เอกสารแนบ 4

งบการเงินของบริษัท สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว)

หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

5
6
7

133,044,376.76
6,722,660.83
94,879,007.90
234,646,045.49

105,236,513.11
6,997,606.45
92,645,953.72
204,880,073.28

8
9
10
11

106,334,812.69
12 648 666 40
12,648,666.40
1,865,194.66
42,605,909.51
163,454,583.26
398,100,628.75

94,643,138.90
13 261 480 60
13,261,480.60
1,357,803.31
38,890,672.65
148,153,095.46
353,033,168.74

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สิทธิการเชา
สทธการเชา
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว)

30 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

12

48,946,047.78

63,800,108.74

13

300,172.89

373,500.27

14

1,055,276.68
26,277,874.74
76,579,372.09
, ,

1,016,724.04
50,317,866.59
115,508,199.64
, ,

13
14
15
16

693,144.45
5,494,460.93
1,134,427.48
1,999,111.42
9,321,144.28
85,900,516.37

815,089.86
6,086,461.39
954,073.32
987,304.00
1,616,400.00
10,459,328.57
125,967,528.21

18

55,000,000.00

55,000,000.00

55,000,000.00

55,000,000.00

257,200,112.38
312,200,112.38
398,100,628.75

172,065,640.53
227,065,640.53
353,033,168.74

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
รวมหนี้สินหมุนุ เวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมจากกรรมการ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 550,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 550,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผููถือหุุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุน
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

(หนวย: บาท)
2554

187,936,005.20
(52,317,135.61)
135,618,869.59

152,535,880.06
(39,782,209.81)
112,753,670.25

873,808.10
1,848,278.41
2,722,086.51
138,340,956.10
, ,
(59,668,953.18)
(17,154,621.14)
(76,823,574.32)
61,517,381.78
(116,357.53)
61,401,024.25
(14,300,277.48)
47,100,746.77
47,100,746.77

58,481.24
802,614.90
861,096.14
113,614,766.39
, ,
(42,325,865.54)
(10,184,111.33)
(52,509,976.87)
61,104,789.52
(214,801.69)
60,889,987.83
(17,897,352.11)
42,992,635.72
42,992,635.72

85.64
550,000

859.85
50,000

4.17

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรจากการขายทรัพยสิน
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุน
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ (หุน)

2555

(หนวย: บาท)
2554

357,301,217.94
(103,124,473.53)
254,176,744.41

295,796,686.30
(82,839,023.51)
212,957,662.79

1,530,101.47
3,112,793.16
4,642,894.63
, ,
258,819,639.04
(112,403,450.85)
(34,769,644.63)
(147,173,095.48)
111,646,543.56
(234,196.97)
111,412,346.59
(26,277,874.74)
85,134,471.85
85,134,471.85

50,893.94
61,830.24
1,429,628.60
1,542,352.78
, ,
214,500,015.57
(82,038,375.23)
(27,098,228.53)
(109,136,603.76)
105,363,411.81
(661,098.25)
104,702,313.56
(31,770,326.58)
72,931,986.98
72,931,986.98

154.79
550,000

1,458.64
50,000

4.17

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

ทุนที่ออก
และชําระแลว

กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร

(หนวย: บาท)
รวมสวนของ
ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

55,000,000.00
55,000,000.00

172,065,640.53
85,134,471.85
257,200,112.38

227,065,640.53
85,134,471.85
312,200,112.38

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

5,000,000.00
5,000,000.00

37,841,810.59
72,931,986.98
110,773,797.57

42,841,810.59
72,931,986.98
115,773,797.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
กําไรจากการขายทรัพยสิน
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

(หนวย: บาท)
2554

111,412,346.59

104,702,313.56

10,199,810.03
2,416,043.09
147,123.48
234,196.97

8,348,800.25
(313,453.73)
(50,893.94)
372,039.50
661,098.25

124,409,520.16

113,719,903.89

274,945.62
(4,649,097.27)
(3,715,236.86)
(8,089,388.51)

(2,226,865.29)
(6,252,121.21)
(5,447,682.16)
(13,926,668.66)

(22,583,167.06)
382,711.42
(22,200,455.64)
94,119,676.01
(234,196.97)
(50,317,866.59)
43,567,612.45

4,860,562.85
497,767.37
5,358,330.22
105,151,565.45
(661,098.25)
104,490,467.20

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออาคาร และอุปกรณ
เงินรับจากการขายอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมจากกรรมการลดลง
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
2554

(13,330,795.39)
(726,159.48)
(14,056,954.87)

(6,474,200.00)
351,401.87
(6,122,798.13)

(195,272.79)
(553,447.82)
(954,073.32)
(1,702,793.93)
27,807,863.65
105,236,513.11
133,044,376.76

(2,187,107.11)
(1,642,387.86)
(30,305,136.31)
(34,134,631.28)
64,233,037.79
16,098,664.96
80,331,702.75

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543
โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนเลขที่ 10/915 ซอยนวลจันทร 34 แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ การคาปลีกเครื่องสําอาง
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และแสดงรายการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง
กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงินยกเวน
รายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไปและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

เรื่อง
ภาษีเงินได
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
สวนงานดําเนินงาน
ความชวยเหลือจากรัฐบาล กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ
อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่
ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน

-2ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกลาว
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายสินคา บริษัทฯ รับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบและไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหแกผูซื้อแลว
รายไดอื่นและคาใชจาย
รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน ซึ่งถึงกําหนดรับคืน
ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.3

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บ
เงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้

4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน แสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อ
การดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังนี้: จํานวนป
อาคารและสวนปรับปรุง
20, 5
เครื่องตกแตง
5
เครื่องมือและอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
5
คอมพิวเตอร
3
ยานพาหนะ
5

-3บริษัทฯ ไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
บริษัทฯรวมตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสําหรับการรื้อถอน การขนยาย และการบูรณะสถานที่ตั้ง ของ
สินทรัพย ซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการ เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคิดคา
เสื่ อ มราคาสํ า หรั บ ส ว นประกอบของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ แต ล ะส ว นแยกต า งหากจากกั น เมื่ อ
สวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของทรัพยสินนั้น และกําหนดให
กิจการตองทบทวนอายุการใหประโยชน มูลคาคงเหลือและวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบ
บัญชี
4.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อ
การดอยคาของทรัพยสิน (ถามี)
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ 5 ป
4.7 สิทธิการเชา
สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชาคํานวณจากราคาทุน
ของสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 7 ป และ 10 ป
4.8 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯ พิจารณาการดอยคาของสินทรัพย เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยจะเกิดการดอยคา โดยพิจารณาจากมูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหากมีราคาต่ํากวาราคาตามบัญชี ถือวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา ซึ่ง
จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการจาก
การดอยคา ตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคานั้นไมมีอยูอีกตอไปหรือยังมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย แลวแตราคาใด
จะสูงกวาและจะประมาณจากสินทรัพยแตละรายการ หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ยั ง หมายรวมถึ ง บริ ษั ทร ว มและบุ ค คลซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลอย า งเป น
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

-44.10 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชา บันทึก
เปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตลอดอายุของสัญญาเชา
สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาระยะยาวที่เปนสัญญาเชายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะ
ต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อม
ราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา
4.11 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ
บริ ษั ท ฯ บั น ทึ ก รายการสิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ มี ค า เป น เงิ น ตราต า งประเทศเป น เงิ น บาท โดยใช อั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงวด
4.12 ผลประโยชนพนักงานและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4.12.1. ผลประโยชนพนักงาน
บริ ษั ทฯ จั ด ให มี ผ ลประโยชน ข องพนั ก งานหลั ง การเลิ ก จ า งเพื่ อ จ า ยใหแ ก พ นั ก งานเป น ไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานไดถูกรับรูรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ภายใตสมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตที่
บริษัทฯ กําหนดขึ้นอยางเหมาะสม
สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนของพนักงานสุทธิประจําป ไดรวมถึงอัตรา
สวนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การ
เปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงาน
สุทธิในทุกป บริษัทฯ ไดมีการทบทวนอัตราสวนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควร
นํามาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตที่คาดวาจะตองจายใหกับ
พนั ก งานในการประเมิ น อั ต ราส ว นลดที่ เ หมาะสม บริ ษั ท ฯจะพิ จ ารณาจากอั ต ราดอกเบี้ ย ของ
พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งจายในสกุลเงินที่ไดรับประโยชน

-5สมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปไวดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
อัตราการมรณะ

รอยละ 4.31 ตอป สําหรับพนักงานรายเดือน
รอยละ 4.57 ตอป สําหรับพนักงานรายวัน
แบงตามอายุ ของพนักงานรายเดือน และรายวัน
รอยละ 50 ของอัตรามรณะจากตารางมรณะ ไทย
พ.ศ. 2551 สําหรับพนักงานรายเดือน
รอยละ 100 ของอัตรามรณะจากตารางมรณะ ไทย
พ.ศ. 2551 สําหรับพนักงานรายวัน

4.12.2. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการ
จายสมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทฯ และ
ไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขา
กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.13 ภาษีเงินได
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จะตองจายในแตละปเปนคาใชจายทั้งหมดในงวด โดยคํานวณภาษีเงิน
ไดตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
4.14 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เจาหนี้การคา หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะ
สําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
4.15 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใชการประมาณ
การและตั้งขอ สมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงินและการ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางจากจํานวนเงินที่ประมาณไว
บริษัทฯ ไดตั้งประมาณการและขอสมมติฐานตอเหตุการณในอนาคต เปนผลใหประมาณการทางบัญชีอาจจะ
ไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและขอสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงตอการปรับปรุงบัญชีในปถัดไป
ตอมูลคาสินทรัพยยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ไดแก คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ คาเผื่อ
การดอยคาของสินทรัพย การประมาณการในเรื่องตางๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแลว

-64.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบัน
ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะ
สงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถ
ประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณการหนี้สิน
ทั้งหมดหรือบางสวน อยางแนนอน บริษัทฯ จะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไม
เกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
4.17 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุน ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เปนกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารยอด
กําไรสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย
เงินฝากประจํา
ตั๋วแลกเงิน
สลิปบัตรเครดิตที่ยังไมขึ้นเงิน
รวม

30 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

3,491,511.00
9,591,383.83
89,339,220.93
30,000,000.00
622,261.00
133,044,376.76

2,889,012.00
12,919,115.32
48,978,757.79
10,000,000.00
30,000,000.00
449,628.00
105,236,513.11

6. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแฟรนไชส
ลูกหนี้การคาพนักงาน
ลูกหนี้การคากิจการอื่น
รวมลูกหนี้การคา

30 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

1,886,056.96
221,276.75
272,906.06
2,380,239.77

1,689,226.97
213,744.00
1,902,970.97

-730 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

795,447.82
636,004.65
1,788,944.82
230,812.22
891,211.55
4,342,421.06
6,722,660.83

1,161,963.26
259,625.55
1,317,123.98
1,085,994.00
1,269,928.69
5,094,635.48
6,997,606.45

ลูกหนื้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
รายไดคางรับ
เงินมัดจําคาสินคา
ลูกหนี้พนักงาน
เงินทดรองจาย
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนี้การคาคงเหลือแยกตามอายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึง
กําหนดชําระ แสดงไดดังนี้
30 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

2,233,494.92

1,810,230.07

142,215.75
4,529.10
2,380,239.77

91,725.70
1,015.20
1,902,970.97

30 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

56,393,695.33
38,307,833.17
5,020,793.65
1,350,133.05
101,072,455.20
(6,193,447.30)
94,879,007.90

55,002,756.25
36,096,468.22
2,987,046.01
2,337,087.45
96,423,357.93
(3,777,404.21)
92,645,953.72

ลูกหนี้การคาที่ไมเกินกําหนดชําระ
ลูกหนี้การคาเกินกําหนดชําระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- มากกวา 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน
รวมลูกหนี้การคา
7. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย

สินคาสําเร็จรูป
บรรจุภัณฑ
งานระหวางทํา
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก: คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
สุทธิ
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย
(หนวย: บาท)
อาคารและ
สวนปรับปรุง

ที่ดิน
ราคาทุน:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

เครื่องตกแตง

เครื่องมือและ
อุปกรณสํานักงาน

คอมพิวเตอร

ยานพาหนะ

รวม

19,240,000.00
19,240,000.00

28,801,913.79
452,500.00
29,254,413.79

63,983,467.26
13,339,892.26
77,323,359.52

10,541,742.93
2,383,582.89
12,925,325.82

6,415,901.39
983,926.34
7,399,827.73

4,626,369.16
3,900,000.00
8,526,369.16

133,609,394.53
21,059,901.49
154,669,296.02

คาเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี:

-

(6,262,820.54)
(741,294.70)
(7,004,115.24)

(21,684,812.84)
(6,446,606.17)
(28,131,419.01)

(4,693,200.16)
(955,429.38)
(5,648,629.54)

(3,850,481.41)
(869,388.80)
(4,719,870.21)

(2,474,940.68)
(355,508.65)
(2,830,449.33)

(38,966,255.63)
(9,368,227.70)
(48,334,483.33)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

19,240,000.00

22,539,093.25

42,298,654.42

5,848,542.77

2,565,419.98

2,151,428.48

94,643,138.90

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

19,240,000.00

22,250,298.55

49,191,940.51

7,276,696.28

2,679,957.52

5,695,919.83

106,334,812.69

คาเสื่อมราคาสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 จํานวน 9.37 ลานบาท และ 7.62 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทรัพยสินถาวรที่คิดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงานอยูราคาทุนจํานวน 11.83 ลานบาท และ 11. 05 ลานบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มียานพาหนะที่เชาตามสัญญาเชาการเงิน มูลคาตามบัญชี 1.54 ลานบาท และ 1.78 ลานบาท ตามลําดับ
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9. สิทธิการเชา

ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันสิ้นงวด
คาตัดจําหนายสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม
คาตัดจําหนาย
ณ วันสิ้นงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี

30 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

20,408,980.80
20,408,980.80

20,408,980.80
20,408,980.80

7,147,500.20
612,814.20
7,760,314.40
12,648,666.40

5,921,871.80
1,225,628.40
7,147,500.20
13,261,480.60

คาตัดจําหนายของสิทธิการเชา สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 จํานวน 0.61 ลานบาท
บริษัทฯไดนําสิทธิการเชามูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 12.65
ลานบาท และ 13.26 ลานบาท ตามลําดับ ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุขอ 14
10. สินทรัพยไมมตี ัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อ
จําหนาย
ณ วันสิ้นงวด
คาตัดจําหนายสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม
คาตัดจําหนาย
จําหนาย
ณ วันสิ้นงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี

30 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

2,137,155.52
726,159.48
2,863,315.00

1,401,575.00
945,680.52
(210,100.00)
2,137,155.52

779,352.21
218,768.13
998,120.34
1,865,194.66

678,234.99
310,715.16
(209,597.94)
779,352.21
1,357,803.31

คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 จํานวน 0.22
ลานบาท และ 0.11 ลานบาท ตามลําดับ

- 10 11. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย

เงินมัดจําการเชาและบริการ
อื่นๆ
รวม

30 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

41,657,120.19
948,789.32
42,605,909.51

38,083,030.44
807,642.21
38,890,672.65

12. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย

เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา
ตั๋วเงินจาย
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้กรมสรรพากร
เจาหนี้คาทรัพยสิน
อื่นๆ
รวมเจาหนีอ้ ื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

30 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

21,375,979.93
4,248,864.64
25,624,844.57

31,105,942.54
2,969,307.71
34,075,250.25

12,414,410.75
2,929,398.68
7,729,106.10
248,287.68
23,321,203.21
48,946,047.78

12,669,238.65
4,158,454.75
12,687,464.13
209,700.96
29,724,858.49
63,800,108.74
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13. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินระยะยาวจะครบกําหนดชําระตามสัญญาเชาแสดงดังนี้
(หนวย: บาท)
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจําหนาย
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองชําระตามสัญญา
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

338,208.00
732,956.00
1,071,164.00
(77,846.66)
993,317.34
(300,172.89)
693,144.45

419,568.00
870,681.00
1,290,249.00
(101,658.87)
1,188,590.13
(373,500.27)
815,089.86

30 มิถุนายน 2555
6,549,737.61
(1,055,276.68)
5,494,460.93

(หนวย :บาท)
31 ธันวาคม 2554
7,103,185.43
(1,016,724.04)
6,086,461.39

14. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ กูยืมเงินสกุลบาทจากธนาคารในประเทศวงเงิน 9.46 ลานบาท (เบิกใชแลว
ทั้งจํานวน) เพื่อนําไปชําระคาสิทธิการเชาและอื่นๆที่เกี่ยวของ อัตราดอกเบี้ย 3 ปแรก เทากับ MLR - 1.5 ปถัดไป
จนสิ้นสุดสัญญาเทากับ MLR - 1 กําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยไมต่ํากวาเดือนละ 0.13 ลานบาท เริ่มเดือน
ตุลาคม 2552 ทั้งนี้จะตองชําระคืนเงินกูทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2560
เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยมอบสัญญาสิทธิการเชาตามหมายเหตุขอ 9 รวมทั้งการยกผลประโยชนในกรมธรรม
ประกันภัยของทรัพยสินดังกลาวใหแกผูใหกูและค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ
15. เงินกูยืมจากกรรมการ
บริษัทฯ กูยืมเงินจากกรรมการเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยไมมีการทําสัญญาและไมมีการคิดดอกเบี้ย
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16. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2555 และ 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)
987,304.00
147,123.48
1,134,427.48

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตนทุนบริการในปจจุบัน และดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายในระหวางงวด
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
17. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทาง
การคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปได ดังนี้
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

1. บุคคลธรรมดา ประกอบดวย:นายสุวิน ไกรภูเบศ
นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ
นายปรัชญา เลวัน
2.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2555)

คณะบุคคล ประกอบดวย:คณะบุคคลธนภูมิ
หางหุนสวนสามัญ ซี แอนด เอ็น อินเตอรเนชัน่ แนล
บริษัท บีวิตา อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด
รายการระหวางกัน

รายไดจากการขาย(แฟรนไชส)
รายไดอื่นๆ
ซื้อสินคา
คาเชาที่ดิน
คาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

กรรมการ และญาติสนิทกรรมการ
กรรมการ และญาติสนิทกรรมการ
ญาติสนิทกรรมการ
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตลาดเชนเดียวกับราคาที่ขายใหแฟรนไชสทั่วไป
ตามขอตกลงในสัญญา
ราคาตลาดเทากับลูกคารายใหญทั่วไป
ตามขอตกลงในสัญญา
ตามขอตกลงในสัญญาซึ่งเทากับราคาประเมินของผู
ประเมินอิสระ
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17.1 รายการระหวางบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปได ดังนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2555 30 มิถุนายน 2554
รายไดจากการขาย
หางหุนสวนสามัญ ซี แอนด เอ็น อินเตอรเนชัน่ แนล
รายไดอื่น
หางหุนสวนสามัญ ซี แอนด เอ็น อินเตอรเนชัน่ แนล
ซื้อสินคา
บริษัท บีวิตา อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด
คาเชาที่ดิน
คณะบุคคลธนภูมิ
คาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
คณะบุคคลธนภูมิ

758,599.25

-

1,260.00

-

1,186,915.89

-

-

480,000.00

174,000.00

-

17.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้

ลูกหนี้การคา
หางหุนสวนสามัญ ซี แอนด เอ็น อินเตอรเนชัน่ แนล
เจาหนี้การคา
บริษัท บีวิตา อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด
เงินกูยืมกรรมการ
นายสุวิน ไกรภูเบศ และ นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ

30 มิถุนายน 2555

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2554

367,786.88

-

772,300.00

-

-

954,073.32

17.3 การค้ําประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท
ไดค้ําประกันโดยไมมีคาตอบแทน ดังนี้:ค้ําประกันหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (หมายเหตุ 13)
ค้ําประกันเงินกูยืมตามสัญญาเงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ 14)
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18. ทุนจดทะเบียน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 มีมติดังนี้
1. มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 5 ลานบาท เปน 55 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ
ใหม จํานวน 500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท โดยจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิม
2. มี ม ติ อ นุ มั ติ ชํ า ระค า หุ น เพิ่ ม ทุ น บางส ว นด ว ยทรั พ ย สิ น อื่ น นอกจากตั ว เงิ น เป น ที่ ดิ น กรรมสิ ทธิ์ ข องนายสุ วิ น
ไกรภูเบศ และนางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ซึ่งมีมูลคายุติธรรมจากการประเมินราคาโดยผูประเมินอิสระเทากับ
19.24 ลานบาท และโดยการรับโอนเงินกลับมาจากการจายชําระคืนเงินกูยืมจากกรรมการ จํานวน 30.76 ลานบาท
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554
19. คาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนผูบริหาร
19.1 คาตอบแทนกรรมการ
ค า ตอบแทนกรรมการนี้ เ ป น ผลประโยชน ที่ จ า ยให กั บ กรรมการของบริ ษั ท ฯ ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการ
ในฐานะผูบริหาร
19.2 คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนคาใชจายเกี่ยวกับ เงินเดือน คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการ
เฉพาะในฐานะผู บ ริ ห ารและให แ ก ผู บ ริ ห ารตามนิ ย ามในประกาศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อันไดแก ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการ
ลงมาและผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
20. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯ และพนักงานไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพชื่อ “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสินสถาพรซึ่งจด
ทะเบียนแลว” ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายเงินเขากองทุน
เปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมบัวหลวงจํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ
บริษัทฯ จายเงินสมทบเขากองทุนสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 0.28 ลานบาท
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21. คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มี
ดังนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับงวดหกเดือน

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
และงานระหวางทํา
ซื้อสินคา
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนผูบริหาร
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเชาและคาบริการ
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลคา
สินคาคงเหลือ

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554

6,293,928.41
50,659,675.51
27,137,817.21
3,118,002.60
5,383,376.25
26,163,904.06

(3,051,989.59)
51,513,313.07
20,164,894.53
2,654,162.72
4,219,696.72
17,863,261.33

(3,424,686.72)
106,142,474.70
50,291,155.90
7,042,723.48
10,199,810.03
49,895,188.72

682,144.16
90,148,304.28
39,955,580.63
5,881,343.61
8,348,800.25
35,820,971.18

524,408.83

134,323.85

2,416,043.09

(313,453.73)

22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ คาปลีกเครื่องสําอางและดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย
สําหรับการขายสินคาใหกับแฟรนไชสและศูนยการคา บริษัทฯ มีรายไดจากการขายไมถึงรอยละ 10 ของรายไดรวม
ดังนั้นจึงไมแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญา
บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการของสาขาของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาตั้งแต 1 ป ถึง 3 ป
บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการชําระคาเชาและคาบริการคงเหลือตามสัญญา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31
ธันวาคม 2554 ดังนี้

จายชําระภายใน
1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป
รวม

30 มิถุนายน 2555

(หนวย:บาท)
31 ธันวาคม 2554

90,271,029.23
88,920,760.06
179,191,789.29

78,949,311.50
78,835,367.08
157,784,678.58
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24. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงิน ที่เปนตราสารอนุพันธ
เพื่อเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 การแสดงรายการ
และการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้
การคา เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
กําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความ
เสี ย หายที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ จากการให สิ น เชื่ อ นอกจากนี้ การให สิ น เชื่ อ ของบริ ษั ท ฯ มี จํ า นวนไม เ ป น
สาระสําคัญและบริษัทฯ มีกลุมลูกหนี้ที่ใหสินเชื่อจํานวนนอยราย เนื่องจากนโยบายการขายเปนการขายเงิน
สด จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูใน
งบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงิน
กูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยูในระดับต่ํา ขอมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและวันครบกําหนดของเงินกูยืมได
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยูในระดับต่ําเนื่องจากรายการคาโดยสวนใหญ
เปนสกุลเงินบาท
24.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ จัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่
ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถตอรองราคากันไดอ ยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือ
กําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
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25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุน สรุปไดดังนี้
30 มิถุนาย 2555 31 ธันวาคม 2554
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

0.28

0.55

26. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
26.1 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯดําเนินการ
ดังตอไปนี้
26.1.1 มติอนุมัติจายเงินปนผลโดยบริษัทฯ มีกําไรสะสมจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 172.07
ลานบาท กําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 จํานวน 38.03 ลานบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีกําไรสะสมจํานวน 210.10 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีมติจายเงินปนผลจาก
กําไรสะสมดังกลาว โดยจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
จํานวน 550,000 หุน ในอัตราหุนละ 329 บาท เปนจํานวนเงิน 180.95 ลานบาท โดยจายเงินปนผล
ดังกลาวแลวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 1 สิงหาคม 2555 และไดจัดสรรสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 9,047,500 บาท
26.1.2 มติอนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ เปน “บริษัทมหาชนจํากัด” และการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ
จากเดิมชื่อ “บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด” เปน “บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน)” โดย
บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทฯ และการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ กับกระทรวง
พาณิชยแลว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
26.1.3 มติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนของบริษัทฯจากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท จํานวน
550,000 หุน จํานวนเงิน 55 ลานบาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท จํานวน 55,000,000 หุน จํานวนเงิน 55
ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2555
26.1.4 มติอนุมัติการเพิ่มทุนหุนสามัญจดทะเบียนอีกจํานวน 245 ลานบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 55 ลาน
บาทเปนทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 300 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท
บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาว กับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 การ
จัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 245 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 245 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท
มีมติใหจัดสรร โดยจัดสรรใหกรรมการ 2 ทาน จํานวน 162.5 ลานหุน ประชาชนทั่วไป จํานวน 80
ลานหุน พนักงานของบริษัทฯ จํานวน 2.5 ลานหุน โดยบริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนจากกรรมการแลว
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 1 สิงหาคม 2555
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26.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผล
ระหวางกาล จากผลการดําเนินงานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โดยจายใหแกผูถือหุนที่มีราย
ชื้อตามสมุดทะเบียน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2555 จํานวน 217.5 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.16 บาท เปนจํานวน
เงิน 34.80 ลานบาท โดยจายเงินปนผลภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และไดจัดสรรสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 1.74 ลานบาท
27. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

