
 

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล

แบบยอ่ของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 18 เก่ียวกบัรายไดห้น้ีสูญไดรั้บคืนและเงินชดเชย

ผลขาดทุนไดรั้บคืน ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากอดีตบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นเงินรับทั้งส้ินจาํนวน 202.3 ลา้นบาท 

ในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

รสพร เดชอาคม 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2564 



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 231,149            9,260                229,184            7,914                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 3, 4 250,609            323,330            273,807            330,321               
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 4,159                4,210                4,159                4,210                   
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 1,539                1,080                1,539                1,080                   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น 5 2,678                -                        2,678                -                           
สินคา้คงเหลือ 6 374,751            327,947            355,060            310,998               
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 23,175              36,712              23,108              36,668                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 888,060            702,539            889,535            691,191               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,223                6,292                3,223                6,292                   
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 -                        1,257                -                        1,257                   
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น 3 6,001                8,001                6,001                8,001                   
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 335                   500                   -                        -                           
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 188,237            189,740            71,030              71,030                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                        -                        7,000                7,000                   
อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 10 122,400            122,400            122,400            122,400               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 432,374            443,127            425,895            435,945               
ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 12 8,284                8,284                8,284                8,284                   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 22,465              25,282              22,209              24,944                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 1,577                2,002                1,540                1,879                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 221                   -                        -                        -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 10,432              11,370              9,581                10,514                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 795,549            818,255            677,163            697,546               
รวมสินทรัพย์ 1,683,609         1,520,794         1,566,698         1,388,737            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 231,576            181,855            231,576            181,855               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 4, 16 127,511            145,936            141,659            158,474               
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 26,000              30,000              26,000              30,000                 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9,531                11,504              9,420                11,393                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 17 17,904              17,904              17,904              17,904                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 43,235              18,504              43,507              17,585                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 39,152              31,982              39,168              31,643                 
รวมหนี้สินหมุนเวยีน 494,909            437,685            509,234            448,854               
หนี้สินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11,292              14,569              11,246              14,440                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 2,814                15,521              2,814                15,521                 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22,398              19,439              21,498              18,734                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 22,767              26,563              22,767              26,784                 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 59,271              76,092              58,325              75,479                 
รวมหนี้สิน 554,180            513,777            567,559            524,333               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 879,998,016 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท 527,999            527,999            527,999            527,999               
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 88,397              88,397              88,397              88,397                 
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 15,267              15,267              15,267              15,267                 
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 52,800              52,800              52,800              52,800                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 369,847            243,635            243,889            109,154               
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 70,576              70,741              70,787              70,787                 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,124,886         998,839            999,139            864,404               
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,543                8,178                -                        -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,129,429         1,007,017         999,139            864,404               
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,683,609         1,520,794         1,566,698         1,388,737            

-                    -                    -                    -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 247,128 338,303 255,613 358,359
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 5,292 5,292 5,292 5,292
รายไดห้น้ีสูญไดรั้บคืนและเงินชดเชยผลขาดทุนไดรั้บคืน 18 202,302 -                        202,302 -                        
รายไดอ่ื้น 1,936 967 4,113 5,497
รวมรายได้ 456,658            344,562            467,320            369,148            
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 140,047 160,407            149,838 192,761            
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 42 20                      42 20                      
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 47,463 60,049              47,463 60,049              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 51,787 71,681              50,908 67,865              
รวมค่าใช้จ่าย 239,339            292,157            248,251            320,695            
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 217,319            52,405              219,069            48,453              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม -455 (493)                  -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 188 251                    188 251                    
ตน้ทุนทางการเงิน (2,158)               (2,571)               (2,154)               (2,567)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 214,894            49,592              217,103            46,137              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 -42,322 (10,063)             -42,767 (9,207)               
กําไรสําหรับงวด 172,572            39,529              174,336            36,930              

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 173,317 38,890              174,336            36,930              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -745 639                    

172,572            39,529              

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 20
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.197 0.044 0.198 0.042

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กําไรสําหรับงวด 172,572            39,529              174,336            36,930              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ

   แปลงค่างบการเงินของการร่วมคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 62 2                        -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 62                      2                        -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 172,634            39,531              174,336            36,930              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 173,379            38,892              174,336            36,930              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (745)                  639                    

172,634            39,531              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 883,331            928,551            932,479            987,173            
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 15,877              15,877              15,877              15,877              
รายไดเ้งินปันผล 4, 9 163                    -                        7,163                -                        
รายไดห้น้ีสูญไดรั้บคืนและเงินชดเชยผลขาดทุนไดรั้บคืน 18 202,302            -                        202,302            -                        
รายไดอ่ื้น 5,508                4,118                12,228              15,156              
รวมรายได้ 1,107,181         948,546            1,170,049         1,018,206         
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 471,160            460,188            529,938            546,951            
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 125                    37                      125                    37                      
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 172,120            190,290            172,120            190,290            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 168,994            168,709            165,595            157,677            
รวมค่าใช้จ่าย 812,399            819,224            867,778            894,955            
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 294,782            129,322            302,271            123,251            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (1,504)               (1,824)               -                        -                        
รายไดท้างการเงิน 609                    809                    609                    809                    
ตน้ทุนทางการเงิน (5,793)               (8,037)               (5,779)               (8,020)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 288,094            120,270            297,101            116,040            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (56,918)             (24,885)             (56,767)             (23,453)             
กําไรสําหรับงวด 231,176            95,385              240,334            92,587              

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 231,811            94,471              240,334            92,587              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (635)                  914                    

231,176            95,385              

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้น 20
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.263 0.107 0.273 0.105

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กําไรสําหรับงวด 231,176            95,385              240,334            92,587              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการ
   แปลงค่างบการเงินของการร่วมคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (165)                  399                    -                        -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (165)                  399                    -                        -                        
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 231,011            95,784              240,334            92,587              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 231,646            94,870              240,334            92,587              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (635)                  914                    

231,011            95,784              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูม้ี

ผลต่างจากการ ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน แปลงค่างบการเงินของ รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา การร่วมคา้ที่เป็น องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 527,999              88,397                15,267                52,800                260,408              70,788                (352)                      70,436                1,015,307           6,605                  1,021,912           
กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          94,471                -                          -                            -                          94,471                914                     95,385                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          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 วันที่ 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           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 527,999              88,397                15,267                52,800                243,635              70,788                (47)                        70,741                998,839              8,178                  1,007,017           
กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          231,811              -                          -                            -                          231,811              (635)                    231,176              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          (165)                      (165)                    (165)                    -                          (165)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          231,811              -                          (165)                      (165)                    231,646              (635)                    231,011              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                          -                          -                          -                          (105,599)             -                          -                            -                          (105,599)             -                          (105,599)             
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

   ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                          -                          (3,000)                 (3,000)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 527,999              88,397                15,267                52,800                369,847              70,788                (212)                      70,576                1,124,886           4,543                  1,129,429           

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุน รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่นของ ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 527,999 88,397 15,267 52,800 129,447 70,787 70,787 884,697
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       92,587             -                         -                         92,587             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       92,587             -                         -                         92,587             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                           -                       -                       -                       (114,399)          -                         -                         (114,399)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 527,999                88,397             15,267             52,800             107,635           70,787                70,787                862,885           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 527,999 88,397 15,267 52,800 109,154 70,787 70,787                864,404           
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       240,334           -                         -                         240,334           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       -                       -                         -                         -                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       240,334           -                         -                         240,334           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                           -                       -                       -                       (105,599)          -                         -                         (105,599)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 527,999                88,397             15,267             52,800             243,889           70,787                70,787                999,139           

-                           -                       -                       -                       -                       -                         -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 288,094            120,270            297,101            116,040            
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:-
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 36,957              42,337              34,735              40,577              
   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (1,726)              8,076                (926)                 8,580                
   ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
      ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 12,220              (3,132)              11,892              (3,264)              
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 19,794              6,025                19,794              6,025                
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 301                   805                   301                   805                   
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
      มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (203)                 -                       (203)                 -                       
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,032              336                   10,032              336                   
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและ
      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (144)                 (479)                 (183)                 (479)                 
   ดอกเบ้ียรับ (213)                 (245)                 (213)                 (245)                 
   เงินปันผลรับ (163)                 (225)                 (7,163)              (225)                 
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,447                1,804                3,252                1,622                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,976                7,250                4,961                7,244                
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 1,504                1,824                -                       -                       
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน:- 374,876            184,646            373,380            177,016            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 74,472              74,228              57,465              47,375              
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 3,120                (2,380)              3,120                (2,380)              
   สินคา้คงเหลือ (58,885)            (58,076)            (55,815)            (53,320)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,537              (1,456)              13,560              (1,464)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,936                (296)                 2,933                556                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (21,970)            15,561              (20,361)            40,744              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,170                (4,777)              7,525                (4,882)              
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 395,256            207,450            381,807            203,645            
   จ่ายภาษีเงินได้ (36,204)            (49,090)            (34,862)            (47,194)            
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (488)                 (633)                 (488)                 (633)                 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 358,564            157,727            346,457            155,818            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 188                   238                   188                   238                   
เงินปันผลรับ 163                   225                   7,163                225                   
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 798                   697                   798                   697                   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 316                   3,918                676                   3,567                
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน 8,043                26,148              8,043                26,148              
ซ้ือเงินลงทุนในตราสารทุน (10,819)            (26,953)            (10,819)            (26,953)            
ซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25,270)            (34,261)            (24,240)            (30,924)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (26,581)            (29,988)            (18,191)            (27,002)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก

   สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 30,110              16,436              30,110              16,436              
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (4,000)              -                       (4,000)              -                       
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า (10,678)            (15,464)            (10,580)            (15,375)            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (12,707)            (12,194)            (12,707)            (12,194)            
ดอกเบ้ียจ่าย (4,220)              (6,372)              (4,220)              (6,372)              
เงินปันผลจ่าย (105,599)          (114,399)          (105,599)          (114,399)          
เงินปันผลจ่ายท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,000)              -                       -                       -                       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (110,094)          (131,993)          (106,996)          (131,904)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) 221,889            (4,254)              221,270            (3,088)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 9,260                16,089              7,914                13,564              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 231,149            11,835              229,184            10,476              

-                       -                       -                       -                       
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม: -
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: -
   ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 406                   409 406                   403
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึน 10,368              6,523                10,368              6,523                
   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 139                   370                   139                   364                   
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลงจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 1,922                -                       1,922                -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

โดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และการให้เช่าคลงัสินคา้ ท่ีอยูบ่ริษทัฯตามท่ี

จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ

กลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า

ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารจะใชป้ระมาณการ

และดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยน้ี 
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระสําคัญของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด

ปัจจุบนั 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การเลือกถือปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนเก่ียวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญา

เช่า ซ่ึงทาํให้กิจการไม่จาํเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมการลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า

หรือไม่ ทั้ งน้ี  ข้อผ่อนปรนดังกล่าวให้ใช้กับกรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดจากผลโดยตรงของ

สถานการณ์ COVID-19 และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าทาํใหส่ิ้งตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจาํนวนเกือบเท่าเดิมหรือนอ้ยกวา่ส่ิงตอบ

แทนสาํหรับสญัญาเช่าก่อนการเปล่ียนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่ากระทบ

เพียงการจ่ายชําระซ่ึงเดิมครบกําหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้ น และไม่มีการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้กาํหนดอ่ืนของสญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนดงักล่าวกบัการยนิยอมลดค่าเช่า และไดรั้บรู้ผลกระทบจากการ

ปฏิบัติตามข้อผ่อนปรนดังกล่าวในงบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี               

30 กนัยายน 2564 เป็นจาํนวน 1.5 ลา้นบาท และ 3.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 1.5 ลา้นบาท 

และ 3.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเกิดข้ึนจากการ

ยนิยอมลดค่าเช่า ทั้งน้ี ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้งวด 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล

บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือ

ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ             

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น            

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,132 5,736 7,132 5,736 

คา้งชาํระ     

1 - 3 เดือน - 3,832 - 3,832 

3 - 6 เดือน - - - - 

6 - 12 เดือน - - - - 

มากกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวม 7,132 9,568 7,132 9,568 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (123) (146) (123) (146) 

สุทธิ 7,009 9,422 7,009 9,422 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    

เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 2,489 4,453 2,489 4,453 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 120,394 180,969 120,394 180,969 

คา้งชาํระ     

 1 - 3 เดือน 84,852 117,517 84,852 117,517 

 3 - 6 เดือน 39,140 1,302 39,140 1,302 

 6 - 12 เดือน 3,420 12,390 3,420 12,390 

 มากกวา่ 12 เดือน 7,163 13,672 7,163 13,672 

เช็คคืน 606 391 606 391 

รวม  258,064 330,694 258,064 330,694 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (16,888) (17,195) (16,888) (17,195) 

สุทธิ 241,176 313,499 241,176 313,499 

ลูกหนีอ่ื้น     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 1,574 24,037 8,589 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,617 439 2,617 439 

รวม 2,632 2,013 26,654 9,028 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (208) (1,604) (1,032) (1,628) 

สุทธิ 2,424 409 25,622 7,400 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 250,609 323,330 273,807 330,321 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้ทําสัญญาขายสินค้าคงเหลือทั้ งหมดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับโครงการ

ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ให้กับบุคคลท่ีไม่

เก่ียวข้องกันในราคา 28.1 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดังกล่าวกําหนดให้ผู ้ซ้ือต้องทํา                    

การผ่อนชําระค่าสินค้าเป็นรายเดือนให้กับบริษัทฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯมี                

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจาํนวน 9.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 10.7 ลา้นบาท) โดยมีส่วนของ

ลูกหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระเกินกวา่ 12 เดือนจาํนวน 6.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 8.0 ลา้นบาท) ซ่ึงจดั

ประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
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4. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ ์13 จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 

บริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 

บริษทั ป่า ดอนพทุรา จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 

บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จาํกดั การร่วมคา้ 

บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 

บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ซ้ือสินคา้ - - 23,066 42,909 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ขายสินคา้ - - 8,501 20,055 ตน้ทุน 

รายไดค้่าบริการ - - 1,721 4,118 ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการจ่าย - - 531 3,118 ราคาตามสญัญา 

รายไดค้่าเช่า - - 428 428 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    

ขายสินคา้ 1,907 1,541 1,907 1,541 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ดอกเบ้ียจ่าย 141 151 141 151 ร้อยละ 2.0 ต่อปี 
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     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ขายสินคา้  16 60 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ซ้ือสินคา้  49  198 - 71 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค้่าบริการ - 78 - 78 ราคาตามสญัญา 

รายไดค้่าเช่า - 15 - 15 ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ  26  36 26 36 ร้อยละ 5.0 ต่อปี              

 
      (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ซ้ือสินคา้ - -  95,073  108,360 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ขายสินคา้ - -  49,164  58,621 ตน้ทุน 

เงินปันผลรับ - - 7,000 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าบริการ - -  5,430  9,804 ราคาตามสญัญา 

ค่าบริการจ่าย - -  3,195  9,991 ราคาตามสญัญา 

รายไดค้่าเช่า - -  1,285  1,285 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    

ขายสินคา้ 10,134 10,332 10,134 10,332 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ดอกเบ้ียจ่าย 439 450 439 450 ร้อยละ 2.0 ต่อปี 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ขายสินคา้  16  178 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

ซ้ือสินคา้  728  1,287  216  544 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค้่าบริการ - 200 - 200 ราคาตามสญัญา 

รายไดค้่าเช่า - 44 - 44 ราคาตามสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ  88  112  88  112 ร้อยละ 5.0 ต่อปี              
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 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)   

การร่วมคา้ 7,132 9,568 7,132 9,568 

บริษทัยอ่ย - - 24,022 7,015 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 1,574 15 1,574 

รวม 7,147 11,142 31,169 18,157 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (123) (1,719) (948) (1,744) 

สุทธิ 7,024 9,423 30,221 16,413 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่า     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 282 346 282 346 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,539 2,337 1,539 2,337 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,539) (1,080) (1,539) (1,080) 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 

- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 1,257 - 1,257 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)   

บริษทัยอ่ย - - 16,606 16,192 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 46 - - 

ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 930 1,200 930 1,200 

รวม 953 1,246 17,536 17,392 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัร่วม 26,000 30,000 26,000 30,000 
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ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการ

เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 

2564 เพิ่มข้ึน ลดลง 

30 กนัยายน

2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จาํกดั 2,337 - (798) 1,539 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษัทร่วม     

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 30,000 - (4,000) 26,000 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนด

ชาํระคืนภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.0 ต่อปี  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัร่วมมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวง

ถาม และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด          

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7 7 22 24 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 1 - 1 

รวม 7 8 22 25 
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5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุน 2,678 - 2,678 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 2,678 - 2,678 - 

6. สินค้าคงเหลือ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  

 2564 2563 2564 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 301,994 257,024 301,994 257,024 

วตัถุดิบและวสัดุอ่ืน ๆ 94,433 79,004 77,821 64,767 

สินคา้ระหวา่งการผลิต 8,905 9,638 5,100 6,528 

สินคา้ระหวา่งทาง 11,414 16,278 11,414 16,278 

สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากลูกคา้ 10,722 6,500 10,722 6,500 

รวม 427,468 368,444 407,051 351,097 

หกั: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ    (52,717) (40,497) (51,991) (40,099) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 374,751 327,947 355,060 310,998 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี               

30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 40,497 40,099 

บวก: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ   

           ระหวา่งงวด 12,220 11,892 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 52,717 51,991 
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7. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษทัฯและบุคคลอ่ืนควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 

กนัยายน 

31 

ธนัวาคม  

30 

กนัยายน 

31 

ธนัวาคม  

30 

กนัยายน 

31 

ธนัวาคม  

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาร์มาร์ท 

เวียดนาม จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้กลุ่ม

เคร่ืองสาํอางค ์ เวียดนาม 49 49 3,563 3,563 335 500 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า                     

ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตาม                   

วิธีราคาทุน - สุทธิ 

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

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั คาร์มาร์ท 

เวียดนาม จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้กลุ่ม

เคร่ืองสาํอางค ์ เวียดนาม 49 49 3,563 3,563 (3,563) (3,563) - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก

ชาํระในบริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 

กนัยายน 

31 

ธนัวาคม  

30 

กนัยายน  

31 

ธนัวาคม  

30 

กนัยายน 

31 

ธนัวาคม  

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดิ ไอโคนิค                 

พรอพเพอร์ต้ี 

จาํกดั 

ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์            ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 188,237 189,740 
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(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 กนัยายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ดิ ไอโคนิค                 

พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียก  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละ) 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2564 2563 

บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั 10.00 70.00 7,000 7,000 

บริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 

จากบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั - - 7,000 - 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ

จากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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11. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                                        

งบการเงินรวม 

งบการเงิน               

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 443,127 435,945 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  24,846   23,816  

โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (139)  (139) 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (10,059)  (10,380) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (25,401)  (23,347) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  432,374   425,895  

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้น

และระยะยาว  

12. ท่ีดนิรอการพฒันาในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีท่ีดินจาํนวน 8.3 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่

ระหว่างรอการพฒันา โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2 ลา้นบาท ไดน้าํไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บ

จากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 25,282 24,944 

เพิ่มระหวา่งงวด 10,368 10,368 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (145) (145) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (11,118) (11,036) 

ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า (1,922) (1,922) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 22,465 22,209 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน              

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 2,002 1,879 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  13   13 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (438)  (352) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  1,577   1,540  

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม /                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

ทรัสตรี์ซีท 1.77 - 3.00 1.86 - 3.00 207,795  148,265 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

 

2.63 - 2.65 MLR - 2.00, 

2.72 - 3.00 

23,781 

 

33,590 

 

   231,576 181,855 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินคํ้ าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อม               

ส่ิงปลูกสร้างและอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 
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16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 46 16,208 15,631 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,586 11,845 13,023 9,713 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 61,055 61,085 60,938 60,961 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 398 561 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 50,917 71,760 50,162 70,408 

ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 930 1,200 930 1,200 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 127,511 145,936 141,659 158,474 

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้

อตัราดอกเบ้ีย              

(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 

งบการเงินรวม /                                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กนัยายน 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

1 MLR - 2.00 ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน                    

งวดละ 1.49 ลา้นบาท 20,718 33,425 

รวม   20,718 33,425 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (17,904) (17,904) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,814 15,521 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 33,425 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (12,707) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 20,718 
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เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯวงเงิน 80 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 60 

เดือน อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบดว้ยอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อปี เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีคํ้ าประกันโดยการ

จาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ

ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัรา

ท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

18. รายได้หนีสู้ญได้รับคืนและเงินชดเชยผลขาดทุนได้รับคืน 

 ในระหว่างไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินคืนจากอดีตบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยเป็นการรับชาํระคืน

หน้ีสินคา้งชาํระในอดีต เงินชดเชยเงินมดัจาํค่าซ้ือสินคา้ในอดีต และเงินชดเชยผลขาดทุนจากการขายสินคา้

คงเหลือทั้งหมดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็น

ระบบ CDMA2000 1X  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 รวมเป็นเงินรับทั้งส้ินจาํนวน 202.3 ลา้นบาท การ

ไดรั้บชาํระคืนหน้ีสินและเงินชดเชยดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในบนัทึกขอ้ตกลงการขายหุ้นใน

บริษทัยอ่ยดงักล่าวออกไปให้กบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในเดือนธนัวาคม 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกเงิน

รับจาํนวน 202.3 ลา้นบาทน้ีในงบกาํไรขาดทุนในไตรมาสปัจจุบนั  

19. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 43,456 10,226 43,901 9,370 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,134) (163) (1,134) (163) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 42,322 10,063 42,767 9,207 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 60,935 25,735 60,784 24,303 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (4,017) (850) (4,017) (850) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 56,918 24,885 56,767 23,453 

20. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

21.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

คงเหลือ 

21.2 ลาํดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก

แสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 2,678 - - 2,678 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 122,400 122,400 

ท่ีดิน - - 256,118 256,118 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 122,400 122,400 

ท่ีดิน - - 256,118 256,118 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

22. ภาระผูกพนั สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล และจาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่า

เร่ิมมีผล หรือมีสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าตํ่า  และ สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 9.9 14.8 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1.2     5.0 

22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร การซ้ือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สินคา้และคอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

สกลุเงิน 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บาท 21.8 7.7 

เหรียญสหรัฐอเมริกา    0.1    - 

หยวน    0.2    - 
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22.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท เก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ

ของบริษทัฯ 

23. เงินปันผล 

  จาํนวนปันผล เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลสาํหรับปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี                      

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

35,200 0.04 

เงินปันผลสาํหรับผลดาํเนินงาน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                35,200 0.04 

 วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี                       

31 มีนาคม 2564 

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564   

เงินปันผลสาํหรับผลดาํเนินงานวนัท่ี 

1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี                           

30 มิถุนายน 2564 และกาํไรสะสม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ               

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 

35,199 

 

 

0.04 

 

 

เงินปันผลประจาํปี 2564  105,599 0.12 

    

เงินปันผลสาํหรับปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี                       

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 

61,600 

 

0.07 

เงินปันผลสาํหรับผลดาํเนินงาน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                26,400 0.03 

 วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี                

31 มีนาคม 2563 

   เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563   

เงินปันผลสาํหรับผลดาํเนินงานวนัท่ี 

1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี                          

30 มิถุนายน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ               

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 

26,399 

 

 

0.03 

 

 

เงินปันผลประจาํปี 2563  114,399 0.13 

24. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน 

 ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       

30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

  

 ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 

และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564      

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 247,128 5,292 252,420 - 252,420 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 247,128 5,292 252,420 - 252,420 

ผลการดําเนินงาน      

กาํไรของส่วนงาน 7,831 5,250 13,081 - 13,081 

รายไดห้น้ีสูญไดรั้บคืนและเงินชดเชยผลขาดทุนไดรั้บคืน     202,302 

รายไดอ่ื้น     1,799 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์     137 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม           (455) 

รายไดท้างการเงิน     188 

ตน้ทุนทางการเงิน     (2,158) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     214,894 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (42,322) 

กาํไรสําหรับงวด     172,572 

 ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 

และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563      

รายได้จากการขายและบริการ      

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

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

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

ผลการดําเนินงาน      

กาํไรของส่วนงาน 45,740 5,272 51,012 - 51,012 

รายไดอ่ื้น     488 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์     905 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (493) 

รายไดท้างการเงิน     251 

ตน้ทุนทางการเงิน     (2,571) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     49,592 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (10,063) 

กาํไรสําหรับงวด     39,529 
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(หน่วย: พนับาท) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

  

 ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 

และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564      

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 883,331 15,877 899,208 - 899,208 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 883,331 15,877 899,208 - 899,208 

ผลการดําเนินงาน      

กาํไรของส่วนงาน 71,057 15,752 86,809 - 86,809 

รายไดเ้งินปันผล     163 

รายไดห้น้ีสูญไดรั้บคืนและเงินชดเชยผลขาดทุนไดรั้บคืน     202,302 

รายไดอ่ื้น     5,364 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์     144 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (1,504) 

รายไดท้างการเงิน     609 

ตน้ทุนทางการเงิน     (5,793) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     288,094 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (56,918) 

กาํไรสําหรับงวด       231,176 

 ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 

และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563      

รายได้จากการขายและบริการ      

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

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

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

ผลการดําเนินงาน      

กาํไรของส่วนงาน 109,364 15,840 125,204 - 125,204 

รายไดอ่ื้น     3,639 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์     479 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (1,824) 

รายไดท้างการเงิน      809 

ตน้ทุนทางการเงิน     (8,037) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     120,270 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (24,885) 

กาํไรสําหรับงวด     95,385 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 

ป่า ดอนพุทรา จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัทร่วม) จํานวน 150,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 75 ของหุ้นท่ี

ออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 200,000 หุ้น) จากบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (บริษทัร่วม) โดยเม่ือ

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  บริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินค่าซ้ือหุน้ดงักล่าวเป็นจาํนวน 16.5 ลา้นบาทแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 และวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 บริษทัฯได้ให้กู ้ยืมแก่บริษทั ป่า ดอนพุทรา 

จาํกดั จาํนวนรวม 21 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้มืมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.0 ต่อ

ปี 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลเป็นเงินสดจากผลการดาํเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

35.2 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564   

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้งบริษทัใหม่ช่ือ 

บริษทั เคเจเอฟ โกลเบิล จาํกดั ทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะเขา้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 

ของทุนจดทะเบียน 

26. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ

บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
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