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฎิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบ

กำรเงินของบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ        

กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 

กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ

สญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมลูค่ำต ่ำ  

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบั

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี                 

ฉบบัท่ี 17  (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี                  

ฉบบัท่ี 15  (ปรับปรุง 2561)  สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัท่ี 27  (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ      

ฉบบัท่ี 4   (ปรับปรุง 2561) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

บริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และ
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ไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยู่ใน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 5 

4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงิน

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีแกไ้ขเพ่ิมเติมดงัน้ี 

4.1 เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

การจดัประเภทรายการและวัดมลูค่า 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดัประเภทดงักล่ำวจะข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่ม

บริษทัในกำรจดักำรสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือผ่ำนก ำไร

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมลูค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำร

เปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดบั และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผล

ขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ี

กำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้

วิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำย ุ
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4.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำ

เส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำใหม่ 

รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก 

ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ี

สญัญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

หำกบริษทัฯ   ไม่มีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงจะถูกโอนให้แก่

บริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถกูคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเสน้ตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำ

เช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ

แลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำม

สัญญำเช่ำ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษัทฯ 

หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจำก

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำม

บญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจะถกูวดัมลูค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญำเช่ำใหม่ 

สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำ 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล

หรือสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำ จะถกูรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
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5. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัต ิ

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลขอ้ 3 บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือปฏิบติัในระหว่ำงงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำก

กำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวด

ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี บริษทัฯ เลือกปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีกบัสญัญำเช่ำท่ี

ก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสิทธิกำรเช่ำ โดยกำรรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้ป็นรำยสญัญำ 

โดยมีมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยเ์สมือนวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไดถื้อปฏิบติัมำตั้งแต่วนัท่ี

สญัญำเช่ำเร่ิมมีผลคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้งวดปี 2563 จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนน้ีมำ

ถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: บาท) 

 สัญญำเช่ำ 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  บริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำร
เปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และ ไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ ทั้งน้ี บริษทัเลือกปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีกบัสญัญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้
จดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสิทธิกำรเช่ำ โดยกำรรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้ป็นรำยสัญญำ โดยมี
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยเ์สมือนว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไดถื้อปฏิบติัมำตั้งแต่วนัท่ี
สญัญำเช่ำเร่ิมมีผลคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

  

 

31 ธนัวำคม 2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำน               

กำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - 206,630,226.63 206,630,226.63 
สิทธิกำรเช่ำ 3,748,033.91 (3,748,033.91) - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 12,543,168.14 5,999,399.26 18,542,567.40 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
161,899,477.26 

 
161,899,477.26 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
70,979,711.79 

 
70,979,711.79 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 177,238,227.73 (4,628,355.05) 172,609,872.68 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 136,554,083.27 (19,369,242.02) 117,184,841.25 
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 (หน่วย: บาท) 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 219,540,357.61 
หกั: สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำ  (13,268,509.33) 
บวก: กลบัรำยกำรปรับปรุงตดัเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำ 4,628,355.05 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (37,910,054.62) 
บวก: หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
              ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 59,889,040.34 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 232,879,189.05 

  
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 161,899,477.26 
หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 70,979,711.79 
 232,879,189.05 

 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ัง
แรก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
ท่ีดิน 11,262,359.70 
พ้ืนท่ีเช่ำในศูนยก์ำรคำ้และคลงัสินคำ้ 191,393,891.26 
ยำนพำหนะ 3,973,975.67 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 206,630,226.63 
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6. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

เงินสด 313,990.50 3,368,839.25 

เงินฝำกกระแสรำยวนั 7,409,415.65 25,765,177.04 

เงินฝำกออมทรัพย ์ 142,945,868.15 124,868,815.39 

สลิปบตัรเครดิตท่ียงัไม่ข้ึนเงิน 162,293.29 653,432.74 

รวม 150,831,567.59 154,656,264.42 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่  

  (หน่วย: บาท) 
 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

ลกูหน้ีกำรคำ้   
ลกูหน้ีกำรคำ้แฟรนไชส์ 102,668.91 342,042.09 
ลกูหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 30,120,429.59 45,121,689.87 
ลกูหน้ีกำรคำ้ตำมสญัญำฝำกขำย 5,354,202.95 29,137,137.57 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ 35,577,301.45 74,600,869.53 
หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (735,141.16) (702,334.91) 

ลกูหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ 34,842,160.29 73,898,534.62 
ลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 20,491,997.40 8,029,435.70 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,871,521.14 1,319,690.94 
เงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ - 936,266.47 
เงินทดรองจ่ำย 336,400.00 725,400.00 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 4,882,504.09 3,342,327.99 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 1,268,433.62 1,637,577.36 
อ่ืนๆ 1,232,355.06 1,700,165.47 

รวมลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 30,083,211.31 17,690,863.93 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 64,925,371.60 91,589,398.55 

ลกูหน้ีกำรคำ้คงเหลือแยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระดงัน้ี 
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 (หน่วย: บาท) 
 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

ลกูหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่เกินก ำหนดช ำระ 29,309,237.63 69,987,358.83 
ลกูหน้ีกำรคำ้เกินก ำหนดช ำระ   
- ไม่เกิน 3 เดือน 6,113,207.91 4,488,252.65 
- มำกกวำ่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1  ปี 136,928.10 110,165.70 
- มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2  ปี 17,927.81 15,092.35 

รวมลกูหน้ีกำรคำ้ 35,577,301.45 74,600,869.53 

8. สินค้ำคงเหลอื  

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 261,474,615.58 272,793,211.20 

บรรจุภณัฑ ์ 79,411,177.95 78,779,582.11 

งำนระหวำ่งท ำ 16,624,424.42 17,442,119.42 

วสัดุส้ินเปลือง 4,736,053.28 4,709,891.42 

รวม 362,246,271.23 373,724,804.15 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสินคำ้ (19,273,429.88) (18,850,147.83) 

สุทธิ 342,972,841.35 354,874,656.32 

9. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่  

บริษทัฯ มีเงินฝำกประจ ำ 

    (หน่วย: บาท) 

 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละต่อปี    

 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562  31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

เงินฝำกประจ ำ 1.30 - 1.85 1.60 - 1.85  270,000,000.00 300,000,000.00 
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10. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 

บริษทัฯ มีเงินฝำกประจ ำอำย ุ13 เดือน กบัสถำบนักำรเงินหน่ึงแห่งในประเทศ  

   (หน่วย: บาท) 
 อตัรำดอกเบีย้ร้อยละต่อปี   
 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 
เงินฝำกประจ ำ 1.67 1.67 50,000,000.00 50,000,000.00 

11. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  230,516,554.63 

ซ้ือระหวำ่งงวด  1,631,110.11 

จ ำหน่ำย  (41,545.51) 

ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง  (1,928,364.90) 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น  (921,912.01) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (10,818,365.77) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563  218,437,476.55 

อำคำรบำงส่วนมลูค่ำสุทธิตำมบญัชี 88.71 ลำ้นบำท สร้ำงอยูบ่นท่ีเช่ำของกรรมกำรตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 19.2 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 จ ำนวน 10.82 ลำ้นบำท และ 13.39 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถำวรท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่

ยงัใชง้ำนอยูร่ำคำทุนจ ำนวน 136.31  ลำ้นบำท และ 145.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

  



- 12 - 
 

12. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (ก่อนปรับปรุง)  - 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร   

     รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  206,630,226.63 

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (หลงัปรับปรุง)  206,630,226.63 

ซ้ือเพ่ิม - รำคำทุน  - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (43,184,945.46) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563  163,445,281.17 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 จ ำนวน 43.18 

ลำ้นบำท 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   26,140,584.34 

เพ่ิมข้ึน  - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (845,994.24) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563  25,294,590.10 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 จ ำนวน 0.85 ลำ้นบำท และ 0.73 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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14. สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

  (หน่วย : บาท) 

 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 18,115,238.98 12,543,168.14 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 

สุทธิ 18,115,238.98 12,543,168.14 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวดมีดงัน้ี  

    (หน่วย : บาท)  

 

  
 
 

ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม  
2563 

รำยกำรปรับปรุง
จำกกำรน ำ

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 

 
บนัทึกเป็น
(รำยจ่ำย)/
รำยไดใ้น
ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 
 
 

ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม  
2563 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี     

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ 3,770,029.57 - 84,656.41 3,854,685.98 

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำทรัพยสิ์น 985,026.00 - 184,382.40 1,169,408.40 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4,608,283.20 - (656,538.31) 3,951,744.89 

รำยไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    2,976,976.74 - (86,654.12) 2,890,322.62 

หน้ีสินจำกกำรประมำณกำรค่ำร้ือถอน 202,852.63 - 20,268.82 223,121.45 

สัญญำเช่ำ - 5,999,399.26 26,556.38 6,025,955.64 

      รวม 12,543,168.14 5,999,399.26 (427,328.42) 18,115,238.98 
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ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

  2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด - 18,068,733.55 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   

(รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว   

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีแสดงอยูใ่น   

     งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (427,328.42) (659,287.56) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (427,328.42) 17,409,445.99 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

  (หน่วย: บาท) 
 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

เงินมดัจ ำกำรเช่ำและบริกำร 84,359,964.82 88,924,575.19 
อ่ืนๆ 2,989,352.81 2,925,722.93 

รวม 87,349,317.63 91,850,298.12 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

  (หน่วย: บาท) 
 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 63,479,478.31 81,805,862.07 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 32,246,769.49 46,790,880.48 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 3,111,027.21 8,809,091.24 
เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 8,151,794.68 12,870,632.76 
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 1,367,043.77 5,787,270.79 
รำยไดร้อกำรตดับญัชี - คะแนนสะสม 14,451,613.09 14,884,883.70 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย                                     (หมำยเหตุ 20) 108,300,243.47 514,740.56 
อ่ืนๆ 2,163,202.95 5,774,866.13 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 169,791,694.66 95,432,365.66 
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รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 233,271,172.97 177,238,227.73 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ มีเงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้จำกลูกคำ้ จ ำนวน 1.37 ลำ้นบำท โดยมีภำระ 
ท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรส่งมอบสินคำ้ใหลู้กคำ้ จ ำนวน 1.37 ลำ้นบำท 

17. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

17.1 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  223,034,454.98 - 

หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (32,911,689.99) - 

รวม 190,122,764.99 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (138,194,584.12) - 

    หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ – สุทธิ 

 

51,928,180.87 - 

บริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินอำยขุองสัญญำ 3 ปีกบั 30 ปี สญัญำเช่ำพ้ืนท่ีศูนยก์ำรคำ้อำยุของสัญญำ 3 ปีกบั 10 
ปี และสญัญำเช่ำของยำนพำหนะอำยขุองสญัญำ 5 ปี 

17.2 รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

(ก่อนปรับปรุง)  - 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร   

     รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  232,879,189.05 

มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

(หลงัปรับปรุง)  232,879,189.05 

หกั: จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด  (42,756,424.06) 

มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563  190,122,764.99 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (138,194,584.12) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ  51,928,180.87 
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17.3 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยส ำหรับสญัญำเช่ำ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

ภำยใน 1 ปี 150,382,635.58 - 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 46,370,205.25 - 

5 ปี ข้ึนไป 26,281,614.15 - 

รวม 223,034,454.98 - 

หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (32,911,689.99) - 

    มลูค่ำปัจจุบนัของตำมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ 190,122,764.99 - 

18. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   23,041,416.00 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 1,056,471.75 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งงวด (4,339,163.30) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563  19,758,724.45 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ 2562 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 2563 2562 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  228,191.25 504,111.74 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 828,280.50 1,134,555.51 

รวม  1,056,471.75 1,638,667.25 
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19. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข

ทำง กำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

รำยช่ือบุคคลและกิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ ควำมสมัพนัธ์ของรำยกำรบญัชี  

นโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

บคุคลธรรมดา ประกอบด้วย:-    

นำงธญัญำภรณ์ ไกรภูเบศ ผูถื้อหุน้และ

กรรมกำรบริษทั 

บริษทัฯ เช่ำท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลกูสร้ำง(แสดงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิ

กำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

ตำมขอ้ตกลง

ในสญัญำ 

19.1 รำยกำรระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืน ส้ินสุดวันที่ 

 31 มนีำคม 2563 31 มนีำคม 2562 

ค่ำเช่ำที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ - 91,350.00 

ค่ำเช่ำที่ดนิ   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ - 319,073.26 

ดอกเบีย้จ่ำยตดับัญชี   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 309,817.78 - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์สิทธิกำรใช้   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 190,114.99 - 
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19.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น- เงินมดัจ ำกำรเช่ำ   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 87,000.00 87,000.00 

ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ - 3,638,538.00 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 10,451,367.04 - 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 13,630,921.29 - 

1. สัญญาเช่าที่ดนิ 

บริษัทฯ มีสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำเช่ำท่ีดิน ตำมสัญญำลงวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2556 มีระยะเวลำเช่ำ 20 ปี 

ก ำหนดค่ำเช่ำเท่ำกับผูป้ระเมินอิสระ และตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2557 เม่ือวนัท่ี         

25 เมษำยน 2557 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ มีกำรแกไ้ขสัญญำโดยท ำบนัทึกต่อทำ้ยสัญญำเช่ำขยำยอำยุกำรเช่ำอีก 

10 ปี เป็นเงิน 16.44 ลำ้นบำท รวมเป็นอำย ุ30 ปี เป็นเงิน 38.28 ลำ้นบำท ตำมสญัญำลงวนัท่ี 23 กรกฎำคม  พ.ศ. 

2557 อำยุสัญญำเช่ำเร่ิมวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2586 (คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลง เก็บค่ำเช่ำ

นบัตั้งแต่วนัท่ีกำรก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ เสร็จส้ิน หรือนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 แลว้แต่

เวลำใดจะถึงก ำหนดก่อน จนกว่ำจะครบก ำหนดเวลำเช่ำ) อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ เร่ิมบนัทึกค่ำเช่ำตั้งแต่ 1 

มกรำคม 2557 เป็นตน้ไป โดยกำรเช่ำท่ีดินดงักล่ำวจะไม่มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้ำงให้แก่ผูใ้หเ้ช่ำ 

โดยผูเ้ช่ำตอ้งร้ือถอนส่ิงปลกูสร้ำงดงักล่ำวเม่ือเลิกเช่ำบริษทัฯ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัฯ บนัทึกกำรเช่ำดงักล่ำวเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำย
เหตุขอ้ 5 และขอ้ 12  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ ตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำตำมสญัญำคงเหลือ ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
จ่ำยช ำระ  

ภำยใน 1 ปี 1,006,020.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,212,708.75 
เกิน 5 ปี ข้ึนไป(ถึงปีท่ี 30) 27,438,537.15 
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รวม 32,657,265.90 

2. สัญญำเช่ำที่ดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ ตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำตำมสญัญำคงเหลือ ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
จ่ำยช ำระ  

ภำยใน 1 ปี 365,400.00 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 274,050.00 

รวม 639,450.00 

20. เงนิปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั  คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้เล่ือนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น  ประจ ำปี 2563 ออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนด  เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่กระจำยของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ยงัไม่คล่ีคลำยและยงัไม่มีแนวโนม้
วำ่จะดีข้ึนในขณะน้ี และมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยก ำหนดจ่ำย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นจ ำนวน 2,994 ลำ้นหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.071 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 213 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ 
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลแลว้ในปี 2562 หุน้ละ 0.035 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวน 105 ลำ้นบำท คงเหลือ เงินปัน
ผลท่ีตอ้งจ่ำยอีกหุน้ละ 0.036 บำท คิดเป็นเงินจ ำนวนเงิน 108 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ จ่ำยแลว้เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 
2563  
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21. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน(ไม่รวมหุ้นซ้ือคืน) และก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 

มีนำคม 2563 และ 2562 แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2563 2562 

  จ ำนวนหุ้นสำมญั   จ ำนวนหุ้นสำมญั  

 ก ำไร(ขำดทุน) ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุ้น ก ำไร(ขำดทุน) ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (39,679,181.96) 2,994,193,535 (0.01) 69,552,071.29 2,994,019,247 0.02 

ผลกระทบของหุ้นสำมญั       

     เทียบเท่ำปรับลด - - - - 984,360 - 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (39,679,181.96) 2,994,193,535 (0.01) 69,552,071.29 2,995,003,607 0.02 

 
 ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับงวดสามเดือน ไม่ไดค้  านวณปรับลด เน่ืองจากราคาตลาดเฉล่ียต ่ากวา่ราคาใชสิ้ทธิ 

22. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

22.1 ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนในส่วนงำนหลกัคือ กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงท่ีผำ่นช่องทำงคำ้ปลีกและกำรจ ำหน่ำย
ท่ีไม่ผ่ำนช่องทำงคำ้ปลีก รำยงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
ใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯ คือ ประธำนกรรมกำรบริหำรรำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมลกัษณะกำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงจ ำหน่ำย 
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22.2 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำนบริษทัฯ จดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมภูมิศำสตร์ภำยในประเทศ
กบัต่ำงประเทศ ซ่ึงจ ำแนกเป็นกำรจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงคำ้ปลีกและกำรจ ำหน่ำยท่ีไม่ผำ่นช่องทำงคำ้ปลีก ทั้งน้ี
รำยไดต่้ำงประเทศมีจ ำนวนไม่ถึงร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม ดงันั้นจึงไม่แสดงขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำม
ส่วนงำน 

23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

23.1 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัคงเหลือตำมสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีและสัญญำบริกำรของบริษทัฯ อำยุ 
1 ถึง 3 ปี มียอดคงเหลือจ ำนวน 5.75 ลำ้นบำท 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัไม่มีภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีและสัญญำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ี
เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของบริษทัฯ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลขอ้ 5 

23.2 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 จ ำนวน 3.27 ลำ้นบำท 
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24. กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกมีรำยกำรบำงส่วนเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ซ่ึงรำยกำรส่วนใหญ่อำยไุม่เกินหน่ึงปี 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน โดยท ำสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ (Forward Contract) อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ ยงัคงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศในส่วนท่ีบริษทัฯไม่ไดท้ ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปล่ียนไว ้

บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ดงัน้ี 

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 495,598.17 

บริษทัฯ มีวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward rate) จำกสถำบนักำรเงินสองแห่ง วงเงินรวม 50 
ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 

บริษทัฯ มีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ดงัน้ี 

      อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของเงิน   

สกุลเงิน  จ ำนวนท่ีซ้ือ  จ ำนวนท่ีขำย  จ ำนวนท่ีซ้ือ  จ ำนวนท่ีขำย  วนัท่ีครบก ำหนด 

      (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)   

เหรียญสหรัฐ  97,311.30  488,592.00  30.13  32.61  26 มิถุนำยน 2563 – 
1 กรกฎำคม 2563 
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25. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม
และกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.53 เท่ำ  

26. กำรอนุมตัข้ิอมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภำคม พ.ศ. 2563 


