เอกสารแนบ 4

งบการเงินของบริษัท สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ

2553

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาใชจายจายลวงหนา
รายไดคางรับ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สิทธิการเชา - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําการเชา
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

(หนวย: บาท)
2552
(ปรับปรุงใหม)

5
6
7

8
9
10

15,749,819.46
1,487,976.60
70,801,640.33

11,075,424.20
1,102,377.55
41,219,511.35

374,803.22
4,071,545.60
92,485,785.21

423,487.68
35,818,480.16
3,506,485.45
93,145,766.39

60,544,658.56
14,487,109.00
723,340.01

57,929,315.81
15,712,737.40
982,177.41

18,565,327.05
479,387.05
94,799,821.67
187,285,606.88

11,927,132.22
279,095.35
86,830,458.19
179,976,224.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรบั อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ ………….. เมื่อวันที่ ………………….
ขอรับรองวารายการขางตนเปนความจริงและถูกตองทุกประการ

(ลงชื่อ) ……………………………..………………………… กรรมการตามอํานาจ
(
)

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย
สวนของเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
เงินกูยืมจากกรรมการ
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
ทุนออกและชําระแลว
หุนสามัญ 50,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนสนและสวนของผู
ือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถ อหุ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

(หนวย: บาท)
2552
(ปรับปรุงใหม)

11

28,498,950.74

10,000,000.00
29,678,229.27

12

1,428,885.77

1,927,088.99

13

1,412,971.37

3,222,000.00

21,173,034.29
12,994,997.77
3,373,067.61
68,881,907.55

16,520,384.85
2,800,945.98
64,148,649.09

2,223,973.53
7,127,015.28
64,753,972.48
1,213,702.45
75,318,663.74
144,200,571.29

3,972,745.06
8,050,743.94
87,933,216.73
979,100.00
100,935,805.73
165,084,454.82

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

38,085,035.59
43,085,035.59
187,285,606.88

9,891,769.76
14,891,769.76
179,976,224.58

12
13
14

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ

2553

(หนวย: บาท)
2552
(ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรจากการขายทรัพยสิน
อื่น ๆ
รวมรายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

359,344,111.60
(159,052,771.89)
200,291,339.71

185,402,560.65
(110,930,213.07)
74,472,347.58

781,046.74
788,850.60
1,569,897.34
201,861,237.05
(56,177,890.60)
(102,117,952.54)
(158,295,843.14)
43,565,393.91
(1,674,630.31)
41,890,763.60
(13,697,497.77)
28,193,265.83

35,828,060.02
35,828,060.02
110,300,407.60
(51,322,348.33)
(59,803,369.36)
(111,125,717.69)
(825,310.09)
(2,059,144.48)
(2,884,454.57)
(1,776,710.08)
(4,661,164.65)

563.87
50,000

(93.22)
50,000

4.16

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

กําไรสะสม

และชําระแลว

ยังไมไดจัดสรร

5,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

-

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ปรับปรุงใหม)

รวม

14,552,934.41

19,552,934.41

(4,661,164.65)

(4,661,164.65)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

5,000,000.00

9,891,769.76

14,891,769.76

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กอนปรับปรุง

5,000,000.00

15,706,924.47

20,706,924.47

(5,815,154.71)

(5,815,154.71)

9,891,769.76

14,891,769.76

28,193,265.83

28,193,265.83

38,085,035.59

43,085,035.59

ปรับปรุงผลสะสมจากการแกใขขอผิดพลาด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 หลังปรับปรุง
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

22

5,000,000.00
5,000,000.00

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(หนวย: บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได

41,890,763.60

รายการปรับปรุงกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือโอนกลับบัญชี

16,455,123.34
2,270,448.93
(29,661.86)

กําไรจากการขายทรัพยสิน

(781,046.74)

ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน

805,298.23

ดอกเบี้ยจาย

1,674,630.31

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

62,285,555.81

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา

(385,599.05)

สินคาคงเหลือ

(31,822,916.05)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

35,302,104.47

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(6,838,486.53)

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(3,744,897.16)

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา

(1,179,278.53)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

5,224,771.07

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

234,602.45

หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

4,280,094.99

เงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

62,820,753.64

จายดอกเบี้ย

(1,674,630.31)

จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(702,500.00)
60,443,623.33

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(หนวย: บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออาคารและอุปกรณ
เงินรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมการลงทุน

(19,722,433.77)
2,112,181.99
(17,610,251.78)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(10,000,000.00)

ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

(2,246,974.75)

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(2,732,757.29)

เงินกูยืมจากกรรมการลดลง

(23,179,244.25)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(38,158,976.29)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

4,674,395.26

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด

11,075,424.20

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด

15,749,819.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท โมนาโพลิแตนท จํากัด (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทจํากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2543
โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนเลขที่ 10/915 หมู 11 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจหลัก คือ การคาปลีกเครื่องสําอาง
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรื่อง กําหนด
รายการยอที่ตองมีในงบการเงินของบริษัทจํากัด พ.ศ. 2552
งบกระแสเงินสดสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไมไดนํามาแสดงเปรียบเทียบเนื่องจากตนทุนในการจัดทํา
ไมคุมกับประโยชนที่ไดรับ
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงินยกเวน
รายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศยกเวนการบังคับใชมาตรฐานการบัญชี 8 ฉบับ กับธุรกิจที่มิใชบริษัทมหาชน
จํากั ด ตามประกาศสภาวิ ชาชีพบั ญชี ฉบั บที่ 21/2550 ลงวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2550 บริษั ทฯ ได เลือ กที่ จะไมใ ช
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ฉบับ 47
เดิม)
3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2553 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2553 และฉบับที่ 50/2553 ถึง 55/2553 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553
ในเรื่องมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2552) และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยประกาศใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จํานวน 32 ฉบับ โดยแบงเปน 25 ฉบับ ซึ่งใชแทนฉบับเดิม โดยมีการ
ซึ่งบางฉบับไมมีการเปลี่ยนแปลงใน
จัดเรียงเลขระบุฉบับใหมใหตรงกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
หลักการสําคัญและบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสําคัญบางสวน และอีก 7 ฉบับ เปนการประกาศใชใหม
รายละเอียดดังนี้

- 1 -

3.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใชแทนฉบับเดิม
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
รายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
รายได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
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วันที่มีผลบังคับใช
26 พฤษภาคม 2553
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2556

1 มกราคม 2556

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อ
(ปรับปรุง 2552)
ขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

3.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใชใหม
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

วันที่มีผลบังคับใช

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26

1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

ภาษีเงินได
ผลประโยชนพนักงาน
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 สัญญากอสรางอสังหาริมทรัพย

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

บริษัทฯจะเริ่มนํามาถือปฏิบัติในวันที่มีผลบังคับใช โดยปจจุบันฝายบริหารอยูระหวางการประเมินผลกระทบตอ
งบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
4.สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
4.1.1 รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายสินคา รับรูรายไดเมื่อมีการสงมอบ และไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหแกผูซื้อแลว
4.1.2 รายไดอื่นและคาใชจาย
รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงกําหนดรับคืนภายในระยะเวลา
ไมเกิน 3 เดือนและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
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4.3 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลู ก หนี้ ก ารค า แสดงตามมู ล ค า สุ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ บริ ษั ท ฯ บั น ทึ ก ค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและ
การวิเคราะหอายุลูกหนี้
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
4.5 อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณดังนี้: อาคาร

20 ป

เครื่องตกแตง

5 ป

เครื่องมือและอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

5 ป

คอมพิวเตอร

3 ป

ยานพาหนะ

5 ป

4.6 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อ
การดอยคาของทรัพยสิน (ถามี)
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ 5 ป
4.7 สิทธิการเชาและคาตัดจําหนาย
สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชาคํานวณจากราคาทุนของ
สิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 7 ป และ 10 ป
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4.8 การดอยคาของสินทรัพย
บริษัทฯประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยอื่น เมื่อมีเหตุการณหรือมีการเปลี่ยนแปลง
สถานการณที่ทําใหเกิดขอบงชี้วามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีจํานวนต่ํากวามูลคาที่บันทึกไว
ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับสินทรัพยที่บันทึกในราคาทุน หรือถือ
เปนรายการหักจากสวนเกินทุนจากตีราคาใหม ในกรณีที่สินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาที่ตีใหม โดยขาดทุนจาก
การด อ ยค า ที่ นํ า มาหั ก นั้ น ต อ งไม เ กิ น จํ า นวนที่ บั น ทึ ก อยู ใ นส ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย สํ า หรั บ
สินทรัพยรายการเดียวกัน บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจาการดอยคาของสินทรัพยเปนรายไดหรือถือ
เปนรายการเพิ่มสวนเกินทุนจากการตีราคาใหม เมื่อมีขอบงชี้เกี่ยวกับการดอยคาของสินทรัพย ไมมีอยูอีก
ตอไปหรือขาดทุนจากการดอยคามีจํานวนลดลง จํานวนเงินที่กลับรายการจะตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชี
(สุทธิจากคาเสื่อมราคาหรือรายจายตัดบัญชี ) ที่ควรเปนหากบริษัทฯ ไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยนั้นๆในงวดกอนๆ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย แลวแตราคาใด
จะสูงกวาและจะประมาณจากสินทรัพยแตละรายการ หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี
4.9 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชา บันทึก
เปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเชา
สัญญาเชาการเงิน
สัญญาเชาระยะยาวที่เปนสัญญาเชายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได
โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการ
ใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา
4.10 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 วันที่ในงบดุลแปลงคาเปน
เงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงวด
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4.11 ผลประโยชนพนักงาน
4.11.1 บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
4.11.2 สํารองเงินบําเหน็จ
ขอผูกพันตามนโยบายการจายเงินบําเหน็จพนักงานเมื่อครบเกษียณอายุ ซึ่งเงินผลประโยชนที่จะใหแก
พนักงานเมื่อครบเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานกําหนด บริษัทฯ จะบันทึกในงวดบัญชีที่พนักงาน
ครบเกษียณอายุ
4.12 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จะตองจายในแตละงวดเปนคาใชจายทั้งหมดในงวด โดยคํานวณภาษีเงิน
ไดตามที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากร
4.13 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา หนี้สิน
ทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หนี้สิน
ตามสัญญาเชาทางการเงิน เงินกูยืมระยะยาว ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการได
เปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
4.14 ประมาณการทางบัญชี
การจัดทํางบการเงินเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใชการประมาณ
การและตั้งขอสมมติฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงิน และการ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังอาจแตกตางไปจากจํานวนเงินที่ประมาณ
ไว
บริษัทฯ ไดตั้งประมาณการและขอสมมติฐานตอเหตุการณในอนาคต เปนผลใหประมาณการทางบัญชีอาจจะ
ไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและขอสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงตอการปรับปรุงบัญชีในปถัดไป
ตอมูลคาสินทรัพยยกไป ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ไดแก คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ คาเผื่อ
การดอยคาของสินทรัพย การประมาณการในเรื่องตางๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแลว
4.15 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผล
ใหสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจ เพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถ
ประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ หากบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนรายจายที่จายชําระไปตามประมาณการหนี้สิน
ทั้งหมดหรือบางสวน อยางแนนอน บริษัทฯ จะรับรูรายจายที่ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกิน
จํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
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4.16 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุน เปนกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการ
หารยอดกําไร(ขาดทุน) สําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถว ง
น้ําหนัก
5.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย
รวม
6.

2553
2,242,385.22
12,121,198.23
1,386,236.01
15,749,819.46

(หนวย: บาท)
2552
266,186.20
8,982,219.99
1,827,018.01
11,075,424.20

2553
1,019,555.50
348,845.50
119,575.60
1,487,976.60

(หนวย: บาท)
2552
1,054,119.15
48,258.40
1,102,377.55

ลูกหนี้การคา ประกอบดวย

ลูกหนี้การคาแฟรนไชส
ลูกหนี้บัตรเครดิต
ลูกหนี้พนักงาน
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา – แฟรนไชส และลูกหนี้บัตรเครดิตคงเหลือ
ตามบัญชีเปนลูกหนี้ไมเกินกําหนดชําระ สวนลูกหนี้พนักงานมีนโยบายใหผอนชําระโดยหักจากเงินเดือน
7. สินคาคงเหลือ - สุทธิ

สินคาสําเร็จรูป
บรรจุภัณฑและวัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก: คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
สุทธิ
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2553
54,983,659.23

(หนวย: บาท)
2552
31,548,619.20

18,810,477.44
73,794,136.67
(2,992,496.34)
70,801,640.33

10,422,601.42
41,971,220.62
(751,709.27)
41,219,511.35

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
(หนวย: บาท)

คอมพิวเตอร

ยานพาหนะ

ทรัพยสิน
ระหวาง
กอสราง

อาคาร

เครื่องตกแตง

เครื่องมือและ
อุปกรณสํานังาน

22,785,256.36
-

38,504,948.47
15,746,678.89
(461,347.13)

7,964,282.73
1,298,564.62
(31,003.81)

5,395,673.62
1,564,011.10
(14,602.81)

15,091,500.00
495,369.16
(4,185,000.00)
-

617,810.00
-

89,741,661.18
19,722,433.77
(4,185,000.00)
(506,953.75)

22,785,256.36

53,790,280.23

9,231,843.54

6,945,081.91

11,401,869.16

617,810.00

104,772,141.20

(3,987,522.84)
(1,139,262.61)

(14,291,102.73)
(8,092,454.53)

(3,998,153.03)
(1,513,822.46)

(3,241,833.07)
(1,292,126.51)

(6,293,733.70)
(2,932,991.43)

-

(31,812,345.37)
(14,970,657.54)

26,129.19

48,536.25
(383,276.77)

3,666.98
3,429.48

3,170.39
-

2,853,864.75
-

-

2,853,864.75
55,373.62
(353,718.10)

(5,100,656.26)

(22,718,297.78)

(5,504,879.03)

(4,530,789.19)

(6,372,860.38)

-

(44,227,482.64)

31 ธันวาคม 2552

18,797,733.52

24,213,845.74

3,966,129.70

2,153,840.55

8,797,766.30

-

57,929,315.81

31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป:

17,684,600.10

31,071,982.45

3,726,964.51

2,414,292.72

5,029,008.78

ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุงใหม)
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
ตัดจาย
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม:
31 ธันวาคม 2552
(ปรับปรุงใหม)
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสวนที่
จําหนาย
ตัดจาย
ปรับปรุง
31 ธันวาคม 2553

รวม

มูลคาสุทธิตามบัญชี:
617,810.00

60,544,658.56

2552

11,253,378.96

2553

14,970,657.54

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงานอยู
ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 13.57 ลานบาท และ 5.26 ลานบาท ตามลําดับ
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9. สิทธิการเชา - สุทธิ
(หนวย: บาท)
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553

20,408,980.80
20,408,980.80

คาตัดจําหนายสะสม:
31 ธันวาคม 2552
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2553

4,696,243.40
1,225,628.40
5,921,871.80

มูลคาสุทธิตามบัญชี:
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
คาตัดจําหนายสําหรับป:
2552
2553

15,712,737.40
14,487,109.00
1,225,628.40
1,225,628.40

บริษัทฯ ไดนําสิทธิการเชา มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จํานวน 14.49 ลานบาท และ
15.71 ลานบาท ตามลําดับ ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุขอ 13
10. สินทรัพยไมมตี ัวตน - สุทธิ
(หนวย: บาท)
ราคาทุน:
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553

1,401,575.00
1,401,575.00

คาตัดจําหนายสะสม:
31 ธันวาคม 2552
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2553

419,397.59
258,837.40
678,234.99

มูลคาสุทธิตามบัญชี:
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
คาตัดจําหนายสําหรับป:
2552
2553

982,177.41
723,340.01
151,208.37
258,837.40
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11. เงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวน 6 ลานบาท (ป 2552 มีวงเงิน
กูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง จํานวน 10 ลานบาท) ค้ําประกันโดยทรัพยสินสวนตัวกรรมการ
12. เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงินระยะยาวจะครบกําหนดชําระตามสัญญาเชาดังนี้
2553

(หนวย: บาท)
2552
(ปรับปรุงใหม)

ภายใน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจําหนาย
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองชําระตามสัญญา
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

1,651,692.00
2,355,498.00
4,007,190.00
(354,330.70)
3,652,859.30
(1,428,885.77)
2,223,973.53

2,343,440.00
4,332,783.00
6,676,223.00
(776,388.95)
5,899,834.05
(1,927,088.99)
3,972,745.06

13. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
2553
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
วงเงินที่ 1
วงเงินที่ 2
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สุทธิ

476,820.73
8,063,165.92
8,539,986.65
(1,412,971.37)
7,127,015.28

(หนวย :บาท)
2552
2,079,986.24
9,192,757.70
11,272,743.94
(3,222,000.00)
8,050,743.94

วงเงินที่ (1) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 บริษัทฯ กูยืมเงินสกุลเงินบาทจากธนาคารในประเทศวงเงิน 6.86 ลานบาท
(เบิกใชแลวทั้งจํานวน)เพื่อนําไปชําระคาสิทธิการเชาและอื่นๆที่เกี่ยวของอัตราดอกเบี้ยเทากับ MLR - 1
กําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยไมต่ํากวาเดือนละ 0.14 ลานบาท เริ่มเดือนกรกฎาคม 2549 ทั้งนี้
จะตองชําระคืนเงินกูทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2554
เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยมอบสัญญาสิทธิการเชาตามหมายเหตุขอ 9 รวมทั้งการยกผลประโยชน
ในกรมธรรมประกันภัยของทรัพยสินดังกลาวใหแกผูใหกูและค้ําประกันโดยกรรมการบริษัท

- 10 -

วงเงินที่ (2) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ กูยืมเงินสกุลบาทจากธนาคารในประเทศวงเงิน 9.46 ลานบาท
(เบิกใชแลวทั้งจํานวน) เพื่อนําไปชําระคาสิทธิการเชาและอื่นๆที่เกี่ยวของ อัตราดอกเบี้ย 3 ปแรก
เทากับ MLR - 1.5 ปถัดไปจนสิ้นสุดสัญญาเทากับ MLR - 1 กําหนดชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยไมต่ํา
กวาเดือนละ 0.13 ลานบาท เริ่มเดือนตุลาคม 2552 ทั้งนี้จะตองชําระคืนเงินกูทั้งหมดภายในเดือน
กันยายน 2560
เงินกูยืมดั งกลาวค้ําประกันโดยมอบสัญญาสิทธิการเชา รวมทั้งการยกผลประโยชนในกรมธรรม
ประกันภัยของทรัพยสินดังกลาวใหแกผูใหกูและค้ําประกันโดยกรรมการบริษัท
14. เงินกูยืมจากกรรมการ
บริษัทฯ กูยืมเงินจากกรรมการเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยไมมีการทําสัญญาและไมมีการคิดดอกเบี้ย
15. สํารองตามกฎหมาย
สํารองตามกฎหมายจัดสรรขึ้นใหเปนไปตามขอกําหนดแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งกําหนดใหมีการ
จัดสรรอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรทุกคราวที่มีการประกาศจายเงินปนผล เปนสํารองตามกฎหมายจนกวาสํารองนี้
มีจํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองดังกลาวนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
16. คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
คาใชจายตามลักษณะของคาใชจายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ที่สําคัญมีดังนี้
2553

(หนวย: บาท)
2552
(ปรับปรุงใหม)

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
ซื้อสินคา
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเชาและคาบริการ
ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือโอนกลับบัญชี

(23,435,040.03)
187,789,514.27
65,531,566.84
16,455,123.34
41,419,248.07
2,270,448.93
(29,661.86)

(16,185,416.84)
120,100,356.12
40,693,358.42
12,630,215.73
23,022,390.02
751,709.27
-

17. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก คือ คาปลีกเครื่องสําอางเพียงธุรกิจเดียว และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลัก
ในประเทศไทย จึงไมแสดงขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
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18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
18.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางอาคารคลังสินคากับบริษัทแหงหนึ่ง จํานวนเงิน 4.16 ลานบาท
18.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญา
18.2.1 ในเดือนกรกฎาคม 2548 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนที่ตั้งอาคาร
สํ า นั ก งานและอาคารคลั ง สิ น ค า ของบริ ษั ทฯ โดยมี ร ะยะเวลาการเช า 30 ป ซึ่ ง จะสิ้ น สุ ด ในเดื อ น
มิถุนายน 2578 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในอนาคตตามสัญญากําหนดวา ตองจายคาเชาเปนรายป และ
ภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ดังนี้
2553

(หนวย:บาท)
2552

1,080,000.00
4,800,000.00
31,320,000.00
37,200,000.00

960,000.00
4,680,000.00
32,520,000.00
38,160,000.00

จายชําระภายใน

1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
เกิน 5 ปขึ้นไป
รวม

18.2.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการของสาขาของบริษัทฯ โดยระยะเวลา 1 ป
ถึง 3 ป บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการชําระคาเชาและคาบริการคงเหลือตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 ดังนี้
2553

(หนวย:บาท)
2552

58,068,373.67
42,475,397.39
100,543,771.06

26,423,372.41
28,125,529.89
54,548,902.30

จายชําระภายใน

1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม
19. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมเครื่องมือทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อเก็งกําไรหรือ
เพื่อการคา
19.1 นโยบายการบัญชี
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 การแสดงรายการ
และการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับ 48 เดิม) ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด ลูกหนี้ เจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯ
มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
กําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมคาดวาจะไดรับความ
เสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสนิ เชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯ มีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ
และบริษัทฯ มีกลุมลูกหนี้ที่ใหสินเชื่อจํานวนนอยราย เนื่องจากนโยบายการขายเปนการขายเงินสด จํานวนเงิน
สูงสุดที่บริษัทฯ อาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยูในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงิน
กูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยูในระดับต่ํา ขอมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและวันครบกําหนดของเงินกูยืมได
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอยูในระดับต่ําเนื่องจากรายการคาโดยสวนใหญ
เปนสกุลเงินบาท
19.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ จัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุลมูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตก
ลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรอง
ราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะ
ของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูล
คาที่เหมาะสม
20. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสรุปไดดังนี้
2553
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน

3.35
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2552
11.09

21. การจัดประเภทบัญชีใหม
งบการเงินป 2552 บริษัทฯ ไดจัดประเภทบัญชีใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินป 2553
รายละเอียดที่สาระสําคัญดังนี้
21.1 จัดประเภทสิทธิการเชาเปนสินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวนเงิน 15.71 ลานบาท จากเดิมแสดงรวมในสินทรัพย
หมุนเวียนอื่น
21.2 จัดประเภทเงินมัดจําคาสินคาแสดงรวมในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น จํานวนเงิน 1.13 ลานบาท จากเดิมแสดงรวม
ในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
21.3 จัดประเภทขาดทุนจากการลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนตนทุนขาย จํานวนเงิน 0.75 ลานบาท และคาใชจาย
เกี่ยวกับการขาย จํานวนเงิน 29.46 ลานบาท จากเดิมแสดงรวมในคาใชจายในการบริหาร
21.4 จัดประเภทคาสินคาตัวอยางเปนคาใชจายในการขาย จํานวน 1.21 ลานบาท จากเดิมแสดงรวมในตนทุนขาย
22. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดที่เปนสาระสําคัญ
22.1 บริษัทฯ บันทึกคาใชจายในการขาย จํานวน 3.03 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร จํานวน 0.47 ลานบาท
ซึ่งเปนของป 2552 แตนํามาบันทึกเปนคาใชจายในป 2553 ทําใหกําไรสุทธิป 2553 ต่ําไปและกําไรสุทธิ
ป 2552 สูงไปจํานวนรวม 3.50 ลานบาท ตามลําดับ
22.2 ป 2552 บริษัทฯ บันทึกราคาทุนคาตกแตงในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณต่ําไป จํานวน 9.97 ลานบาท
คาเสื่อมราคาสะสมต่ําไป จํานวน 2.53 ลานบาท คาใชจายคางจายต่ําไปจํานวน 7.88 ลานบาท เงินกูยืมจาก
กรรมการต่ําไป จํานวน 1.88 ลานบาท บันทึกคาเสื่อมราคาต่ําไป จํานวน 1.64 ลานบาท และคาใชจายอื่นต่ําไป
จํานวน 0.68 ลานบาท
ผลกระทบจากการปรับปรุงผลสะสมของขอผิดพลาดยอนหลังงบการเงินป 2552 มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ ดังนี้

อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยรวม
คาใชจายคางจาย
เงินกูยืมกรรมการ
หนี้สินรวม
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน (บาท)

กอนปรับปรุง
(หลังจัดประเภทบัญชีใหม)
50,485,253.99
172,532,162.76
5,140,053.86
86,054,331.19
151,825,238.29
51,107,395.06
53,773,261.38
1,153,990.06
15,706,924.47
23.08

หลังปรับปรุง
57,929,315.81
179,976,224.58
16,520,384.85
87,933,216.73
165,084,454.82
51,322,348.33
59,803,369.36
(4,661,164.65)
9,891,769.76
(93.22)

(หนวย:ลานบาท)
ผลตางเพิ่ม (ลด)
7,444,061.82
7,444,061.82
11,380,330.99
1,878,885.54
13,259,216.53
(214,953.27)
6,030,107.98
5,815,154.71
(5,815,154.71)
116.30

23. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัตใิ หออกโดยคณะกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554
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