
บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอฌอ็งซ์ จํากดั 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เอฌ็องซ์ จํากัดและบริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท เอฌ็องซ์ จํากัด ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 

เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและ

งบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้

ขอ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จาก

การตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้น 

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการนําขอ้ยกเวน้

จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้น้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 
 

 

 

 

 

พิสิฐ  ทางธนกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 94,612,323 88,513,473 86,139,002 83,393,156

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 8 497,301,770 440,455,143 497,256,050 440,446,048

สนิคา้คงเหลอื 150,694,519 132,250,075 150,694,519 132,250,075

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 4,310,161 3,554,765 4,310,161 3,554,765

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 746,918,773 664,773,456 738,399,732 659,644,044

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 41,694,000 36,694,000 41,694,000 36,694,000

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 9 - - 44,793 44,793

อาคารและอุปกรณ์ 10 51,181,178 52,200,230 51,181,178 52,200,230

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 10,345,519 - 10,345,519 -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 10 8,159,411 7,433,795 2,469,725 1,960,050

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 8,603,420 7,693,807 8,603,420 7,693,807

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 119,983,528 104,021,832 114,338,635 98,592,880

รวมสินทรพัย์ 866,902,301 768,795,288 852,738,367 758,236,924

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอฌอ็งซ ์จาํกดั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563

___________________________________ กรรมการ     ___________________________________ กรรมการ

2



ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ 12 176,233,067 191,415,960 176,233,067 191,415,960

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 13 200,205,725 180,714,801 244,052,825 217,009,017

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 12 3,524,333 3,420,127 3,524,333 3,420,127

หนีสนิตามสญัญาเชา่

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 14 3,491,212 - 3,491,212 -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 39,858,502 24,126,944 39,440,468 20,905,699

รวมหนีสินหมนุเวียน 423,312,839 399,677,832 466,741,905 432,750,803

หนีสินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 12 7,291,112 8,247,814 7,291,112 8,247,814

จากสถาบนัการเงนิ

หนีสนิตามสญัญาเชา่ 14 6,892,092 - 6,892,092 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,452,966 4,328,290 4,452,966 4,328,290

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 18,636,170 12,576,104 18,636,170 12,576,104

รวมหนีสิน 441,949,009 412,253,936 485,378,075 445,326,907

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอฌอ็งซ ์จาํกดั

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563
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ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้ 15

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั 17,333,333 หุน้ 

   มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท

   (พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั 

   17,333,333 หุน้ 

   มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 173,333,330 173,333,330 173,333,330 173,333,330

ทนุทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 17,333,333 หุน้ 

   มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท

   (พ.ศ. 2562 : หุน้สามญั 

   17,333,333 หุน้ 

   มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 10 บาท) 173,333,330 173,333,330 173,333,330 173,333,330

สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามญั 15 5,703,904 5,703,904 5,703,904 5,703,904

กาํไรสะสม

สาํรองตามกฎหมาย 16 17,333,333 17,333,333 17,333,333 17,333,333

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 227,275,114 162,981,194 170,989,725 116,539,450

ผลต่างสะสมจากการแปลงคา่งบการเงนิ 1,307,611 (2,810,409) - -

รวมส่วนของเจา้ของ 424,953,292 356,541,352 367,360,292 312,910,017

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 866,902,301 768,795,288 852,738,367 758,236,924

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอฌอ็งซ ์จาํกดั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563
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ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 7 302,057,248 272,146,512 302,057,248 272,146,512

ตน้ทนุขาย (109,469,335) (108,433,269) (122,381,433) (118,080,845)

กาํไรขนัต้น 192,587,913 163,713,243 179,675,815 154,065,667

รายไดอ้นื 290,835 391,346 290,835 391,346

คา่ใชจ่้ายในการขาย (81,338,902) (67,972,538) (81,338,902) (67,972,538)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (32,649,034) (27,618,045) (29,888,904) (23,535,958)

ผลขาดทนุดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ (671,087) - (671,087) -

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน 2,521,269 1,005,647 2,829,592 1,030,498

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 80,740,994 69,519,653 70,897,349 63,979,015

ตน้ทนุทางการเงนิ (1,803,135) (2,124,492) (1,803,135) (894,707)

กาํไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 78,937,859 67,395,161 69,094,214 63,084,308

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 17 (13,869,013) (12,671,606) (13,869,013) (12,671,606)

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 65,068,846 54,723,555 55,225,201 50,412,702

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีน

จากการแปลงคา่งบการเงนิ 4,118,020 (576,656) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 4,118,020 (576,656) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 69,186,866 54,146,899 55,225,201 50,412,702

กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 18 3.75 3.16 3.19 2.91

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

บริษทั เอฌอ็งซ ์จาํกดั

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ

จดัสรรแล้ว -

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรองตาม กาํไรสะสม การแปลงค่า

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร งบการเงิน รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 173,333,330 5,703,904 - 240,138,779 (895,542) 418,280,471

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 54,723,555 (576,656) 54,146,899

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 173,333,330 5,703,904 - 294,862,334 (1,472,198) 472,427,370

ยอดคงเหลือ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

   - ตามทีรายงานไว้เดิม 173,333,330 5,703,904 17,333,333 162,981,194 (2,810,409) 356,541,352

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - (774,926) - (774,926)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   - ปรบัปรงุใหม่ 173,333,330 5,703,904 17,333,333 162,206,268 (2,810,409) 355,766,426

กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 65,068,846 4,118,020 69,186,866

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 173,333,330 5,703,904 17,333,333 227,275,114 1,307,611 424,953,292

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม

กาํไรสะสม

6



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว -

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมลูค่า ทุนสาํรองตาม กาํไรสะสม

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอื วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 173,333,330 5,703,904 - 213,287,193 392,324,427

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 50,412,702 50,412,702

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 173,333,330 5,703,904 - 263,699,895 442,737,129

ยอดคงเหลอื วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

   - ตามทีรายงานไว้เดิม 173,333,330 5,703,904 17,333,333 116,539,450 312,910,017

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - (774,926) (774,926)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

   - ปรบัปรงุใหม่ 173,333,330 5,703,904 17,333,333 115,764,524 312,135,091

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 55,225,201 55,225,201

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 173,333,330 5,703,904 17,333,333 170,989,725 367,360,292

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม
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บริษทั เอฌอ็งซ ์จาํกดั

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 78,937,859 67,395,161 69,094,214 63,084,308

รายการปรบัปรุง

คา่เสอืมราคาอาคารและอุปกรณ์ 10 2,085,089 1,915,483 2,085,089 1,915,483

คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 616,210 539,892 378,437 357,621

คา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 915,983 - 915,983 -

กลบัรายการคา่เผอืหนสีงสยัจะสญู

   จากการรบัชาํระคนื - (1,806,351) - (1,806,351)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 671,087 - 671,087 -

ประมาณการลูกหนีรบัคนืสนิคา้คงเหลอื 971,924 4,944,819 971,924 4,944,819

ประมาณการรบัคนืสนิคา้คงเหลอื (476,138) (1,612,048) (476,138) (1,612,048)

ผลประโยชน์พนกังานเมอืเกษยีณอายุ 124,676 218,215 124,676 218,215

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ (3,651,120) (1,448,374) (3,651,120) (183,690)

ดอกเบยีจา่ย 1,803,135 2,124,492 1,803,135 894,707

ดอกเบยีรบั (1,316) (88,520) (1,316) (88,520)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 10 32,944 - 32,944 -

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

-  ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (59,777,969) (4,080,634) (59,421,671) (3,658,374)

-  สนิคา้คงเหลอื (17,968,306) (63,568,633) (17,968,306) (63,568,633)

-  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (755,396) 27,721 (755,396) 27,721

-  เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 27,067,051 42,981,439 30,955,629 51,461,111

-  หนีสนิหมุนเวยีนอนื 1,146,667 7,497,648 3,949,878 3,366,737

เงินสดจากการดาํเนินงาน 31,742,380 55,040,310 28,709,049 55,353,106

เงนิสดรบัดอกเบยี 1,316 88,520 1,316 88,520

เงนิสดจา่ยดอกเบยี (1,981,284) (1,731,990) (1,981,284) (930,337)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 29,762,412 53,396,840 26,729,081 54,511,289

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอฌอ็งซ ์จาํกดั

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทตีดิภาระคาํประกนัเพมิขนึ (5,000,000) - (5,000,000) -

เงนิสดจา่ยเพอืซอือาคารและอุปกรณ์ 10 (1,098,981) (1,640,836) (1,098,981) (1,640,836)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 (888,112) - (888,112) -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,987,093) (1,640,836) (6,987,093) (1,640,836)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 103,898,076 - 103,898,076 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (119,080,970) (1,007,760) (119,080,970) (1,007,760)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (852,497) (801,771) (852,497) (801,771)

เงนิสดจา่ยคนืหนีสนิตามสญัญาเชา่ 14 (960,751) - (960,751) -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (16,996,142) (1,809,531) (16,996,142) (1,809,531)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสทุธิ 5,779,177 49,946,473 2,745,846 51,060,922

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 88,513,473 123,174,140 83,393,156 118,428,900

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน 319,673 126,625 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 94,612,323 173,247,238 86,139,002 169,489,822

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิัท เอฌ็องซ์ จํากดั (“บรษิัท”) เป็นบรษิัทจํากดัซึ่งจดัตัง้ขึ้นในประเทศไทยเมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 และมทีี่อยู่

ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งัน้ี 

 

100/8 อาคารว่องวานิชคอมเพลก็ซ์ บ ีชัน้ 12 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ากลุ่มกจิการ  

 

การประกอบการธุรกจิบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธรุกิจ 
  

บรษิทั เอฌอ็งซ์ จํากดั จดัจําหน่ายผลติภณัฑ์เกีย่วกบัการดูแลผวิพรรณ เครื่องสาํอาง 

   ในหลายเครื่องหมายการคา้ 

PHD International Limited จําหน่ายลขิสทิธิผ์ลติภณัฑเ์พื่อความงาม 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที ่ 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์

ดงักล่าวส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการสําหรบัรอบระยะเวลา 3 เดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ของ

หลายอุตสาหกรรมรวมถงึบรษิทั 

 

เน่ืองด้วยมาตรการป้องกนัการระบาดของโควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้ในหลายพื้นที ่ส่งผลใหม้กีารควบคุมและจํากดัการเดนิทางเขา้ออก

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบรษิัท ทัง้น้ีบรษิัทได้ให้ความสําคญักบัเหตุการณ์การ

ระบาดของโควิด-19เป็นพิเศษ และอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อการดําเนินงาน รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมือกับ

เหตุการณ์ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธผิล โดยบรษิัทมกีารจดัการภายในเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอีกทัง้ยงัมจีดัตัง้หน่วยงาน

ภายในเพื่อรบัผิดชอบในการการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจว่ามาตรการการป้องกนัและการตัดสินใจมี

ประสิทธิภาพและสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทนอกจากน้ีบรษิัทได้มีการดําเนินการเพื่อรกัษาธุรกิจให้สามารถ

ดําเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ดว้ยมาตรการการจดัการตน้ทุนและการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

 

 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 
 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ข้อมูล

ทางการเงนิหลกั (คอื งบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงนิสด)  

ได้นําเสนอในรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจําปีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง  

การนําเสนองบการเงนิ ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิจดัทําเป็นแบบย่อ บรษิทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทาง

การเงนิเพิ่มเติมตามข้อกําหนด ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี  
 

1.) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่มาถือปฏิบัติและการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนที่เกี่ยวข้องดงัที่กล่าว 

ในหมายเหตุขอ้ 5 และ 

2.) การนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติ

สําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ดงัต่อไปน้ี  
 

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่นําขอัมูลสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ทีม่คีวามไม่แน่นอน มาร่วมในการพจิารณาประมาณการ

ความเพยีงพอของกําไรทางภาษีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีแต่กลุ่มกจิการ

จะลดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที่จะมกํีาไรทางภาษี

เพยีงพอเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่าว 
 

การด้อยค่าของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่า ในการพจิารณาว่าสนิทรพัยข์อง

กลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่  
 

รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นครัง้คราวในระหว่างงวดปีบัญชจีะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรอืค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชโีดยใช้เกณฑ์เดยีวกับ 

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรอืค่าใชจ่้ายรอการตดับญัช ีณ วนัสิน้งวดปีบญัช ี
 

ภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลตัง้คา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกบัทีใ่ชก้บัผลกําไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะได ้
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สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

12 

 

5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และที่

เกี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) โดยปรบัปรุงย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการไม่ได้ทําการปรบัปรุง

ยอ้นหลงังบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทางทีส่ามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว ทัง้น้ีกลุ่มกิจการได้ทําการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตาม

ขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมาวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบั

เครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 440,455,143 (968,658) - 439,486,485 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 440,455,143 (968,658) - 439,486,485 

     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 7,197,010 7,197,010 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 7,693,807 193,732 -   7,887,539 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 7,693,807 193,732 7,197,010 15,084,549 
     

รวมสินทรพัย ์ 448,148,950 (774,926) 7,197,010 454,571,034 

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     
     

หน้ีสินหมุนเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่     

สว่นทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 2,402,866 2,402,866 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - 2,402,866 2,402,866 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - 4,794,144 4,794,144 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน - - 4,794,144 4,794,144 
     

รวมหน้ีสิน - - 7,197,010 7,197,010 

     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม 162,981,194 (774,926) - 162,206,268 

รวมส่วนของเจ้าของ 162,981,194 (774,926) - 162,206,268 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 162,981,194 (774,926) 7,197,010 169,403,278 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 440,446,048 (968,658) - 439,477,390 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 440,446,048 (968,658) - 439,477,390 

 

 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16  

 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563  

ตามท่ีปรบัปรงุใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 7,197,010 7,197,010 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 7,693,807 193,732 - 7,887,539 
     

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 7,693,807 193,732 7,197,010 15,084,549 
     

รวมสินทรพัย ์ 448,139,855 (774,926) 7,197,010 454,561,939 

     

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ     

หน้ีสินหมุนเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า     

   ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายในหน่ึงปี - - 2,402,866 2,402,866 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน - - 2,402,866 2,402,866 

     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - - 4,794,144 4,794,144 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน - - 4,794,144 4,794,144 
     

รวมหน้ีสิน - - 7,197,010 7,197,010 

     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสม 116,539,450 (774,926) - 115,764,524 

รวมส่วนของเจ้าของ 116,539,450 (774,926) - 115,764,524 
     

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 116,539,450 (774,926) 7,197,010 122,961,534 

 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการใหม่ขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

• ปรบัปรุงเพื่อรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอื่น และสินทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญช ี

ในแต่ละรายการในกําไรสะสมและ 

• รบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏิบตั ิโดยการรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าที่ไดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า

ดําเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ทัง้น้ี หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัิ

ดงักล่าวจะรบัรูด้้วยมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิที่จะต้องชําระ คิดลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพิ่ม วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรา

กูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีก่ลุ่มกจิการนํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 4.00 ต่อปี 

 

สาํหรบัสญัญาเช่าทีเ่ดมิกลุ่มกจิการไดร้บัรูเ้ป็นสญัญาเช่าการเงนินัน้ จะรบัรูด้ว้ยมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ

และหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใน วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้และหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่า ทัง้น้ี กลุ่มกจิการจะเริม่นําขอ้กําหนดของการรบัรูร้ายการภายใต ้TFRS 16 มาถอืปฏบิตักิบัรายการดงักล่าวภายหลงั

วนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้  

   วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 8,821,000 

หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าในวนัทีนํ่า TFRS 16 มาใชเ้ป็นครัง้แรก (470,006) 

หกั: ส่วนของค่าบรกิารทีไ่ดร้วมอยู่ในค่าเช่า (1,153,984) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 7,197,010 

  

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีห่มุนเวยีน 2,402,866 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 4,794,144 

 7,197,010 

 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

กลุ่มกิจการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชท้ีเ่ป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เสมอืนหน่ึงว่ากลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัติัง้แต่

วนัที่ 1 มกราคม 2563 และกลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้ประเภทอื่น ๆ ด้วยจํานวนเดียวกับหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ปรบัปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรือ ค่าเช่าค้างชําระที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้น้ี กลุ่มกิจการไม่มสีญัญาเช่าที่เป็นสญัญาทีส่รา้งภาระที่ต้องนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ 

ณ วนัทีนํ่า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูนั้น้ เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

พ.ศ. 2563       

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

อสงัหารมิทรพัย์ 7,138,779 3,767,479 

ยานพาหนะ 3,206,740 3,429,531 

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 10,345,519 7,197,010 

 

วธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้

 

ในการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัิเป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญาเช่าที่กจิการมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไดเ้ลอืกใช้

วธิผ่ีอนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวสาํหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 

• พจิารณาว่าสญัญาเช่าเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระหรอืไม่ตามการประเมนิก่อนนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตั ิ

• สญัญาเช่าดําเนินงานทีม่อีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 จดัเป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 

• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้

• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั  

 

เงินลงทุนและสินทรพัยท์างการเงินอ่ืน 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ โดยแบง่เป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 

• สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย (Amortised cost) 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์ทางการเงนิในวนัซื้อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกด้วยต้นทุนการทํารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 

การได้มาซึ่งสินทรพัย์ทางการเงนิยกเว้นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนซึ่งกลุ่มกิจการจะรบัรู้

ตน้ทุนการทํารายการในกําไรหรอืขาดทุน 

 

การดอ้ยค่า 

 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการ

คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัยท์างการเงนิทีเ่ป็นตราสารหน้ีทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิวีดัมลูค่ายุตธิรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย ซึ่งวธิกีารวดัมลูค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน้ ขึน้อยู่กบัว่ามกีาร

เพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลกูหน้ีการคา้ สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา และลูกหน้ี

ตามสญัญาเช่า ซึง่กลุ่มกจิการเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ทัง้น้ี กลุ่มกจิการเลอืกนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

มาถือปฏิบัติสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 โดยเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ล

ขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ ลูกหน้ีการค้า สนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญา และสินทรพัย์สทิธิการใช้ ซึ่งกลุ่มกิจการ

เลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการคาํนวณ โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จํานวน 74.63 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะทาง

การเงินรวมและงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 วัดมูลค่าโดยใช้ข้อมูล 

ผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 

สญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่า คลงัสนิค้าและรถยนต์ โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาการเช่าคงทีจํ่านวน 3 ถงึ 5 ปี โดยบางสญัญามี

เงื่อนไขให้สามารถต่อสญัญาได้ ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จดัประเภทสญัญาเช่า คลังสินค้าและรถยนต์ เป็นสญัญาเช่า

ประเภทสญัญาเช่าดําเนินงาน โดยค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงาน สุทธจิากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า 

จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ 
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5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรับรู้ส ัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า  

เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และหน้ีสนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิและต้นทุนทางการเงนิ 

โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่า

ที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรพัย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่ส ัน้กว่าระหว่างอายุสินทรพัย์และ

ระยะเวลาการเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมค่าเช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 

• ค่าเช่าคงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได ้ 

กลุ่มกิจการจะคดิลดดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่า ซึ่งก็คอือตัราที่สะทอ้นถงึการกู้ยมื เพื่อให้ไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่า

ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจํานวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ หน้ีสนิตามสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่ หรอื ในวนัทํา

สญัญา สุทธิจากเงนิจูงใจที่ได้รบัตามสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่แรก และต้นทุนการปรบัสภาพสินทรพัย์ โดยค่าเช่าที่จ่ายตาม

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุ

สญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่าประกอบดว้ยอุปกรณ์ไอท ีและอปุกรณ์สาํนักงานขนาดเลก็ 

 

6 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบัญชมีาใช้ และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการ

ประมาณการ 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน  
 

คณะกรรมการกําหนดกลยุทธข์องกลุ่มกจิการไดพ้จิารณาผลประกอบการของกลุ่มกจิการตามเขตภูมศิาสตรจํ์านวน 3 ส่วนงานทีร่ายงานสาํหรบังบการเงนิรวม 
 

ขอ้มลูจําแนกตามส่วนงานในขอ้มลูทางการเงนิรวมสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ประเทศไทย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศอินโดนีเซีย รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         
รายไดต้ามส่วนงาน 264,351,594 272,146,512 12,603,775 9,622,726 37,705,654 - 314,661,023 281,769,238 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - (12,603,775) (9,622,726) - - (12,603,775) (9,622,726) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 264,351,594 272,146,512 - - 37,705,654 - 302,057,248 272,146,512 

กําไรขาดทุนตามส่วนงาน 19,027,775 50,412,702 9,843,643 4,310,853 36,197,428 - 65,068,846 54,723,555 
         
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ้น (point in time) 264,351,594 272,146,512 - - 37,705,654 - 302,057,248 272,146,512 

ตน้ทุนขายและบรกิาร       (109,469,335) (108,433,269) 

กาํไรขัน้ต้น       192,587,913 163,713,243 

รายไดอ้ื่น       290,835 391,346 

ค่าใชจ่้ายในการขาย       (81,338,902) (67,972,538) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิารงาน       (32,649,034) (27,618,045) 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้       (671,087) - 

กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น       2,521,269 1,005,647 

ตน้ทุนทางการเงนิ       (1,803,135) (2,124,492) 

กาํไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       78,937,859 67,395,161 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้       (13,869,013) (12,671,606) 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด       65,068,846 54,723,555 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 495,627,884 458,102,311 495,627,884   458,102,311 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (7,064,797) (5,425,052) (7,064,797) (5,425,052) 

หกั  ประมาณการลูกหน้ีรบัคนืสนิคา้คงเหลอื (23,536,402) (22,564,478)   (23,536,402) (22,564,478) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 465,026,685 430,112,781 465,026,685 430,112,781 

เงนิมดัจําค่าสนิคา้คงเหลอื 3,006,115 109,152 3,006,115 109,152 

เงนิมดัจําอื่น 6,538,983 1,602,000 6,538,983 1,602,000 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 22,391,098 8,072,104 22,391,098 8,072,104 

ลูกหน้ีอื่น 338,889 559,106 195,400 426,761 

ลกูหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 19.3) - - 97,769 123,250    

รวม 497,301,770   440,455,143 497,256,050 440,446,048 

 

ลูกหน้ีการคา้คงคา้งสามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่เกนิ 3 เดอืน   434,770,291 390,877,670   434,770,291 390,877,670 

3 - 6   เดอืน   52,362,112 49,426,825   52,362,112 49,426,825 

6 - 12 เดอืน   4,076,426   13,641,519   4,076,426 13,641,519 

เกนิกว่า 12 เดอืน   4,419,055 4,156,297   4,419,055   4,156,297 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (7,064,797) (5,425,052) (7,064,797)   (5,425,052) 

หกั  ประมาณการลูกหน้ีรบัคนืสนิคา้คงเหลอื   (23,536,402)   (22,564,478)   (23,536,402)   (22,564,478) 

รวม 465,026,685 430,112,781 465,026,685 430,112,781 

 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

สาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 44,793 

ลงทุนเพิม่ - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 44,793 

 

รายละเอยีดของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย มดีงัน้ี 

 

     ราคาทุน 

  ประเทศ ร้อยละของหุ้นท่ีถอื บาท 

  ท่ีประกอบ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ธรุกิจ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
       

บรษิทั พเีอชด ีอนิเตอร ์ จําหน่ายลขิสทิธิ ์      

   เนชัน่แนล จํากดั ผลติภณัฑ ์      

 เพื่อความงาม ฮ่องกง 100 100 44,793 44,793 

     44,793 44,793 

 

10 อาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

อาคารและ

อปุกรณ์ 

สินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน 

อาคารและ

อปุกรณ์ 

สินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน 

   31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด 52,200,230 7,433,795 52,200,230 1,960,050 

ซือ้สนิทรพัย ์ 1,098,981 888,112 1,098,981 888,112 

ค่าตดัจําหน่าย (32,944) - (32,944) - 

ค่าเสื่อมราคา / ค่าตดัจําหน่าย (2,085,089) (616,210) (2,085,089) (378,437) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - 453,714 - - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 51,181,178 8,159,411 51,181,178 2,469,725 

 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

การเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้าํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 และข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - 

TFRS16 รายการปรบัปรุงและการจดัประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5) 7,197,010 

สญัญาเช่าใหม่ระหว่างงวด 4,064,492 

ค่าตดัจําหน่าย (915,983) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 10,345,519 

 

ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 บรษิทัได้ทําสญัญาเช่าคลงัสนิค้าใหม่ ซึ่งจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้โดยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่

ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีก่ลุ่มกจิการนํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 4.00 ต่อปี 

 

12 เงินกู้ยืม 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

รายการหมุนเวียน   

ทรสัตร์ซีที   176,233,067 191,415,960 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี   3,524,333 3,420,127 

เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม   179,757,400 194,836,087 

รายการไม่หมุนเวียน   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   7,291,112 8,247,814 

เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม   7,291,112 8,247,814 

เงินกู้ยืมรวม   187,048,512 203,083,901 

 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 53,752,600 35,250,452 55,712,820 34,091,276 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (หมายเหตุ 19.3) - - 41,886,880 37,453,392 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายส่งเสรมิการขาย 130,419,857 121,369,945 130,419,857 121,369,945 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื่น 16,033,268 24,094,404 16,033,268 24,094,404 

รวม 200,205,725 180,714,801 244,052,825 217,009,017 

 

14 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ส่วนทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,491,212 2,402,866 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 6,892,092 4,794,144 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า 10,383,304 7,197,010 

 

การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

บาท 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

บาท 

หน้ีสิน 

สญัญาเช่า 

บาท 
    

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - - - 

TFRS 16 รายการปรบัปรุงและ    

   การจดัประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุ 5) 7,667,016 (470,006) 7,197,010 

เพิม่ขึน้ 4,320,000 (255,508) 4,064,492 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (960,751) - (960,751) 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    

   ดอกเบี้ยตดัจ่าย - 82,553 82,553 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 11,026,265 (642,961) 10,383,304 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ทุนเรือนหุ้น 

    รวมทุนท่ีออก 

 หุ้นสามญั หุ้นสามญั ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และชาํระแล้ว 

 จาํนวน บาท บาท บาท 
     

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 17,333,333 173,333,330 5,703,904 179,037,234 
     

วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 17,333,333 173,333,330 5,703,904 179,037,234 

 

หุ้นสามญัจดทะเบียนทัง้หมดมีจํานวน 17,333,333 หุ้น (พ.ศ. 2562 : 17,333,333 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

(พ.ศ. 2562 : หุน้ละ 10 บาท) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแล้ว 

 

16 สาํรองตามกฎหมาย 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 17,333,333 

วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 17,333,333 

 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธทิีท่ํามาหาได ้จนกว่า

สาํรองน้ีจะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน เงนิสาํรองน้ีจะนําไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได ้

 

17 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บาท บาท 
   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 12,959,400 12,496,561 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 909,613 175,045 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 13,869,013 12,671,606 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัรา

ของกําไรรวมทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 20.07 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 20.09 ต่อปี) 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีอ่อกจําหน่าย

ในระหว่างงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

กําไรทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่(บาท) 65,068,846 54,723,555 55,225,201 50,412,702 

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนัก      

   ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 17,333,333 17,333,333 17,333,333 17,333,333 

กําไรตอ่หุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 3.75 3.16 3.19 2.91 

 

บรษิทัไม่มหุีน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทีอ่อกอยู่ในระหว่างงวด 

 

19 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กจิการและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบักิจการ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงแห่ง โดย 

ทีบุ่คคลหรอืกจิการนัน้มอีํานาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถึง

บรษิทัทีดํ่าเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั บรษิทัร่วมและ

บุคคลทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทัง้

กรรมการและพนักงานของบรษิัทตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชิดกบับุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทัง้หมดถือเป็น

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้อ้งคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์

มากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 

 

บริษัทถูกควบคุมโดยบริษัท ออโรร่า เอเชีย โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสิงคโปร์ บริษัทใหญ่ดังกล่าวถือหุ้น 

ในบรษิทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 61.52  

 

19.1 ดอกเบีย้จ่าย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   31 มีนาคม บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     

   บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,229,785 - - 

 



บริษทั เอฌอ็งซ์ จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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19 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

19.2 การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   31 มีนาคม บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าลิขสิทธ์ิ     

   บรษิทัย่อย - - 12,912,098 9,647,577 
     

 

19.3 ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

    บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการค้า (หมายเหตุ 8)     

   บรษิทัย่อย - - 97,769 123,250 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 13)     

   บรษิทัย่อย - - 41,886,880 37,453,392 

 

19.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั 

 

ผูบ้รหิารสาํคญัของบรษิทัรวมถงึคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารสาํคญัมดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลการเงินรวม ข้อมูลการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   31 มีนาคม บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 10,030,393 7,403,057 5,362,611 3,614,844 
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