
 

บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล
แบบยอ่ของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะไดติ้ดตามความคืบหนา้ของ
สถานการณ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง และจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าว (ถา้มี) เม่ือสามารถท าได ้ 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2563 



บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,835              16,089              10,476              13,564                 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3, 4 311,500            393,796            345,195            401,143               

ลูกหนีตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 4 4,611                1,031                4,611                1,031                   

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 2,576                1,080                2,576                1,080                   

สินคา้คงเหลือ 5 374,554            312,976            357,445            300,497               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 42,403              40,947              42,343              40,879                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 747,479            765,919            762,646            758,194               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 9,123                3,602                9,123                3,602                   

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

   - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 -                        2,193                -                        2,193                   

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอนื 3 8,668                -                        8,668                -                           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 303                   1,011                -                        -                           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 189,457            190,173            71,030              71,030                 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        7,000                7,000                   

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 9 122,300            122,300            122,300            122,300               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 460,586            472,502            452,740            465,613               

ทีดินรอการพฒันาในอนาคต 11 8,284                8,284                8,284                8,284                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 28,600              -                        28,233              -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,655                2,547                1,498                2,292                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 3 9,879                18,251              9,027                18,251                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 838,855            820,863            717,903            700,565               

รวมสินทรัพย์ 1,586,334         1,586,782         1,480,549         1,458,759            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 14 231,960            210,421            231,960            210,421               

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 4, 15 167,097            150,370            203,583            161,680               

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 30,000              30,000              30,000              30,000                 

หนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13,765              4,322                13,654              4,212                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 16 17,904              17,904              17,904              17,904                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,671                33,026              9,002                31,893                 

หนีสินหมุนเวยีนอนื 31,454              36,231              31,067              35,949                 

รวมหนีสินหมุนเวียน 501,851            482,274            537,170            492,059               

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15,931              5,468                15,774              5,228                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 19,680              31,874              19,680              31,874                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,829              17,658              18,185              17,196                 

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26,746              27,596              26,855              27,705                 

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 81,186              82,596              80,494              82,003                 

รวมหนีสิน 583,037            564,870            617,664            574,062               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(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               

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      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 17 52,800              52,800              52,800              52,800                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 240,480            260,408            107,635            129,447               

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ 70,835              70,436              70,787              70,787                 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 995,778            1,015,307         862,885            884,697               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,519                6,605                -                        -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,003,297         1,021,912         862,885            884,697               

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,586,334         1,586,782         1,480,549         1,458,759            

-                    -                    -                    -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 338,303 362,504           358,359 383,754           

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 5,292 5,292               5,292 5,292               

รายไดอื้น 1,218 2,724               5,748 6,834               

รวมรายได้ 344,813           370,520           369,399           395,880           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 160,407           172,346           192,761           202,706           

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 20                    105                  20                    105                  

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 60,049             76,190             60,049             76,190             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 71,681             45,820             67,865             44,976             

รวมค่าใช้จ่าย 292,157           294,461           320,695           323,977           

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 52,656             76,059             48,704             71,903             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (493)                 (195)                 -                       -                       

ตน้ทุนทางการเงิน (2,571)              (2,542)              (2,567)              (2,538)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 49,592             73,322             46,137             69,365             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (10,063)            -15,881 (9,207)              -14,801

กาํไรสําหรับงวด 39,529             57,441             36,930             54,564             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 38,890             56,662             36,930             54,564             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 639                  779                  

39,529             57,441             

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.044 0.064 0.042 0.062

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 879,998,016    879,998,016    879,998,016    879,998,016    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 39,529             57,441 36,930             54,564

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรจากผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินของการร่วมคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 2                      -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด 2                      -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 39,531             57,441             36,930             54,564             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 38,892             56,662             36,930             54,564             

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 639                  779                  

39,531             57,441             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 928,551           1,101,918        987,173           1,156,324        

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 15,877             15,774             15,877             15,774             

รายไดอื้น 4,927               13,792             15,965             24,046             

รวมรายได้ 949,355           1,131,484        1,019,015        1,196,144        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 460,188           514,196           546,951           591,020           

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 37                    313                  37                    313                  

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 190,290           240,794           190,290           240,794           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 168,709           124,612           157,677           122,087           

รวมค่าใช้จ่าย 819,224           879,915           894,955           954,214           

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 130,131           251,569           124,060           241,930           

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (1,824)              804                  -                       -                       

ตน้ทุนทางการเงิน (8,037)              (7,440)              (8,020)              (7,428)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 120,270           244,933           116,040           234,502           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 -24,885 -49,590 (23,453)            -47,445

กาํไรสําหรับงวด 95,385             195,343           92,587             187,057           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 94,471             193,490           92,587             187,057           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 914                  1,853               

95,385             195,343           

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.107 0.220 0.105 0.213

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 879,998,016    879,998,016    879,998,016    879,998,016    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับงวด 95,385             195,343 92,587             187,057

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินของการร่วมคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 399                  (249)                 -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด 399                  (249)                 -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 95,784             195,094           92,587             187,057           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 94,870             193,241           92,587             187,057           

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 914                  1,853               

95,784             195,094           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูมี้

ผลต่างจากการ ส่วนไดเ้สียที

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน แปลงค่างบการเงินของ รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา การร่วมคา้ทีเป็น องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรพัย์ เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 527,999              88,397                15,267                52,800                246,501              41,507                (36)                     41,471                972,435              4,289                  976,724              

กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         193,490              -                         -                         -                         193,490              1,853                  195,343              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         (249)                   (249)                   (249)                   -                         (249)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         193,490              -                         (249)                   (249)                   193,241              1,853                  195,094              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                         -                         -                         -                         (184,744)            -                         -                         -                         (184,744)            -                         (184,744)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562 527,999              88,397                15,267                52,800                255,247              41,507                (285)                   41,222                980,932              6,142                  987,074              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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 -                         -                         -                         -                         94,471                -                         -                         -                         94,471                914                     95,385                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         399                     399                     399                     -                         399                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         94,471                -                         399                     399                     94,870                914                     95,784                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                         -                         -                         -                         (114,399)            -                         -                         -                         (114,399)            -                         (114,399)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563 527,999              88,397                15,267                52,800                240,480              70,788                47                      70,835                995,778              7,519                  1,003,297           

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุน รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอนืของ ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 527,999 88,397 15,267 52,800 123,643 41,507 41,507              849,613            

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                       -                       -                       187,057            -                       -                       187,057            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                       -                       -                       187,057            -                       -                       187,057            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                            -                       -                       -                       (184,744)          -                       -                       (184,744)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2562 527,999                88,397              15,267              52,800              125,956            41,507              41,507              851,926            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 527,999 88,397 15,267 52,800 129,447 70,787 70,787              884,697            

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                       -                       -                       92,587              -                       -                       92,587              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                       -                       -                       92,587              -                       -                       92,587              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                            -                       -                       -                       (114,399)          -                       -                       (114,399)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 527,999                88,397              15,267              52,800              107,635            70,787              70,787              862,885            

-                            -                       -                       -                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2563

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 120,270            244,933            116,040            234,502            

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:-

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 42,337              29,546              40,577              28,013              

   ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน/ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 8,076                5,101                8,580                5,101                

   ค่าเผือการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

      ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (3,132)               7,149                (3,264)               7,107                

   โอนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอืน -                        (6)                      -                        (6)                      

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 6,025                (1,283)               6,025                (1,283)               

   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 805                   (880)                  805                   (880)                  

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม

      ของเงินลงทุนในตราสารทุน -                        (440)                  -                        (440)                  

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 336                   590                   336                   590                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (479)                  (108)                  (479)                  (108)                  

   ดอกเบียรับ (245)                  (1,351)               (245)                  (1,351)               

   เงินปันผลรับ (225)                  (134)                  (225)                  (134)                  

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,804                6,380                1,622                6,152                

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 7,250                6,755                7,244                6,737                

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กาํไร) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 1,824                (804)                  -                        -                        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน:- 184,646            295,448            177,016            284,000            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 74,228              (34,449)             47,375              (38,524)             

   ลูกหนีตามสญัญาเช่า (2,380)               (2,718)               (2,380)               (2,718)               

   สินคา้คงเหลือ (58,076)             36,133              (53,320)             40,222              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (1,456)               (15,249)             (1,464)               (15,243)             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (296)                  698                   556                   344                   

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 15,561              17,817              40,744              24,508              

   หนีสินหมุนเวียนอืน (4,777)               1,351                (4,882)               3,078                

เงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 207,450            299,031            203,645            295,667            

   จ่ายภาษีเงินได้ (49,090)             (60,811)             (47,194)             (58,623)             

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (633)                  (8,256)               (633)                  (8,256)               

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 157,727            229,964            155,818            228,788            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 238                   1,441                238                   1,441                

เงินปันผลรับ 225                   134                   225                   134                   

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัลดลง 697                   664                   697                   664                   

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนัลดลง -                        27,386              -                        27,386              

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,918                2,384                3,567                2,384                

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 26,148              21,429              26,148              21,429              

ซือเงินลงทุนในตราสารทุน (26,953)             (11,136)             (26,953)             (11,136)             

ซือทีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (34,261)             (59,019)             (30,924)             (57,193)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (29,988)             (16,717)             (27,002)             (14,891)             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากธนาคารเพิมขึน (ลดลง) 16,436              (4,223)               16,436              (4,223)               

เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่า (15,464)             (3,867)               (15,375)             (3,856)               

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (12,194)             (11,518)             (12,194)             (11,518)             

ดอกเบียจ่าย (6,372)               (6,431)               (6,372)               (6,419)               

เงินปันผลจ่าย (114,399)           (184,744)           (114,399)           (184,744)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (131,993)           (210,783)           (131,904)           (210,760)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (4,254)               2,464                (3,088)               3,137                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 16,089              7,872                13,564              5,801                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 11,835              10,336              10,476              8,938                

-                    -                    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม: -

รายการทีไม่ใช่เงินสด: -

   ซืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 409 1,931 403 1,931                

   หนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึน 6,523                2,535                6,523                2,151                

   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 370                   473                   364                   473                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารจะใชป้ระมาณการ
และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท า 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                    
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 
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  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระส าคัญของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด
ปัจจุบนั 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน              
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่ม
บริษทัจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน  

 อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก
ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ             
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้น
มีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

 กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                   
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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 ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 2.5 

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดั
มูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการจดัท าประมาณการ              
ทางการเงินเพื่อใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็น                 
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตาม
สัดส่วนท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ี
เกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความ
เพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอ
การตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี            
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2.4 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน            
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสัญญาเช่า 

2.4.1   เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือกลุ่มบริษทั
สามารถเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา              
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญัซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายใน           
การพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

2.4.2   สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก              
การวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ                
กลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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 สัญญาเช่าช่วง 

 ในฐานะผูใ้ห้เช่าช่วง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาสัญญาเช่าหลกัและสัญญาเช่าช่วงแยกออกจากกนั โดยสัญญา
เช่าช่วงจะถูกจดัประเภทโดยอา้งอิงถึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้อนัเกิดจากสัญญาเช่าหลกัแทนท่ีจะอา้งอิงถึง
สินทรัพย์อ้างอิง หากสัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีกลุ่มบริษทัเลือกใช้ข้อยกเวน้ในการรับรู้
รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าช่วงตอ้งจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

           กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าช่วงแต่ละประเภทดงัน้ี 

- ส าหรับสัญญาเช่าช่วงท่ีจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทัจะยงัคงรับรู้รายการหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าและสินทรัพยสิ์ทธิการใชง้านอนัเกิดจากสัญญาเช่าหลกัต่อไป หรือ 

- ส าหรับสัญญาเช่าช่วงท่ีจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัจะตดัรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
อนัเกิดจากสัญญาเช่าหลกั ณ วนัท่ีสัญญาเช่าช่วงเร่ิมมีผล แต่จะยงัคงรับรู้รายการหน้ีสินตามสัญญาเช่า
หลกัต่อไป 

2.5 ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 2.4 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัได้
เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการน ามาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั ไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรสะสมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
1,031 

 
- 

 
2,688 

 
3,719 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
3,602 

 
- 

 
5,353 

 
8,955 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  472,502 - (15,804) 456,698 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 41,127 41,127 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 
4,322 

 
- 

 
12,878 

 
17,200 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
5,468 

 
- 

 
20,486 

 
25,954 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 260,408 - - 260,408 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทาง

การเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
1,031 

 
- 

 
2,688 

 
3,719 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
3,602 

 
- 

 
5,353 

 
8,955 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  465,613 - (15,356) 450,257 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 40,679 40,679 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 4,212 - 12,878 17,090 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,228 - 20,486 25,714 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 129,447 - - 129,447 
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2.5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกบัการจดั
ประเภทและมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16,089 - - 16,089 16,089 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 393,796 - - 393,796 393,796 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 4,633 - - 4,633 4,633 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,273 - - 3,273 3,273 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 14,037 - - 14,037 14,037 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 431,828 - - 431,828 431,828 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบญัชีเดิม การวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,564 - - 13,564 13,564 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 401,143 - - 401,143 401,143 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 4,633 - - 4,633 4,633 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,273 - - 3,273 3,273 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 14,037 - - 14,037 14,037 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 436,650 - - 436,650 436,650 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
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2.5.2    สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 41,687 41,687 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า  25,189 25,189 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (31,186) (31,186) 
หกั: อ่ืน ๆ (143) (143) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,183) (2,183) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
33,364 

 
33,364 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 9,790 9,440 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 43,154 42,804 

   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 17,200 17,090 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 25,954 25,714 

 43,154 42,804 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 961 961 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 24,362 24,362 
ยานพาหนะ 15,804 15,356 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 41,127 40,679 

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,728 4,765 4,663 4,751 
คา้งช าระ     

1 - 3 เดือน 1,069 4,730 1,069 4,713 
4 - 6 เดือน - 5,951 - 5,951 
7 - 12 เดือน - 4,143 - 4,143 
มากกว่า 12 เดือน - 2,678 - 2,678 

รวม 5,797 22,267 5,732 22,236 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/              

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9) (2,678) (9) (2,678) 

สุทธิ 5,788 19,589 5,723 19,558 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 7,363 2,593 7,363 2,593 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 157,519 194,473 157,519 194,473 
คา้งช าระ     
 1 - 3 เดือน 114,886 156,263 114,886 156,263 
 4 - 6 เดือน 3,626 13,593 3,626 13,593 
 7 - 12 เดือน 28,751 6,579 28,751 6,579 
 มากกว่า 12 เดือน 7,250 3,701 7,250 3,701 
เช็คคนื 275 - 275 - 

รวม  319,670 377,202 319,670 377,202 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/             

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (14,832) (3,746) (14,832) (3,746) 

สุทธิ 304,838 373,456 304,838 373,456 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,574 1,929 35,838 9,307 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 874 737 874 737 
รวม 2,448 2,666 36,712 10,044 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/               

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,574) (1,915) (2,078) (1,915) 

สุทธิ 874 751 34,634 8,129 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 311,500 393,796 345,195 401,143 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้ท าสัญญาขายสินค้าคงเหลือทั้ งหมดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ให้กับบุคคลท่ีไม่
เ ก่ียวข้องกันในราคา 28.1 ล้านบาท  (รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม) สัญญาดังกล่าวก าหนดให้ผู ้ซ้ือต้องท า                     
การผ่อนช าระค่าสินค้าเป็นรายเดือนให้กับบริษัทฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทฯมี                
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 11.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 14.0 ลา้นบาท) โดยมีส่วนของ
ลูกหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือนจ านวน 8.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 10.7 ลา้นบาท) ซ่ึง
จดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  
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4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

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 เวียดนาม จ ากดั การร่วมคา้ 
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั มีผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จ ากดั มีผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั ป่าดอนพุทธา จ ากดั มีผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั 

 รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 42,909 47,727 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 20,055 19,962 ตน้ทุน 
รายไดค้่าบริการ - - 4,118 3,951 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 3,118 2,923 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่า - - 428 428 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 1,541 2,732 1,541 2,732 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียจ่าย 151 504 151 504 ร้อยละ 2.0 ต่อปี 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 60 2,423 - 2,296 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 198 240 71 45 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ 78 259 78 26 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่า 15 5 15 5 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 36 47 36 47 ร้อยละ 5.0 และ 7.47 ต่อปี              

 

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 108,360 118,172 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 58,621 53,048 ตน้ทุน 
รายไดค้่าบริการ - - 9,804 9,933 ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย - - 9,991 9,629 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่า - - 1,285 1,285 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 10,332 8,485 10,332 8,485 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียจ่าย 450 1,496 450 1,496 ร้อยละ 2.0 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 178 14,171 - 13,374 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 1,287 2,491 544 1,639 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ 200 859 200 26 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่า 44 5 44 5 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 112 145 112 145 ร้อยละ 5.0 และ 7.47 ต่อปี              
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 ยอดคงค้างของรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน              
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
การร่วมคา้ 5,732 5,167 5,732 5,167 
บริษทัยอ่ย - - 34,264 7,377 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 1,639 19,029 1,574 18,999 
รวม 7,371 24,196 41,570 31,543 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,583) (4,593) (2,087) (4,593) 

สุทธิ 5,788 19,603 39,483 26,950 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า     
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 367 - 367 - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 2,576 3,273 2,576 3,273 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,576) (1,080) (2,576) (1,080) 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 
- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 2,193 - 2,193 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)   
บริษทัยอ่ย - - 41,764 18,110 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 45 352 3 286 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 890 1,210 890 1,210 

รวม 935 1,562 42,657 19,606 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัร่วม 30,000 30,000 30,000 30,000 
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ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 
2563 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

30 กนัยายน 
2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั 3,273 - (697) 2,576 

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระ
คืนภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.0 ต่อปี  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัร่วมมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวง
ถาม และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด          

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7 9 24 25 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 - 1 1 

รวม 8 9 25 26 
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5. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม                       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 45,033 44,956 
โอนกลบัค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้   
 คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (3,132) (3,264) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 41,901 41,692 

6. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบุคคลอ่ืนควบคุมร่วมกันมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

30 
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

30 
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวียดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม

เคร่ืองส าอางค ์ เวียดนาม 49 49 3,563 3,563 303 1,011 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธี
ราคาทุน – สุทธิ 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั คาร์มาร์ท 

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ช าระในบริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

30 
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

30 
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดิ ไอโคนิค                 
พรอพเพอร์ต้ี 
จ ากดั 

ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์            ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 189,457 190,173 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน 

   30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31  ธนัวาคม 
2562 

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

ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ทุนเรียก  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 
 (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2563 2562 

บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ ากดั 10.00 70.00 7,000 7,000 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2563 122,300 
มูลค่ายติุธรรมเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ระหวา่งงวด - 
30 กนัยายน 2563 122,300 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯได้ถูกน าไปวางเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือ               
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                        

งบการเงินรวม 
งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 472,502 465,613 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั (15,804) (15,356) 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 33,016 29,673 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (370) (364) 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (3,657) (3,306) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (25,101) (23,520) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 460,586 452,740 

 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้น
และระยะยาว  
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11. ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีท่ีดินจ านวน 8.3 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่
ระหว่างรอการพฒันา โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2 ลา้นบาท ไดน้ าไปค ้าประกนัสินเช่ือท่ีได้รับ
จากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชต้น้งวดจากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 41,127 40,679 

เพิ่มระหวา่งงวด 3,160 3,160 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (114) (114) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (15,573) (15,492) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 28,600 28,233 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,547 2,292 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 775 775 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (4) (4) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,663) (1,565) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 1,655 1,498 
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14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี) 

งบการเงินรวม /                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 1.92 - 3.19 3.25 - 4.50 183,872 160,421 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MLR - 2.00, 

2.74 - 5.25 
MLR - 2.00 48,088 

 
50,000 

 
   231,960 210,421 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42 247 40,686 17,323 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,678 19,170 11,378 15,397 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 105 3 100 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 48,087 50,586 47,305 50,402 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,078 973 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 102,397 79,052 102,243 76,275 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 890 1,210 890 1,210 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 167,097 150,370 203,583 161,680 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย              
(ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 

งบการเงินรวม /                                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

1 MLR -2.00 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน                   
งวดละ 1.49 ลา้นบาท 37,584 49,778 

รวม   37,584 49,778 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (17,904) (17,904) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19,680 31,874 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 49,778 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (12,194) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 37,584 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯวงเงิน 80 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 60 
เดือน อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบด้วยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี เงินกู้ยืมระยะยาวน้ีค ้าประกันโดยการ
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                  
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
อตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ 
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17. ส ารองตามกฎหมาย 

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

18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย             
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 10,226 17,349 9,370 16,269 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (163) (1,468) (163) (1,468) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 10,063 15,881 9,207 14,801 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 25,735 50,905 24,303 48,760 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (850) (1,315) (850) (1,315) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 24,885 49,590 23,453 47,445 
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19. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

20. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกิน
หน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั ดงัน้ี 
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 กนัยายน
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

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

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 4.04 2.57 31.6579 30.1540 
เยน 0.06 0.06 - - 0.2999 0.2759 
หยวน - - 0.07 0.35 4.6522 4.3147 
ยโูร - - - 0.01 37.1548 33.7311 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือ 

21. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน              
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้
ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะตอ้งพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

22. ภาระผูกพนั สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
เงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุ 2.3 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีมีอายุ
สัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า และ
สัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
จ่ายช าระภายใน   

1 ปี 15.0 20.8 
2 ถึง 3 ปี   7.2 20.9 
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 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาให้เช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ อายขุองสัญญามีระยะเวลา 3 ปี 
และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้  

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาให้เช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้
ดงักล่าว ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

รับช าระภายใน   
1 ปี 21.5 21.5 
2 ถึง 3 ปี 11.1 27.2 

22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร 
การซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินคา้และคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
สกุลเงิน 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บาท 10.1 20.2 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 0.8 
หยวน 0.3 1.0 

22.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯเหลืออยู่เป็นจ านวน 0.5 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัให้แก่คู่คา้ของบริษทัย่อยเพื่อค ้าประกนัภาระผูกพนั
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2563: 
ไม่มี) 
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22.4 คดีฟ้องร้อง 

 ในระหว่างปี 2561 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางได้มีค  าพิพากษาให้บริษทัฯ
พร้อมทั้งผูบ้ริหาร ช าระค่าเสียหายให้กบั บริษทั ไมโครซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ (Microsoft Corporation) และ
โจทก์ร่วมอีกจ านวน 3 ราย ในคดีฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธ์ิงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโจทก์ จ านวน
รวมทั้งส้ินประมาณ 2.11 ลา้นบาท ต่อมาโจทกไ์ดด้ าเนินการยื่นอุทธรณ์ โดยเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ไดมี้
ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษใหบ้ริษทัฯช าระค่าเสียหาย เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 16.74 ลา้น
บาท  

 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษทัฯไดย้ื่นเสนอฎีกาเพื่อโตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษต่อ
ศาลฎีกา ในระหว่างงวดปัจจุบนั ศาลฎีกาไดพ้ิจารณาไม่รับการเสนอฎีกาดงักล่าว ส่งผลให้ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเสียหายรวมดอกเบ้ีย เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 19.79 ลา้นบาทตามค าพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ 

23. เงินปันผล 

  จ านวนปันผล เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุ้น (บาท) 

เงินปันผลส าหรับปี 2562 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                       
เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 61,600 0.07 

เงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ            
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 26,400 0.03 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ           
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 26,399 0.03 

เงินปันผลประจ าปี 2563  114,399 0.13 

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

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

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ          
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2562 61,600 0.07 

เงินปันผลประจ าปี 2562  184,744 0.21 

24. ส่วนงานด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 

  

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานให้เช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563      
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 338,303 5,292 343,595 - 343,595 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 338,303 5,292 343,595 - 343,595 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 45,740 5,272 51,012 - 51,012 
รายไดอ้ื่น     739 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์     905 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (493) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (2,571) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     49,592 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (10,063) 

ก าไรส าหรับงวด     39,529 
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(หน่วย: พนับาท) 

  

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานให้เช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562      
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 362,504 5,292 367,796 - 367,796 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 362,504 5,292 367,796 - 367,796 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 68,087 5,187 73,274 - 73,274 
รายไดอ้ื่น     2,616 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์     169 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (195) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (2,542) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     73,322 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (15,881) 

ก าไรส าหรับงวด     57,441 
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(หน่วย: พนับาท) 

 
  

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานให้เช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563      
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 928,551 15,877 944,428 - 944,428 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 928,551 15,877 944,428 - 944,428 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 109,364 15,840 125,204 - 125,204 
รายไดอ้ื่น     4,448 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์     479 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (1,824) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (8,037) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     120,270 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (24,885) 

ก าไรส าหรับงวด     95,385 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

33 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนงานผลิตและ

จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานให้เช่า รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562      
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,101,918 15,774 1,117,692 - 1,117,692 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 1,101,918 15,774 1,117,692 - 1,117,692 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 222,316 15,461 237,777 - 237,777 
รายไดอ้ื่น     13,684 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์     108 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     804 
ตน้ทุนทางการเงิน     (7,440) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     244,933 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (49,590) 

ก าไรส าหรับงวด     195,343 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานผลิตและ   รายการปรับปรุง  
 จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
สินทรัพยข์องส่วนงาน      
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 1,464,034 122,300 1,586,334 - 1,586,334 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,464,482 122,300 1,586,782 - 1,586,782 

 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลเป็นเงินสดจากผลการด าเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
35.2 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2563 

 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2563 บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากัด (บริษทัร่วม) ได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัใหเ้ขา้ซ้ือหุน้จากผูถื้อหุ้นเดิมในบริษทั ป่า ดอนพุทรา จ ากดั จ านวนรวม 90,000 หุ้น ท่ี
ราคาจ่ายซ้ือหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงินจ่ายซ้ือ 9 ลา้นบาท ต่อมาในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 บริษทั
ร่วมดงักล่าวไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่มจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนในบริษทั ป่า ดอนพุทรา จ ากดั อีก 6 ลา้นบาท 
รวมเงินลงทุนจ่ายทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท โดยบริษทัร่วมถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 75 

26. การอนุมัตข้ิอมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ           
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
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