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บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และการให้เช่าคลงัสินคา้ ท่ีอยู่
บริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล  

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง                       
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้ นงบการเงินรวมระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควร
ใชง้บการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด
ปัจจุบนั 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                    

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกค้าทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั
โดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใชแ้นวทางปฏิบติัท่ีผอ่นปรนต่อไปน้ี  

- ไม่ปรับปรุงยอ้นหลงัการแสดงรายการของสัญญาท่ีกิจการไดมี้การโอนสินคา้หรือบริการทั้ง
หมดแล้วตามนโยบายการบญัชีเดิม ซ่ึงพิจารณาว่าเป็นสัญญาท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ณ วนัท่ี                 
1 มกราคม 2562 

 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 2.5  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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2.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้
รายได้เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ มาถือปฏิบติั  

 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้
แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บ
ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ส าหรับการขายท่ีให้สิทธิในการคืนสินคา้ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งคืน
ให้แก่ลูกคา้เป็นประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ และบนัทึกสินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจาก
ลูกคา้เป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตาม
บญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือหักดว้ยตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ี
อาจเกิดข้ึนในมูลค่าของสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  

2.5 ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 2.3 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยบนัทึก
ปรับกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

 ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวด 2562 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2562  
สิทธิในการคืนสินคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 9.4 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ี มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี                         
30 มิถุนายน 2562 และงบก าไรขาดทุน ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 แสดงไดด้งัน้ี   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินคา้คงเหลือ 307.06 7.62 314.68 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10.54 3.97 14.51 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 16.28 19.93 36.21 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 36.51 1.52 38.03 
ก าไรสะสม 322.84 (9.86) 312.98 
    
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สินคา้คงเหลือ 295.12 7.62 302.74 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10.54 3.97 14.51 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 15.71 19.93 35.64 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 36.51 1.52 38.03 
ก าไรสะสม 195.65 (9.86) 185.79 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 400.57 (24.30) 376.27 
ตน้ทุนขาย (178.99) (0.82) (179.81) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (114.37) 25.97 (88.40) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (15.26) 0.12 (15.14) 
ก าไรส าหรับงวด 59.31 0.97 60.28 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.067 0.001 0.068 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 422.81 (24.30) 398.51 
ตน้ทุนขาย (208.13) (0.82) (208.95) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (114.37) 25.97 (88.40) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (14.71) 0.12 (14.59) 
ก าไรส าหรับงวด 57.48 0.97 58.45 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.065 0.001 0.066 

 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 783.72 (44.31) 739.41 
ตน้ทุนขาย (342.46) 0.61 (341.85) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (207.71) 43.11 (164.60) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (33.83) 0.12 (33.71) 
ก าไรส าหรับงวด 138.37 (0.47) 137.90 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.156 (0.001) 0.155 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 
 

 
ตามนโยบายการ

บญัชีเดิม เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 816.88             (44.31) 772.57 
ตน้ทุนขาย (388.92) 0.61 (388.31) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย (207.71) 43.11 (164.60) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (32.76) 0.12 (32.64) 
ก าไรส าหรับงวด 132.96 (0.47) 132.49 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)    
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.152 (0.001) 0.151 
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 รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

- การรับคืนสินคา้ - บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่มีภาระการรับคืนสินคา้ภายหลงัจากการขาย
ให้กบัลูกคา้ โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระมาณผลกระทบจากการรับคืนและรับรู้เม่ือมีการ
ขายในแต่ละงวดบญัชี จากเดิมท่ีรับรู้เม่ือเกิดรายการ 

- จ านวนเงินท่ีอาจต้องจ่ายให้กับลูกค้าตามธรรมเนียมปฏิบติัของธุรกิจ - บริษทัฯและบริษทัย่อย
พิจารณาพบวา่มีขอ้ก าหนดในสัญญาการคา้และธรรมเนียมปฏิบติับางประการในการก าหนดราคา
ขายกับลูกค้าท่ีอาจส่งผลให้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะต้องจ่ายหรือให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้า
โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มห้างสรรพสินคา้ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งน าจ านวนเงินดงักล่าวมา
แสดงสุทธิกับยอดขายในงวด จากเดิมท่ีจัดประเภทรายการเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและ                       
จดัจ าหน่าย 

3. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - หุน้สามญั - - 10,233 9,789 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน -  (444)  

รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ -  9,789  

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้มูลค่า
ตามบญัชี 14.03 ลา้นบาท (2561: 8.28 ลา้นบาท) และรับรู้ก าไรจากการขาย (สุทธิจากภาษี) จ  านวน 
0.33 ลา้นบาท (2561: 0.08 ลา้นบาท) ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 66 - - - 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,245 2,947 13,911 11,048 
คา้งช าระ     

1 - 3 เดือน 7,944 11,255 15,975 11,255 
4 - 6 เดือน 3,337 9,547 8,598 9,547 
7 - 12 เดือน 3,100 6,775 3,100 6,775 
มากกวา่ 12 เดือน 486 34 486 34 

รวม 22,178 30,558 42,070 38,659 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (486) (34) (486) (34) 
สุทธิ 21,692 30,524 41,584 38,625 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 12,941 5,994 12,941 5,994 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 160,144 155,105 160,144 155,105 
คา้งช าระ     
 1 - 3 เดือน 146,884 124,610 146,884 124,610 
 4 - 6 เดือน 4,166 12,197 4,166 12,197 
 7 - 12 เดือน 9,598 8,092 9,598 8,092 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,280 2,543 3,280 2,543 
เช็คคืน 741 751 741 751 
รวม  337,754 309,292 337,754 309,292 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,986) (3,283) (3,986) (3,283) 
สุทธิ 333,768 306,009 333,768 306,009 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,957 2,603 3,332 5,054 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,232 5,735 9,232 5,735 
รวม 11,189 8,338 12,564 10,789 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (696) (12) (696) (12) 
สุทธิ 10,493 8,326 11,868 10,777 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 365,953 344,859 387,220 355,411 
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 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้  าสัญญาขายสินคา้คงเหลือทั้งหมดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ให้กบับุคคลท่ีไม่
เก่ียวข้องกันในราคา 28.1 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดังกล่าวก าหนดให้ผูซ้ื้อต้องท า                    
การผอ่นช าระค่าสินคา้เป็นรายเดือนให้กบับริษทัฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมี                
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 15.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 16.0 ลา้นบาท) โดยมีส่วน
ของลูกหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือนจ านวน 12.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 13.3 
ลา้นบาท) ซ่ึงจดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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 คาร์มาร์ท เวยีดนาม จ ากดั การร่วมคา้ 
Karmarts Malaysia Sdn. Bhd. * บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จ ากดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั                         

กบับริษทัยอ่ย 
บริษทั บิวเทร่ียม จ ากดั           มีผูถื้อหุน้/กรรมการเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทัฯ 
*  บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนในบริษทัดงักล่าว ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 8 
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 รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 41,570 7,739 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 21,716 5,423 ตน้ทุน 
รายไดค้่าบริการ - - 3,758 - ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย - - 2,697 6,276 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าเช่า - - 429 482 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 2,322 3,644 2,322 3,644 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ - 220 - 220 ร้อยละ 15.0 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย 499 - 499 - ร้อยละ 2.0 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 3,869 9,362 3,614 9,328 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 1,424 976 1,255 888 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่า - 156 - 156 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ 48 61 48 61 ร้อยละ 5.0 ต่อปี              

 

       (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 70,445 11,850 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 33,086 5,423 ตน้ทุน 
รายไดค้่าบริการ - - 5,982 - ราคาตามสญัญา 
ค่าบริการจ่าย - - 6,706 6,276 ราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากค่าเช่า - - 857 729 ราคาตามสญัญา 
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       (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 5,753 5,100 5,753 5,100 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ - 5,177 - 5,177 ร้อยละ 15.0 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย 992 - 992 - ร้อยละ 2.0 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 11,748 13,226 11,078 13,171 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 2,251 2,423 1,594 2,283 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าเช่า - 311 - 311 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ 98 61 98 61 ร้อยละ 5 ต่อปี              

 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน                  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี                                   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)   
การร่วมคา้ 5,679 8,617 5,679 8,617 
บริษทัยอ่ย - - 21,490 10,599 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,456 24,544 18,233 24,497 
รวม 24,135 33,161 45,402 43,713 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (1,162) (34) (1,162) (34) 
สุทธิ 22,973 33,127 44,240 43,679 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,724 4,165 3,724 4,165 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,080) (1,080) (1,080) (1,080) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 

- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,644 3,085 2,644 3,085 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)   
บริษทัร่วม 163 - 163 - 
บริษทัยอ่ย - - 30,174 15,659 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 529 451 429 445 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 640 1,260 640 1,260 
รวม 1,332 1,711 31,406 17,364 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 100,000 100,000 100,000 100,000 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
รายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 
2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

30 มิถุนายน 
2562 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั 4,165 - (441) 3,724 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทร่วม     
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 100,000 - - 100,000 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวข้องกันมี
ก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.0 ต่อปี  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัร่วมมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด          

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8 6 16 13 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 9 7 17 14 

6. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 35,280 35,278 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ   
 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึน 3,234 3,209 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 38,514 38,487 

7. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกจิการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 
27.4 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ก าหนดการรับช าระคืนภายในเดือนกันยายน 2563                 
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวครบทั้งจ  านวนแลว้ 
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8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบุคคลอ่ืนควบคุมร่วมกัน                            
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30  
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30  
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30  
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม  

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวียดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม

เคร่ืองส าอาง เวียดนาม 49 49 3,563 3,563 657 - 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตามวธีิ
ราคาทุน – สุทธิ 

   30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวยีดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม
เคร่ืองส าอาง เวยีดนาม 49 49 3,563 3,563 (3,563) (3,563) - - 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวบนัทึกโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทั
นั้น ซ่ึงยงัไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอก เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาท าให้ฝ่ายบริหาร
ของการร่วมคา้ดงักล่าวไม่สามารถจดัเตรียมงบการเงินใหมี้การสอบทานได ้

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือในการจดัตั้ง Karmarts 
Malaysia Sdn. Bhd. เป็นการร่วมคา้แห่งใหม่ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษทัฯจะถือหุน้จ านวน 51,000 
หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้ งหมด 100,000 หุ้น) ตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10         
ริงกิตมาเลเซีย รวมเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายซ้ือทั้ งส้ิน 510,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ  4.9               
ล้านบาท ในปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างจดทะเบียนจดัตั้งการร่วมคา้ดงักล่าว และบริษทัฯยงัไม่ได้มี    
การลงทุนในบริษทัดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่
เรียกช าระในบริษทั คาร์มาร์ท เวยีดนาม จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30  
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30  
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30 
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดิ ไอโคนิค                 
พรอพเพอร์ต้ี 
จ ากดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์            ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 190,319 190,226 

 (หน่วย: พนับาท) 
  จดัตั้งข้ึน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
   30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ดิ ไอโคนิค                 
พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากัด (บริษัทร่วม) ได้เข้าท าบันทึก
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เพื่อจะซ้ือจะขายท่ีดิน เน้ือท่ีรวมประมาณ 2,066.5 ตารางวา กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กันแห่งหน่ึงซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561                  
ผูว้างสัญญาไดช้ าระเงินมดัจ าจ านวน 20 ลา้นบาทให้กบับริษทัร่วม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561     
ทั้งสองฝ่ายไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว รวมราคาจะซ้ือจะขายจ านวน 753.14 ลา้นบาท
และผูว้างสัญญาไดจ่้ายช าระราคาจะซ้ือจะขายท่ีดินให้แก่บริษทัร่วมเพิ่มอีกจ านวน 168.28 ลา้นบาท
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 บริษทัร่วมได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบท่ีดินทั้งหมด
ให้แก่ผูซ้ื้อแลว้ โดยผูซ้ื้อไดจ่้ายช าระราคาส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจ านวน 564.85 ลา้นบาทให้กบับริษทั
ร่วมดว้ยตัว๋สัญญาใชเ้งินอาวลัซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยแห่งหน่ึง ระบุวนัท่ีก าหนด
ช าระเงินคือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 และในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 บริษทัร่วมไดน้ าตัว๋สัญญาใช้
เงินอาวลัดงักล่าวไปขายลดกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งนั้นทั้งจ  านวน ในอตัราดอกเบ้ียขายลดร้อยละ 1.87 
ต่อปี สุทธิเงินท่ีบริษทัร่วมไดรั้บจ านวน 561.98 ลา้นบาท  
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เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(บริษทัร่วม)ไดมี้มติอนุมติัให้กรรมการของบริษทัร่วมดงักล่าว เขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินแปลง
หน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต พื้นท่ีรวม 17 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา มูลค่ารวม 230 ล้านบาท จากบริษทัท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทัร่วมดงักล่าวกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของ
บริษทัร่วมนั้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามล าดบั ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัร่วมได้
จ่ายช าระเงินมัดจ าจ  านวน 16.20 ล้านบาท  คงเหลืออีก 121.80 ล้านบาท ก าหนดช าระในวนัจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ ภายในวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 โดยในการรับโอนกรรมสิทธิดงักล่าวบริษทั
ร่วมมีสิทธิท่ีจะมอบหมายใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลอ่ืนด าเนินการแทนได ้

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ทุนเรียก  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 
 (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2562 2561 

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

ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2561 บริษัทฯลงทุนเพิ่มใน บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ  ากัด 
จ านวนเงิน 3 ลา้นบาท โดยยงัคงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้ทั้งหมดในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจ านวน 2,000,000 หุน้ 

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2562 121,840 
มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน/(ลดลง) ระหวา่งงวด - 
30 มิถุนายน 2562 121,840 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กน าไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ              
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
    (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่   
1 มกราคม 2562 562,544 554,629 
ซ้ือเพิ่ม 32,421 30,641 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ (328) (328) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (5,020) (5,020) 

30 มิถุนายน 2562 589,617 579,922 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2562 149,486 148,456 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 18,322 17,386 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก (2,691) (2,691) 

30 มิถุนายน 2562 165,117 163,151 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
1 มกราคม 2562 413,058 406,173 

30 มิถุนายน 2562 424,500 416,771 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 2558 ส าหรับท่ีดิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 42.7 
ลา้นบาท ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้ส าหรับปี 2558 

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 จะเป็น 140.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 133.3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยานพาหนะซ่ึงไดม้า
ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 17.4 ล้านบาท (เฉพาะของ
บริษทัฯ: 16.9 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2561: 17.5 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 17.5 ลา้นบาท) 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ  101.8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 101.8 ล้านบาท)                     
(31 ธนัวาคม 2561: 100.5 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 100.5 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปค ้ าประกนัสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย ์             
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

13. ทีด่ินรอการพฒันาในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีท่ีดินจ านวน 8.3 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ี
อยูร่ะหวา่งรอการพฒันา โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2 ลา้นบาทไดน้ าไปค ้าประกนัสินเช่ือ               
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 3,887 3,812 
ซ้ือเพิ่ม – ราคาทุน 476 176 
ตดัจ าหน่าย – มูลค่าสุทธิตามบญัชี (4) (4) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (989) (936) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 3,370 3,048 
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15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี) 

งบการเงินรวม /                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 3.25% - 5.14% 3.30% - 5.35% 86,563 147,552 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - MOR - 743 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR -2.00% - 20,000 - 
   106,563 148,295 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อม                    
ส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 509 188 29,666 14,193 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,336 18,173 30,066 14,548 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 163 263 163 263 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30,561 57,270 30,529 57,270 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - 937 1,648 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 66,436 59,236 64,955 59,193 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 640 1,260 640 1,260 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 135,665 136,390 156,956 148,375 

 
 
 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

22 

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย              
(ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 

งบการเงินรวม /                                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

1 4.25 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย                     
ทุกส้ินเดือนงวดละ 1.49 ลา้นบาท 57,583 65,228 

รวม   57,583 65,228 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (17,904) (17,904) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 39,679 47,324 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

                                                                                  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /                                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 65,228 
บวก: กูเ้พิ่ม - 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (7,645) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 57,583 

เงินกู้ยืมระยะยาววงเงิน 80 ล้านบาท ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 60 เดือน 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี  เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไป
ตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 

 
 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

23 

18. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ          
ทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้
จดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

19. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 14,673 11,082 14,118 10,751 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล 
     แตกต่างชัว่คราว 470 (684) 470 (684) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร

ขาดทุน 15,143 10,398 14,588 10,067 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 33,556 30,732 32,491 30,401 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล 
     แตกต่างชัว่คราว 153 (1,656) 153 (1,656) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร

ขาดทุน 33,709 29,076 32,644 28,745 

20. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

21. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 1.87 4.01 30.7443 32.4498 
ยโูร - - 0.01 - 34.9484 37.1252 
เยน 0.06 0.06 - - 0.2855 0.2931 
หยวน - - 0.49 0.22 4.4719 4.7237 

 ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ มีสัญญาซ้ือขาย                   
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 
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22. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  - 9,789 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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23. ภาระผูกพนั สินทรัพย์และหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารและ
ยานพาหนะ และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปี และสัญญา
ดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและ
สัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
จ่ายช าระภายใน   

1 ปี 19.9 7.5 
2 ถึง 3 ปี 2.7 2.0 

 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาให้เช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้เช่าคลังสินค้า อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาให้เช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งักล่าว ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

รับช าระภายใน   
1 ปี 21.0 5.2 
2 ถึง 3 ปี 37.0 - 

23.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ 
สินทรัพยถ์าวร และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
สกุลเงิน 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

บาท 4.8 4.6 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.6 0.1 
หยวน 1.6 0.8 
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23.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม            
บริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 0.5 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ (31 ธนัวาคม 2561: 15.5 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนั
โดยธนาคารใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัให้แก่คู่คา้ของบริษทั
ย่อยเพื่อค ้ าประกันภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็น
จ านวนเงิน 1 ลา้นบาท  

23.4 คดีฟ้องร้อง 

 ในระหว่างปี 2561 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีค  าพิพากษาให ้ 
บริษัทฯพร้อมทั้ งผูบ้ริหาร ช าระค่าเสียหายให้กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (Microsoft 
Corporation) และโจทก์ร่วมอีกจ านวน 3 ราย ในคดีฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธ์ิงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของโจทก์ จ  านวนรวมทั้ งส้ินประมาณ 2.11 ล้านบาท ต่อมาโจทก์ได้ด าเนินการยื่น
อุทธรณ์ โดยเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ได้มีค  าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษให้บริษทัฯ
ช าระค่าเสียหาย เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 16.74 ลา้นบาท  

 ปัจจุบนั บริษทัฯอยูใ่นระหวา่งน าเสนอฎีกาโตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษต่อศาลฎีกา 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯโดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเช่ือวา่ส ารองค่าความเสียหายท่ีบนัทึก
ไวเ้พียงพอแลว้   

24. เงินปันผล 

  ปันผลจ่าย ปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                       
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 61,600 0.07 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 61,600 0.07 

เงินปันผลประจ าปี 2561  123,200 0.14 
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  ปันผลจ่าย ปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลส าหรับปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้                       
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 61,546 0.07 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 61,598 0.07 

เงินปันผลประจ าปี 2562  123,144 0.14 

25. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ  
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน  

 ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานให้เช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562     
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 376,269 5,293 381,562 - 381,562 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 376,269 5,293 381,562 - 381,562 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 68,136 5,188 73,324 - 73,324 
รายไดอ่ื้น     4,346 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์     (1) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม    91 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (2,339) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     75,421 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (15,143) 

ก าไรส าหรับงวด     60,278 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
 
 
 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานให้เช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561     
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 356,222 5,189 361,411 - 361,411 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 356,222 5,189 361,411 - 361,411 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 47,716 5,083 52,799 - 52,799 
รายไดอ่ื้น     3,828 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์     125 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม    (612) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (3,202) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     52,938 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (10,398) 

ก าไรส าหรับงวด     42,540 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานให้เช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562     
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 739,414 10,482 749,896 - 749,896 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 739,414 10,482 749,896 - 749,896 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 154,229 10,274 164,503 - 164,503 
รายไดอ่ื้น     11,068 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์     (61) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม    999 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (4,898) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     171,611 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (33,709) 

ก าไรส าหรับงวด     137,902 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 
มีดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานผลิตและ   รายการปรับปรุง  
 จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานให้เช่า รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สินทรัพยข์องส่วนงาน      

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 1,400,048 121,840 1,521,888 - 1,521,888 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,423,431 121,840 1,545,271 - 1,545,271 

26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการด าเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 61.6 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 

27. การอนุมัตงิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานให้เช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561     
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 714,776 10,378 725,154 - 725,154 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 714,776 10,378 725,154 - 725,154 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 127,718 10,231 137,949 - 137,949 
รายไดอ่ื้น     12,496 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์     128 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม    (2,106) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (5,837) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     142,630 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (29,076) 

ก าไรส าหรับงวด     113,554 


