
บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2565 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

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

ประกอบธุรกิจหลกั คือ กำรคำ้ปลีกเคร่ืองส ำอำง 

รำยช่ือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ วนัท่ี 11 มีนำคม 2565  ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้คร้ังล่ำสุด มีดงัน้ี  

 สัดส่วนกำรถือหุน้ 

 (ร้อยละของทุนช ำระแลว้) 

นำงธญัญำภรณ์ ไกรภูเบศ 11.77 

นำยสุวิน ไกรภูเบศ 9.54 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั 3.38 

นำยพรพงษ ์พรประภำ 2.82 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ท ำ
ให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่
อุปทำน กำรใชจ่้ำยของผูบ้ริโภค กำรจ ำกดัหรือหยดุชะงกักำรผลิต กำรด ำเนินงำนท่ีล่ำชำ้ขึ้น เป็นตน้ 

สถำนกำรณ์ดงักล่ำวมีผลกระทบท ำให้ในปีท่ีผ่ำนมำบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปิดสำขำเป็นกำรถำวรทั้งในกรุงเทพ
และต่ำงจังหวัด เป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ ในช่วงไตรมำส 1 ปี  2565 บ ริษัทฯ ขำยสินค้ำผ่ำนสำขำใน
หำ้งสรรพสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ไดล้ดลงจำกจ ำนวนสำขำท่ีลดลง ประกอบกบักำรใชจ่้ำยของผูบ้ริโภคลดลง แต่ยงั
สำมำรถให้ลูกคำ้ซ้ือสินคำ้ผ่ำนทำงส ำนักงำนใหญ่ในช่องทำงออนไลน์ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อ
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนำคตของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม
ผลกระทบดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถประมำณไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ติดตำมควำม
คืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองและจะพิจำรณำบนัทึกผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถท ำได ้ 
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2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

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

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
งบกำรเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีแต่เนน้กำรใหข้อ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน ำเสนอรำยงำนไปแลว้ 
ดังนั้นกำรอ่ำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจึงควรอ่ำนควบคู่กับงบกำรเงินของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด บริษทัฯ ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินของบริษทัฯ  

นอกจำกน้ี บริษัทได้มีกำรเลือกถือปฏิบัติตำมข้อผ่อนปรนเก่ียวกับกำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ีเก่ียวข้องกับ
สถำนกำรณ์ COVID-19 ตำมกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ซ่ึงท ำให้
กิจกำรไม่จ ำเป็นตอ้งประเมินว่ำกำรยินยอมกำรลดค่ำเช่ำเป็นกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำหรือไม่ ทั้งน้ี ขอ้ผ่อน
ปรนดังกล่ำวให้ใช้กับกรณีกำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ีเกิดจำกผลโดยตรงของสถำนกำรณ์ COVID-19 และต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท ำให้ส่ิงตอบแทนส ำหรับ
สัญญำเช่ำหลงัปรับปรุงมีจ ำนวนเกือบเท่ำเดิมหรือน้อยกว่ำส่ิงตอบแทนส ำหรับสัญญำเช่ำก่อนกำรเปล่ียนแปลง
นั้น กำรลดลงใด ๆ ของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำกระทบเพียงกำรจ่ำยช ำระ และไม่มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั
เก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดอ่ืนของสัญญำเช่ำ  
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บริษทัไดถื้อปฏิบติัตำมขอ้ผ่อนปรนดงักล่ำวกบักำรยินยอมลดค่ำเช่ำทั้งหมดท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขขำ้งตน้ และ
ไดรั้บรู้ผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมขอ้ผ่อนปรนดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนำคม 2565  

 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2566 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้

ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบญัชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการประเมินแนวทางการด าเนินการและพิจารณาผลกระทบท่ีอาจมี

ต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 

4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  
  



- 4 - 
 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

  (หน่วย: บาท) 
 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 
เงินสด 559,885.25  617,599.00 
เงินฝำกกระแสรำยวนั 775,647.50  2,789,147.09 
เงินฝำกออมทรัพย ์ 41,903,200.35  54,059,357.04 
สลิปบตัรเครดิตท่ียงัไม่ขึ้นเงิน 799,152.00 511,025.30 

              รวม 44,037,885.10 57,977,128.43 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกกระแสรำยวนัมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 
0.35 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 : 0.05 ถึง 0.25 ต่อปี) 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน  

  (หน่วย: บาท) 
 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้   
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 27,443,810.07 22,147,717.24 
ลูกหน้ีกำรคำ้ตำมสัญญำฝำกขำย 2,382,792.21 2,865,219.49 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 29,826,602.28 25,012,936.73 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (26,396.44) (26,396.44) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ 29,800,205.84 24,986,540.29 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 10,959,674.32 3,500,801.39 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,210,185.56 641,404.21 
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 2,105,448.00 - 
เงินทดรองจ่ำย 601,000.00 511,000.00 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนด 3,608,272.64 4,621,452.92 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 932,322.26 877,513.69 
อ่ืนๆ 287,445.17 253,934.76 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 19,704,347.95 10,406,106.97 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 49,504,553.79 35,392,647.26 
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ลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือแยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่เกินก ำหนดช ำระ 25,318,045.62 21,307,950.16 
ลูกหน้ีกำรคำ้เกินก ำหนดช ำระ   

- ไม่เกิน 3 เดือน 3,019,237.49 2,740,322.35 
- มำกกวำ่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1  ปี 1,438,936.29 940,753.70 
- มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2  ปี 50,382.88 23,910.52 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 29,826,602.28 25,012,936.73 

7. สินค้ำคงเหลือ  

  (หน่วย: บาท) 
 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 92,223,384.05 99,587,770.40 
บรรจุภณัฑ ์ 80,917,623.78 80,680,032.48 
งำนระหวำ่งท ำ 5,029,697.52 5,608,049.20 
วสัดุส้ินเปลือง 2,607,125.65 3,057,163.96 

รวม 180,777,831.00 188,933,016.04 
หกั ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (47,806,798.50) (50,686,683.73) 

สุทธิ 132,971,032.50 138,246,332.31 
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8. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  

   (หน่วย: บาท) 
 อัตรำดอกเบีย้ร้อยละต่อปี   
 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 
เงินฝำกประจ ำ 0.58 - 0.75 0.58 - 0.75 370,000,000.00 370,000,000.00 
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  - 116,664.26 

                 รวม   370,000,000.00 370,116,664.26 

ปี 2565 บริษทัฯ มีเงินฝำกประจ ำสถำบนักำรเงินสำมแห่ง อำย ุ12 เดือน (ปี 2564 สำมแห่ง อำย ุ12 เดือน)  

สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำสินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พื่อกำรซ้ือขำยอนุพนัธ์ไม่ไดก้ ำหนด

ไวใ้นควำมสัมพนัธ์ทำงบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน 

9. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565  145,387,590.60 

ซ้ือระหวำ่งงวด  4,695,944.59 

จ ำหน่ำย  (8,348.09) 

ตดัจ ำหน่ำย/ปรับปรุง  (16,243.70) 

รับโอนจำกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  81,667.91 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (4,542,398.50) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  145,598,212.81 

อำคำรบำงส่วนมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 77.49 ลำ้นบำท สร้ำงอยูบ่นท่ีเช่ำของกรรมกำรตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 16.2 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 จ ำนวน 4.54 ลำ้นบำท และ 7.03 ลำ้น

บำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นถำวรท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่

ยงัใชง้ำนอยูร่ำคำทุนจ ำนวน 77.06 ลำ้นบำท และ 79.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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10. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ / หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

บริษัทฯ ได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีเช่ำในศูนย์กำรค้ำและคลังสินค้ำ และยำนพำหนะ เพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำร อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 3-30 ปี 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ท่ี เกิดขึ้ นในระหว่ำงงวดส้ินสุดวันท่ี  31 มีนำคม 2565 
ประกอบดว้ย 

10.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
  (หน่วย: บาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565  104,930,046.61 
เพิ่มขึ้น - รำคำทุน  10,525,594.24 
โอนไป ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  (81,667.91) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (9,918,269.20) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  105,455,703.74 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 จ ำนวน 9.92 ลำ้น
บำท 

10.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

10.2.1 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  138,430,695.03 138,726,697.46 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (23,028,393.65) (23,310,303.40) 

รวม 115,402,301.38 115,416,394.06 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (45,221,715.70) (45,472,493.31) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิ 70,180,585.68 69,943,900.75 

บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินอำยุของสัญญำ 30 ปี สัญญำเช่ำพื้นท่ีศูนยก์ำรคำ้อำยุของสัญญำ 3 ปีกับ 10 ปี 

และสัญญำเช่ำของยำนพำหนะอำยขุองสัญญำ 5 ปี 

  



- 8 - 
 

10.2.2 รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 สรุปได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 115,416,394.06 

บวก: เพิ่มหน้ีสินระหวำ่งงวด 10,525,594.24 

หกั: จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (10,539,686.92) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำสุทธิท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 115,402,301.38 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (45,221,715.70) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 70,180,585.68 

10.2.3 จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยส ำหรับสัญญำเช่ำ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 

ภำยใน 1 ปี 50,645,513.06 50,876,536.78 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 62,660,490.52 62,436,238.48 
5 ปี ขึ้นไป 25,124,691.45 25,413,922.20 

รวม 138,430,695.03 138,726,697.46 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (23,028,393.65) (23,310,303.40) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำ 115,402,301.38 115,416,394.06 

ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จแสดงเป็นรำยกำรต้นทุนทำงกำรเงิน จ ำนวน    
1.63 ลำ้นบำท 
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ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 เก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำร
ต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

  (หน่วย: บาท) 
 31 มีนำคม 2565 31 มีนำคม 2564 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 9,918,269.20 18,756,161.58 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1,633,362.70 1,814,401.91 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น   
           และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 206,695.57 231,790.87 
รวม 11,758,327.47 20,802,354.36 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565   23,263,832.15 
เพิ่มขึ้น  968,000.00 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (967,671.99) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  23,264,160.16 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 จ ำนวน 0.97 ลำ้นบำท และ 0.82 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

12. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
  (หน่วย : บาท) 
 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 62,939,874.52 62,283,031.50 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 

สุทธิ 62,939,874.52 62,283,031.50 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งงวดมีดงัน้ี  
     (หน่วย : บาท) 
  บนัทึกเป็น(รำยจ่ำย)/  

 
ณ วนัท่ี 1 

มกรำคม 2565  
รำยไดใ้นก ำไรหรือ

ขำดทุน 
ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี    
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ 10,137,336.75 (575,977.05) 9,561,359.70 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์น 985,026.00 -    985,026.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,368,909.20 105,419.38 1,474,328.58 
รำยไดร้อตดับญัชี - คะแนนสะสม    954,267.44 15,741.04 970,008.48 
หน้ีสินจำกกำรประมำณกำรค่ำร้ือถอน 274,043.75 (9,545.47) 264,498.28 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินมดัจ ำ 554,924.72 (475,036.72) 79,888.00 
ผลขำดทุนสะสมยกไป 45,911,254.15 1,704,191.80 47,615,445.95 
สัญญำเช่ำ 2,097,269.49 (107,949.96) 1,989,319.53 

รวม 62,283,031.50 656,843.02 62,939,874.52 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :   

(รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว   

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีแสดงอยูใ่น   

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (656,843.02) (3,730,830.87) 

(รำยได)้ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (656,843.02) (3,730,830.87) 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ ำนวน

ท่ีเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนั้น บริษทัฯมีรำยกำร

ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ยกไปจ ำนวน 123.67 ล้ำนบำท ท่ีจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2568 จ ำนวน 105.89      

ลำ้นบำท ท่ีจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2569 และจ ำนวน 8.52 ล้ำนบำท ท่ีจะหมดอำยุในปี พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป 

ตำมกฎหมำยทำงภำษีในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง   
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 

เงินมดัจ ำกำรเช่ำและบริกำร 29,294,140.63 37,619,003.27 

อ่ืนๆ 1,823,913.24 1,660,981.45 

รวม 31,118,053.87 39,279,984.72 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินมดัจ ำ (399,440.00) (2,774,623.62) 

สุทธิ 30,718,613.87 36,505,361.10 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 39,258,514.39 38,902,237.58 

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน   

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 18,006,191.63 24,473,351.89 

เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 984,167.64 1,263,780.38 

เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 206,913.93 423,813.63 

เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 577,726.93 1,065,083.43 

รำยไดร้อกำรตดับญัชี - คะแนนสะสม 4,850,042.39 4,771,337.21 

เงินปันผลคำ้งจ่ำย 773,948.93 778,375.76 

อ่ืนๆ 267,960.68 469,222.76 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25,666,952.13 33,244,965.06 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 64,925,466.52 72,147,202.64 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินคำ้จำกลูกคำ้ จ ำนวน 0.58 ลำ้นบำท โดยมีภำระท่ีตอ้ง

ปฏิบติัในกำรส่งมอบสินคำ้ใหลู้กคำ้ จ ำนวน 0.58 ลำ้นบำท 
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15. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลง ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
  2565 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565  6,844,546.00 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  527,096.91 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565  7,371,642.91 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  109,109.00 145,843.42 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 417,987.91 789,029.11 

รวม  527,096.91 934,872.53 

16. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข

ทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

รำยช่ือบุคคลและกิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ ควำมสัมพนัธ์ของรำยกำรบญัชี  

นโยบำยกำร

ก ำหนดรำคำ 

บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย:-    

นำงธญัญำภรณ์ ไกรภูเบศ ผูถื้อหุน้และ

กรรมกำรบริษทัฯ 

บริษทัฯ เช่ำท่ีดินและท่ีดินพร้อมส่ิง

ปลูกสร้ำง(แสดงเป็นสินทรัพยสิ์ทธิ

กำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

ตำมขอ้ตกลงใน

สัญญำ 
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16.1 รำยกำรระหวำ่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันที่ 

 31 มีนำคม 2565 31 มีนำคม 2564 

ดอกเบีย้จ่ำยตัดบัญชี   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 253,646.58 253,504.78 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์สิทธิกำรใช้   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 110,559.06 110,559.06 

16.2 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 31 มีนำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 9,618,637.94 9,729,197.00 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิ   

นำงธญัญำภรณ์  ไกรภูเบศ 15,969,004.33 16,260,040.00 

สัญญำเช่ำที่ดิน 

บริษทัฯ มีสัญญำเช่ำท่ีดินกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีอำยุ 30 ปี เป็นจ ำนวนเงิน 38.28 ลำ้นบำท ตำมสัญญำลงวนัท่ี 

23 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 สัญญำเช่ำเร่ิมวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 (คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลง เก็บค่ำเช่ำนับตั้งแต่

วนัท่ีกำรก่อสร้ำงอำคำรและส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ เสร็จส้ิน หรือนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 แลว้แต่เวลำใดจะถึง

ก ำหนดก่อน จนกวำ่จะครบก ำหนดเวลำเช่ำ) อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ เร่ิมบนัทึกค่ำเช่ำตั้งแต่ 1 มกรำคม 2557 เป็น

ตน้ไป โดยกำรเช่ำท่ีดินดงักล่ำวจะไม่มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในส่ิงปลูกสร้ำงให้แก่ผูใ้หเ้ช่ำ โดยผูเ้ช่ำตอ้งร้ือถอน

ส่ิงปลูกสร้ำงดงักล่ำวเม่ือเลิกเช่ำบริษทัฯ 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ ตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำตำมหน้ีคงเหลือ ดงัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 

จ่ำยช ำระ  

ภำยใน 1 ปี 2,205,236.25 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,514,514.75 

เกิน 5 ปี ขึ้นไป(ถึงปีท่ี 30) 25,124,691.45 

รวม 31,844,442.45 

17. ทุนที่ออกและช ำระแล้ว / กำรลดทุน / ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2565 มีมติอนุมติัลดทุนจด

ทะเบียนจำกหุ้นสำมญัซ้ือคืนท่ีครบก ำหนดและไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยหุ้นสำมญั จ ำนวน 12,675,000 หุ้นมูลค่ำท่ี

ตรำไวหุ้้นละ 0.10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,267,500 บำท โดยได้จดทะเบียนกำรลดทุนดังกล่ำวกับกระทรวง

พำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2565  

จำกกำรลดทุนดังกล่ำวบริษัทฯ ได้น ำจ ำนวนกำรลดทุน 1,267,500 บำท ไปลดกับหุ้นสำมัญซ้ือคืนจ ำนวน 

99,690,176.42 บำท และส ำรองส ำรองหุ้นซ้ือคืนในจ ำนวนเดียวกัน ส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 98,422,676.42 บำท 

โอนไปลดส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัทั้งจ ำนวนตำมหมำยเหตุขอ้ 18 

รำยกำรกระทบยอดทุนท่ีออกและช ำระแลว้ และกำรลดทุน 

 

หุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่ำ 

หุน้สำมญั 

 จ ำนวนหุน้ ทุนช ำระแลว้  

 (หุ้น) (บาท) (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 3,006,868,535 300,686,853.50 609,013,286.94 

ลดทุนจดทะเบียนโดยกำรตดัหุ้นทุนซ้ือคืนท่ียงั    

มิไดจ้ ำหน่ำย ไปส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั (12,675,000) (1,267,500.00) (98,422,676.42) 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 2,994,193,535 299,419,353.50 510,590,610.52 
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18. หุ้นสำมัญซ้ือคืน 

 กำรเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี   

 จ ำนวนหุน้ซ้ือคืน 

ณ 31 ธนัวำคม 2564 12,675,000 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)  (12,675,000) 

ณ 31 มีนำคม 2565 - 

วนัท่ี 23 มกรำคม 2562 เป็นวนัสุดท้ำยท่ีก ำหนดให้ซ้ือคืนหุ้นสำมญั ดังนั้นจ ำนวนหุ้นสำมญัซ้ือคืนและส ำหรับ

เพื่อจ ำหน่ำยต่อไป จะมีจ ำนวนเท่ำกบัท่ีแสดงขำ้งตน้ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก ำไรสะสมเป็นส ำรองส ำหรับหุ้นสำมญัซ้ือคืนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 99.69 ลำ้นบำท เต็ม
จ ำนวนแลว้ 
ในปี 2565 บริษทัฯ ไดล้ดทุนจดทะเบียนจำกหุ้นสำมญัซ้ือคืนท่ีครบก ำหนดและไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยหุ้นสำมญั และ
ไดล้ดส ำรองหุน้ซ้ือคืนหุ้นสำมญัทั้งจ ำนวน ตำมหมำยเหตุขอ้ 17  

19. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

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

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 2564 แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือน ไม่ไดค้ ำนวณปรับลด เน่ืองจำกรำคำตลำดเฉล่ียต ่ำกวำ่รำคำ

ใชสิ้ทธิ 
  

 (หน่วย : บำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 2565 2564 

  จ ำนวน 

หุ้นสำมญั 

 

ก ำไร 

 จ ำนวน 

หุ้นสำมญั 

 

ก ำไร 

  

ก ำไร(ขำดทุน) 

ถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ำหนกั 

(ขำดทุน) 

ต่อหุ้น 

 

ก ำไร(ขำดทุน) 

ถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ำหนกั 

(ขำดทุน) 

ต่อหุ้น 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น       

    ขั้นพ้ืนฐำน (2,920,615.84) 2,994,193,535 (0.001) (15,131,726.38) 2,994,193,535 (0.010) 
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20. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนในส่วนงำนหลกัคือ กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองส ำอำงท่ีผำ่นช่องทำงคำ้ปลีกและกำรจ ำหน่ำย

ท่ีไม่ผ่ำนช่องทำงคำ้ปลีก และตำมภูมิศำสตร์รำยงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้

อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำร

จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้น

กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ คือ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำมภูมิศำสตร์ภำยในประเทศกบัต่ำงประเทศส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

     (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

กำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 70,336,420.83 94,556,568.10 

กำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 37,368,564.03 36,937,986.04 

รวม 107,704,984.86 131,494,554.14 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้ 2 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 27.17 ลำ้น
บำท ท่ีมูลค่ำมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร  

21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

21.1 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัคงเหลือตำมสัญญำเช่ำพื้นท่ีและสัญญำบริกำรของบริษทัฯ มี

ยอดคงเหลือจ ำนวน 13.44 ลำ้นบำท 

21.2 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสัญญำรำยจ่ำยฝ่ำยทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 จ ำนวน 3.27 ลำ้นบำท 
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22. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

22.1 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกมีรำยกำรบำงส่วนเป็นสกุลเงินตรำ

ต่ำงประเทศ ซ่ึงรำยกำรส่วนใหญ่อำยไุม่เกินหน่ึงปี 

บริษทัฯ มีวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward rate) จำกสถำบนักำรเงินสองแห่ง วงเงินรวม 50 

ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 

บริษทัฯ มีตรำสำรอนุพนัธ์โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 
2565 ดงัน้ี 

สกุลเงิน จ ำนวนเงินที่ขำย อตัรำแลกเปล่ียน วนัที่ครบก ำหนด 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ 0.02 33.11-33.12 10 พฤษภำคม 2565 – 10 มิถุนำยน 2565 

บริษทัฯ มีตรำสำรอนุพนัธ์โดยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2564 ดงัน้ี 

สกุลเงิน จ ำนวนเงินที่ขำย อตัรำแลกเปล่ียน วนัที่ครบก ำหนด 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ 0.87 33.16 - 33.84 31 มกรำคม 2565 – 24 มีนำคม 2565 

บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ดงัน้ี 

 (ล้ำน) สกุลเงิน 
อัตรำแลกเปลี่ยน 

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.02 ดอลลำร์สหรัฐ 33.12 

บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นและหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ดงัน้ี 

 (ล้ำน) สกุลเงิน 
อัตรำแลกเปลี่ยน 

(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.37 ดอลลาร์สหรัฐ 33.20-33.23 
  



- 18 - 
 

22.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินบำงส่วนจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกล้เคียงกับอตัรำตลำด  และเงินกู้ยืมสกุลเงินบำทท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียขึ้นลงตำมอตัรำตลำด  ฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯ จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 บริษทัฯ มีวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหน้ี เจำ้หน้ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

ข) หน้ีสินระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั ส ำหรับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

บริษทัฯ มีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ดงัน้ี 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของเงิน  

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัที่ครบก ำหนด 

   (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ - 16,017.67 - 33.11-33.12 10 พฤษภำคม 2565 –  

10 มิถุนำยน 2565 

บริษทัฯ มีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ดงัน้ี 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของเงิน  

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัที่ครบก ำหนด 

   (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐ - 865,272.41 - 33.16 - 33.84 31 มกรำคม 2565 –  

24 มีนำคม 2565 
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22.3 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม   

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 และ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและหน้ีสินท่ี
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

   หนีสิ้นที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      

- สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.003 - 0.003 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

   สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  

- สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.12 - 0.12 

23. กำรอนุมัติข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 

พฤษภำคม พ.ศ. 2565 


