
 

บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั    
(รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

รสพร เดชอาคม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2564 



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,829              9,260                43,030              7,914                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3, 4 282,710            323,330            301,219            330,321               
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 4,285                4,210                4,285                4,210                   
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 2,095                1,080                2,095                1,080                   
สินคา้คงเหลือ 5 314,162            327,947            296,840            310,998               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น 6 8,345                -                        8,345                -                           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 33,096              36,712              33,013              36,668                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 689,522            702,539            688,827            691,191               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,183                6,292                5,183                6,292                   
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                        1,257                -                        1,257                   
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 3 7,370                8,001                7,370                8,001                   
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 1,011                500                   -                        -                           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 189,332            189,740            71,030              71,030                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                        -                        7,000                7,000                   
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 10 122,400            122,400            122,400            122,400               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 440,550            443,127            433,055            435,945               
ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 12 8,284                8,284                8,284                8,284                   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 25,034              25,282              24,723              24,944                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 1,853                2,002                1,761                1,879                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 221                   -                        -                        -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 11,422              11,370              10,569              10,514                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 812,660            818,255            691,375            697,546               
รวมสินทรัพย์ 1,502,182         1,520,794         1,380,202         1,388,737            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 129,923            181,855            129,923            181,855               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 4, 16 127,618            145,936            152,140            158,474               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 30,000              30,000              30,000              30,000                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12,883              11,504              12,772              11,393                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 17 17,904              17,904              17,904              17,904                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30,607              18,504              29,402              17,585                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 34,043              31,982              33,698              31,643                 
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 382,978            437,685            405,839            448,854               
หนี้สินไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12,550              14,569              12,449              14,440                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 11,319              15,521              11,319              15,521                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20,272              19,439              19,502              18,734                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 24,807              26,563              24,807              26,784                 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 68,948              76,092              68,077              75,479                 
รวมหนี้สิน 451,926            513,777            473,916            524,333               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 880,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท 528,000            528,000            528,000            528,000               

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 879,998,016 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท 527,999            527,999            527,999            527,999               
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 88,397              88,397              88,397              88,397                 
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 15,267              15,267              15,267              15,267                 
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 52,800              52,800              52,800              52,800                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 286,592            243,635            151,036            109,154               
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 70,517              70,741              70,787              70,787                 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,041,572         998,839            906,286            864,404               
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,684                8,178                -                        -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,050,256         1,007,017         906,286            864,404               
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,502,182         1,520,794         1,380,202         1,388,737            

-                    -                    -                    -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 335,789            354,746            354,176            368,876            
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 5,292                5,292                5,292                5,292                
รายไดอ่ื้น 834                    1,010                3,676                4,267                
รวมรายได้ 341,915            361,048            363,144            378,435            
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 168,402            175,978            192,499            198,690            
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 37                      8                        37                      8                        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 59,483              78,285              59,483              78,285              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 58,694              61,035              57,423              57,675              
รวมค่าใช้จ่าย 286,616            315,306            309,442            334,658            
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 55,299              45,742              53,702              43,777              
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 327                    (716)                  -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 213                    259                    213                    259                    
ตน้ทุนทางการเงิน (1,810)               (2,765)               (1,804)               (2,758)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 54,029              42,520              52,111              41,278              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (10,566) (9,694)               (10,229)             (9,343)               
กําไรสําหรับงวด 43,463              32,826              41,882              31,935              

การแบ่งปันกําไรขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 42,957              32,484              41,882              31,935              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 506                    342                    

43,463              32,826              

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 20
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.049 0.037 0.048 0.036

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กําไรสําหรับงวด 43,463              32,826 41,882              31,935

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
   แปลงค่างบการเงินของการร่วมคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (224)                  401                    -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (224)                  401                    -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 43,239              33,227              41,882              31,935              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 42,733              32,885              41,882              31,935              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 506                    342                    

43,239              33,227              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูม้ี
ผลต่างจากการ ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน แปลงค่างบการเงินของ รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา การร่วมคา้ที่เป็น องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 527,999              88,397                15,267                52,800                260,408              70,788                (352)                    70,436                1,015,307           6,605                  1,021,912           
กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          32,484                -                          -                          -                          32,484                342                     32,826                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          401                     401                     401                     -                          401                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          32,484                -                          401                     401                     32,885                342                     33,227                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 527,999              88,397                15,267                52,800                292,892              70,788                49                       70,837                1,048,192           6,947                  1,055,139           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 527,999              88,397                15,267                52,800                243,635              70,788                (47)                      70,741                998,839              8,178                  1,007,017           
กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          42,957                -                          -                          -                          42,957                506                     43,463                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          (224)                    (224)                    (224)                    -                          (224)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          42,957                -                          (224)                    (224)                    42,733                506                     43,239                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 527,999              88,397                15,267                52,800                286,592              70,788                (271)                    70,517                1,041,572           8,684                  1,050,256           

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุน รวม รวม
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่นของ ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุน้สามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 527,999 88,397 15,267 52,800 129,447 70,787 70,787 884,697
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       31,935             -                       -                       31,935             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       31,935             -                       -                       31,935             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 527,999                88,397             15,267             52,800             161,382           70,787             70,787             916,632           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 527,999 88,397 15,267 52,800 109,154 70,787 70,787             864,404           
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       41,882             -                       -                       41,882             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       41,882             -                       -                       41,882             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 527,999                88,397             15,267             52,800             151,036           70,787             70,787             906,286           

-                           -                       -                       -                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 54,029               42,520               52,111               41,278               
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:-
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,575               13,355               11,844               12,820               
   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,210                 2,885                 1,367                 2,885                 
   ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
      ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 3,765                 6,313                 3,682                 6,286                 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 6,416                 5,902                 6,416                 5,902                 
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน -                        (140)                  -                        (140)                  
   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
      ของเงินลงทุนในตราสารทุน (1)                      1,283                 (1)                      1,283                 
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 474                    168                    474                    168                    
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3)                      -                        (3)                      -                        
   ดอกเบ้ียรับ (66)                    (82)                    (66)                    (82)                    
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,096                 897                    1,031                 837                    
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,618                 2,560                 1,616                 2,558                 
   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (327)                  716                    -                        -                        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน:- 80,786               76,377               78,471               73,795               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 39,413               45,475               27,738               38,623               
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 1,034                 (1,387)               1,034                 (1,387)               
   สินคา้คงเหลือ 10,107               26,134               10,563               28,372               
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3,616                 (18,816)             3,655                 (18,756)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 579                    (1,664)               576                    (279)                  
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (19,316)             (7,676)               (7,332)               (1,532)               
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,061                 (9,319)               2,055                 (9,155)               
เงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 118,280             109,124             116,760             109,681             
   จ่ายภาษีเงินได้ (440)                  (514)                  (389)                  (413)                  
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (263)                  (222)                  (263)                  (222)                  
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 117,577             108,388             116,108             109,046             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 63                      78                      63                      78                      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 242                    229                    242                    229                    
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5                        351                    5                        1                        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน -                        5,110                 -                        5,110                 
ซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุน (8,344)               (26,953)             (8,344)               (26,953)             
ซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,434)               (10,724)             (5,448)               (10,666)             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (14,468)             (31,909)             (13,482)             (32,201)             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารลดลง (58,339)             (69,054)             (58,339)             (69,054)             
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่า (3,630)               (5,047)               (3,600)               (5,017)               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (4,202)               (3,993)               (4,202)               (3,993)               
ดอกเบ้ียจ่าย (1,369)               (2,175)               (1,369)               (2,175)               
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (67,540)             (80,269)             (67,510)             (80,239)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) 35,569               (3,790)               35,116               (3,394)               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 9,260                 16,089               7,914                 13,564               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 44,829               12,299               43,030               10,170               

-                        -                        
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: -
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: -
   ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 489                    403                    489                    398                    
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน 4,059                 3,099                 4,059                 3,099                 
   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 87                      136                    87                      129                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และการให้เช่าคลงัสินคา้ ท่ีอยูบ่ริษทัฯตามท่ี
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารจะใชป้ระมาณการ
และดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด
ปัจจุบนั 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การเลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนเก่ียวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญา
เช่า ซ่ึงท าให้กิจการไม่จ าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมการลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า
หรือไม่ ทั้ งน้ี ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้กับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดจากผลโดยตรงของ
สถานการณ์ COVID-19 และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท าใหส่ิ้งตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจ านวนเกือบเท่าเดิมหรือนอ้ยกวา่ส่ิงตอบ
แทนส าหรับสัญญาเช่าก่อนการเปล่ียนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบ
เพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้ น และไม่มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนของสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนดงักล่าวกบัการยนิยอมลดค่าเช่า และไดรั้บรู้ผลกระทบจากการ
ปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
เป็นจ านวน 1.3 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 1.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่าท่ีเกิดข้ึนจากการยนิยอมลดค่าเช่า ทั้งน้ี ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวด 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ             
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

 ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,102 5,736 7,102 5,736 
คา้งช าระ     

1 - 3 เดือน 801 3,832 801 3,832 
3 - 6 เดือน - - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 
มากกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวม 7,903 9,568 7,903 9,568 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (24) (146) (24) (146) 

สุทธิ 7,879 9,422 7,879 9,422 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 3,743 4,453 3,743 4,453 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 144,043 180,969 144,043 180,969 
คา้งช าระ     
 1 - 3 เดือน 119,266 117,517 119,266 117,517 
 3 - 6 เดือน 5,589 1,302 5,589 1,302 
 6 - 12 เดือน 3,968 12,390 3,968 12,390 
 มากกวา่ 12 เดือน 15,713 13,672 15,713 13,672 
เช็คคืน 236 391 236 391 

รวม  292,558 330,694 292,558 330,694 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (18,524) (17,195) (18,524) (17,195) 

สุทธิ 274,034 313,499 274,034 313,499 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,579 1,574 20,269 8,589 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 825 439 825 439 

รวม 2,404 2,013 21,094 9,028 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (1,607) (1,604) (1,788) (1,628) 

สุทธิ 797 409 19,306 7,400 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 282,710 323,330 301,219 330,321 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2557 บริษทัฯได้ท าสัญญาขายสินค้าคงเหลือทั้ งหมดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ให้กับบุคคลท่ีไม่
เ ก่ียวข้องกันในราคา 28.1 ล้านบาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดังกล่าวก าหนดให้ผู ้ซ้ือต้องท า                     
การผ่อนช าระค่าสินค้าเป็นรายเดือนให้กับบริษัทฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯมี                
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 10.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 10.7 ลา้นบาท) โดยมีส่วนของ
ลูกหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระเกินกวา่ 12 เดือนจ านวน 7.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 8.0 ลา้นบาท) ซ่ึงจดั
ประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ ์13 จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั ป่าดอนพทุธา จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จ ากดั การร่วมคา้ 
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จ ากดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

 รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 38,366 31,532 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 18,387 14,169 ตน้ทุน 
รายไดค้่าบริการ - - 2,432 2,775 ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย - - 1,462 3,428 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าเช่า - - 428 428 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 4,423 4,692 4,423 4,692 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียจ่าย 148 150 148 150 ร้อยละ 2.0 ต่อปี 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ - 39 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 426 448 216 443 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - 79 - 79 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าเช่า - 15 - 15 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ 33 39 33 39 ร้อยละ 5.0 ต่อปี              

 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
การร่วมคา้ 7,903 9,568 7,903 9,568 
บริษทัยอ่ย - - 18,690 7,015 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,579 1,574 1,579 1,574 

รวม 9,482 11,142 28,172 18,157 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (1,597) (1,719) (1,779) (1,744) 

สุทธิ 7,885 9,423 26,393 16,413 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 325 346 325 346 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,095 2,337 2,095 2,337 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,095) (1,080) (2,095) (1,080) 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 
- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 1,257 - 1,257 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)   
บริษทัยอ่ย - - 29,755 16,192 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 378 46 236 - 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 310 1,200 310 1,200 

รวม 688 1,246 30,301 17,392 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัร่วม 30,000 30,000 30,000 30,000 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 
2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

31 มีนาคม 
2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั 2,337 - (242) 2,095 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษัทร่วม     
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 30,000 - - 30,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระ
คืนภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.0 ต่อปี  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัร่วมมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวง
ถาม และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7 8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - 
รวม 7 8 

5. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 40,497 40,099 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ   
 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 3,765 3,682 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 44,262 43,781 

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนในตราสารทุน 8,344 8,345 - - 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 1  -  

เงินลงทุนในตราสารทุน - สุทธิ 8,345  -  

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯขายเงินลงทุนในตราสารทุนมูลค่าตามบญัชี 4.97 
ลา้นบาท (2564: ไม่มี) และรับรู้ก าไรจากการขาย (สุทธิจากภาษี) จ านวน 0.11 ลา้นบาท (2564: ไม่มี) ใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบุคคลอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31  
มีนาคม  

31 
ธนัวาคม  

31  
มีนาคม  

31 
ธนัวาคม  

31  
มีนาคม  

31 
ธนัวาคม  

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวียดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม

เคร่ืองส าอางค ์ เวียดนาม 49 49 3,563 3,563 1,011 500 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า                     
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตาม                   
วิธีราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวียดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม
เคร่ืองส าอางค ์ เวียดนาม 49 49 3,563 3,563 (3,563) (3,563) - - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ช าระในบริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31  
มีนาคม  

31 
ธนัวาคม  

31  
มีนาคม  

31 
ธนัวาคม  

31  
มีนาคม  

31 
ธนัวาคม  

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ดิ ไอโคนิค                 
พรอพเพอร์ต้ี 
จ ากดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์            ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 189,332 189,740 
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 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ดิ ไอโคนิค                 
พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ทุนเรียก  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 
 (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2564 2563 

บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ ากดั 10.00 70.00 7,000 7,000 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กน าไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

11. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                        

งบการเงินรวม 
งบการเงิน               
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 443,127 435,945 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,105 5,119 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (87) (87) 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (476) (476) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (8,119) (7,446) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 440,550 433,055 
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 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้น
และระยะยาว  

12. ที่ดนิรอการพฒันาในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีท่ีดินจ านวน 8.3 ล้านบาท ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่
ระหว่างรอการพฒันา โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2 ลา้นบาท ไดน้ าไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 25,282 24,944 
เพิ่มระหวา่งงวด 4,059 4,059 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (4,307) (4,280) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 25,034 24,723 

14. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน              
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,002 1,879 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน - - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (149) (118) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,853 1,761 
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15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม /                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม  
2563 

ทรัสตรี์ซีท 1.86 - 3.00 1.86 - 3.00 120,336  148,265 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
 

2.69 - 2.74 MLR - 2.00, 
2.72 - 3.00 

9,587 
 

33,590 
 

   129,923 181,855 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 142 46 29,201 15,631 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,906 11,845 10,777 9,713 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 - 60 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 65,628 61,085 64,792 60,961 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 176 - 730 561 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 46,396 71,760 46,270 70,408 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 310 1,200 310 1,200 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 127,618 145,936 152,140 158,474 
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย              
(ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 

งบการเงินรวม /                                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

1 MLR -2.00 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน                    
งวดละ 1.49 ลา้นบาท 29,223 33,425 

รวม   29,223 33,425 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (17,904) (17,904) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11,319 15,521 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 33,425 
บวก: กูเ้พิ่ม - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (4,202) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 29,223 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯวงเงิน 80 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 60 
เดือน อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีค ้ าประกนัโดยการ
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัรา
ท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 
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18. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 

19. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 12,543 10,685 12,206 10,334 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,977) (991) (1,977) (991) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 10,566 9,694 10,229 9,343 

20. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

21.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือ 
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21.2 ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8,345 - - 8,345 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 122,400 122,400 
ท่ีดิน - - 256,118 256,118 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 122,400 122,400 
ท่ีดิน - - 256,118 256,118 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

22. ภาระผูกพนั สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล และจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า หรือ และสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 14.2 14.8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2.1 5.0 
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22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินคา้และคอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
สกุลเงิน 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บาท 5.6 7.7 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 - 
หยวน 5.6 - 

22.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯเหลืออยู่เป็นจ านวน 0.5 ลา้นบาท เก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯ 

23. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 
2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนงานผลิตและ

จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564      
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 335,789 5,292 341,081 - 341,081 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 335,789 5,292 341,081 - 341,081 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 49,210 5,255 54,465 - 54,465 
รายไดอ่ื้น     834 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     327 
รายไดท้างการเงิน     213 
ตน้ทุนทางการเงิน     (1,810) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     54,029 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (10,566) 

ก าไรส าหรับงวด     43,463 
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(หน่วย: พนับาท) 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรของปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท ซ่ึงเม่ือหักจากเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 
0.10 บาท จะเป็นเงินปันผลในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท รวมเป็นจ านวนเงินจ่าย 
35.2 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลเป็นเงินสดจากผลการด าเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
35.2 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 

25. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563      
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 354,746 5,292 360,038 - 360,038 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 354,746 5,292 360,038 - 360,038 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 39,448 5,284 44,732 - 44,732 
รายไดอ่ื้น     1,010 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (716) 
รายไดท้างการเงิน     259 
ตน้ทุนทางการเงิน     (2,765) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     42,520 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (9,694) 

ก าไรส าหรับงวด     32,826 
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