(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ และให้เช่าและ
ให้บริ การคลังสิ นค้า ที่ อยู่บริ ษทั ฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3
ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นข้อ มู ล ทางการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เ ป็ นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2556 โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างที่มีสาระสําคัญของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั คือ
ในระหว่างไตรมาสหนึ่ งของปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดิ ไอโคนิ ค พรอพเพอร์ ต้ ี
จํากัด จํานวน 6,666,666 หุ น้ (คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของหุ น้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดจํานวน 20,000,000
หุ น้ ) ที่ราคาซื้ อเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ หรื อ 10 บาทต่อหุ น้ รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายซื้อทั้งสิ้ น 66,666,660
บาท ดังนั้นบริ ษทั ดังกล่าวจึงมีฐานะเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯนับตั้งแต่วนั ลงทุนเป็ นต้นไป
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่ า งไตรมาสสามของปี ปั จ จุ บ ัน บริ ษัท ฯได้ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท เจ คอส
แลบอราทอรี ส์ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เต้าเบ๋ า จํากัด) (บริ ษทั ย่อย) จํานวน 1.2 ล้านหุ น้ (คิดเป็ นร้อยละ
66.67 ของหุ ้นที่ออกใหม่และเรี ยกชําระจํานวน 1.8 ล้านหุ ้น) ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ลดลงจากร้อยละ 100 (ของหุ น้ เดิมที่ออกจําหน่ายทั้งหมดจํานวน 0.2 ล้านหุ น้ )
เป็ นร้อยละ 70 (ของหุน้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดจํานวน 2.0 ล้านหุน้ )
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
2.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่
ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2556
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ฯหรื อไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญ
ข. มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับในอนาคต
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตไว้แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่ อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
2.4 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงิ นสํา หรั บปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2556 ยกเว้น นโยบายการบัญ ชี เรื่ อง เงิ นลงทุ น ใน
บริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
ลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
ค้างชําระ 1 - 3 เดือน
ค้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค้างชําระ 7 - 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
ค้างชําระ 1 - 3 เดือน
ค้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 6 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

9
9
93
6,062
6,173
(6,062)
111

8
60
67
213
5,782
6,130
(2,927)
3,203

2,828
72,611
49,762
2,756
15,518
691
144,166
(10,353)
133,813

4,388
48,808
32,818
3,625
14,733
641
105,013
(10,079)
94,934

2,828
72,611
49,763
2,756
15,518
691
144,167
(10,353)
133,814

4,388
48,808
32,818
3,625
14,733
641
105,013
(10,079)
94,934
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

4.

24,595
24,595
(5,450)
19,145
152,958

4,240
27,311
31,551
(5,450)
26,101
121,035

8,657
23,845
32,502
(7,010)
25,492
159,417

11,825
27,311
39,136
(6,964)
32,172
130,309

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ครบกําหนดชําระใน 1 ปี
- ครบกําหนดชําระ 2 - 5 ปี
รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หัก: รายได้ดอกผลเช่าซื้อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ

1,657
2,277
3,934
(398)
3,536

1,488
3,252
4,740
(571)
4,169

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุ ทธิจากดอกผล
เช่าซื้อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้) จําแนกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าทางการเงิน - สุ ทธิ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
3,536
4,169
3,536
4,169
4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
-

-

5
192

167
624

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าจ่าย
-

90

-

90

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 1.50 ต่อปี (2556: ร้อย
ละ 6.125 ต่อปี )
ราคาตามสัญญา
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
-

-

40
1,072

389
1,777

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าจ่าย
60

271

60

271

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 1.50 - 6.125 ต่อปี
(2556: ร้อยละ 6.125 ต่อปี )
ราคาตามสัญญา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างของรายการธุ รกิ จกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 3)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
240
กรรมการ
4,000
รวม
4,240
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
4,240
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 17)
เงินรับล่วงหน้าสําหรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
14,563
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย
900
เจ้าหนี้ค่าหุน้ บริ ษทั ย่อย
สุ ทธิ
900
14,563

14,830

13,715

14,830
(7,622)
7,208

240
4,000
17,955
(4,441)
13,514

51,432
(22,239)
29,193

44,192
(20,412)
23,780

900
2,100
3,000

14,563
600
15,163

ในระหว่างงวดปั จจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
1 มกราคม
2557
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั มายบัส จํากัด
23,780
บริ ษทั เจ คอส แลบอราทอรี ส์
จํากัด
รวม
23,780

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัย
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
จะสูญเพิม่ ขึ้น

7,170
70
7,240

30 กันยายน
2557

-

(1,827)

29,123

-

(1,827)

70
29,193
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2556: ร้อยละ 6.125 ต่อปี )
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรั บเงิ นเดื อน โบนัส ค่าเบี้ยประชุ มและเงิ น
บําเหน็จของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 14.3 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 13.9 ล้านบาท)
(30 กันยายน 2556: 12.0 ล้านบาท เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 11.6 ล้านบาท)
6.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ได้รวมสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯ
มูลค่าสุ ทธิ 99 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับโครงการปรั บปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ระบบ 470
MHz ให้เป็ นระบบ CDMA2000 1X
รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
33,562
ค่าเผือ่ การปรับลดราคาทุนของสิ นค้า
คงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
11,509
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
45,071

7.

เงินลงทุนชั่วคราว

หลักทรัพย์เพื่อค้า – หุน้ สามัญ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
95,917
102,489
138
(138)
-

(6,434)
(138)
95,917
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มี
จํานวนเงิน 2.67 ล้านบาท

9.

เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั ย่อยได้นาํ เงินฝากธนาคารไปวางประกันกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั อื่น
(31 ธันวาคม 2556: วางประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั อื่นและวางเป็ นประกันคดีความที่ศาล)

10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ดิ ไอโคนิค
พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด

จัดตั้งขึ้น
ใน
ประเทศ

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
30
31
กันยายน ธันวาคม
2556
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

33.33

-

ราคาทุน
30
กันยายน
2557

31
ธันวาคม
2556

71,030

-

มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
30
31
กันยายน ธันวาคม
2557
2556

70,916

-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริ ษทั ดิ ไอโคนิค
พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
เพือ่ การลงทุน

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
ราคาทุน
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
33.33

-

71,030

-

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดิ ไอโคนิ ค พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด จํานวน
6,666,666 หุ ้ น (คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.33 ของหุ ้ น ที่ อ อกจํา หน่ า ยทั้ง หมดจํา นวน 20,000,000 หุ ้ น )
ที่ราคาซื้อเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ หรื อ 10 บาทต่อหุ น้ รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายซื้อทั้งสิ้ น 66,666,660 บาท
ต่ อมาเมื่ อวันที่ 28 มี น าคม 2557 บริ ษทั ร่ ว มดังกล่ า ว ได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ นกับ กระทรวงพาณิ ช ย์
จากเดิมจํานวน 200 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 20 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็ นจํานวน 210
ล้านบาท (หุน้ สามัญ 21 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท) ซึ่งเรี ยกชําระแล้วเต็มจํานวน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ร่ วมดังกล่ าว ได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
จากเดิ มจํานวน 210 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 21 ล้านหุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็ นจํานวน
213.09 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 21.309 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ซึ่ งเรี ยกชําระแล้วเต็ม
จํานวน
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

วิธีราคาทุน

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

2557

2556

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

บริ ษทั มายบัส จํากัด

9.20

9.20

95.16

95.16

9,173

9,173

บริ ษทั เจ คอส แลบอราทอรี ส์ จํากัด*

3.25

1.00

70.00

100.00

2,500

1,000

11,673

10,173

(9,173)

(9,173)

2,500

1,000

รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
- บริ ษทั มายบัส จํากัด
สุ ทธิ
*เดิมชื่อ บริ ษทั เต้าเบ๋ า จํากัด

เมื่ อ วัน ที่ 1 ธั น วาคม 2556 บริ ษัท ฯได้ท ํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ วมมื อ ในการจั ด ตั้ง
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท เวียดนาม อินเวสเมนท์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ในประเทศเวียดนาม โดย
บริ ษทั ฯจะถือหุ ้นจํานวน 510,000 หุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 51 ของหุ ้นที่ออกจําหน่ ายทั้งหมด 1,000,000
หุ ้น) ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 ดอง รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 510,000,000 ดองหรื อประมาณ
765,000 บาท ในปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ในระหว่างไตรมาสสามของปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เจ คอส แลบอราทอ
รี ส์ จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เต้าเบ๋ า จํากัด) (บริ ษทั ย่อย) จํานวน 1.2 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท
ซึ่งเรี ยกชําระแล้วร้อยละ 25 รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายทั้งสิ้ น 1.5 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ของหุ น้
ที่ออกใหม่และเรี ยกชําระจํานวน 1.8 ล้านหุ ้น) ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวของ
บริ ษทั ฯ ลดลงจากร้อยละ 100 (ของหุ น้ เดิมที่ออกจําหน่ายทั้งหมดจํานวน 0.2 ล้านหุ น้ ) เป็ นร้อยละ 70
(ของหุ น้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดจํานวน 2.0 ล้านหุ น้ )
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระในบริ ษทั มายบัส
จํากัด และบริ ษทั เจคอส แลบอราทอรี ส์ จํากัด เป็ นจํานวนเงินประมาณ 55 ล้านบาท และ 4.5 ล้าน
บาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2556: บริ ษทั มายบัส จํากัด จํานวนประมาณ 55 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2557
164,000
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ระหว่างงวด
30 กันยายน 2557
164,000
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนมาจากสิ นค้าคงเหลือ
โอนไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
30 กันยายน 2557
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
30 กันยายน 2557
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2557
30 กันยายน 2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

236,153
18,495
871
(511)
(1,477)
253,531

168,201
18,490
871
(511)
(1,477)
185,574

117,916
18,181
(995)
135,102

85,431
13,085
(995)
97,521

118,237

82,770

118,429

88,053
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยานพาหนะของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 35.4
ล้านบาท ได้ถูกนําไปคํ้าประกันเงินที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มาจากสถาบันการเงิน เพื่อนํามาชําระค่า
รถโดยสารบางส่ วนแก่บริ ษทั ตามสัญญาขายรถโดยสาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 7.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 9.6 ล้านบาท)
บริ ษ ทั ฯได้นําที่ ดิ นพร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ างและเครื่ องจักรส่ ว นใหญ่ ไ ปคํ้าประกันสิ น เชื่ อที่ ไ ด้รับจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
14. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
8,857
1,367
ซื้อเพิ่ม
351
351
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี – ตัดจําหน่าย
(34)
(34)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี - จําหน่าย
(6)
(6)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(1,790)
(520)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
7,378
1,158
15. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ค่าเผื่อผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของเงิ นมัดจํา
จ่ายล่วงหน้าค่าโทรศัพท์สาธารณะตามสัญญาที่บริ ษทั ฯได้ทาํ ไว้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ
มีจาํ นวน 93 ล้านบาท เงินมัดจําดังกล่าวเกี่ยวเนื่ องกับโครงการปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ 470MHz ให้เป็ นระบบ CDMA 2000 1X
16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคาร
เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจากธนาคารคํ้า ประกัน โดยการจดจํา นองที่ ดิ น พร้ อ ม
สิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นค้าคงเหลือบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯ และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ

11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าสําหรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
9,604
43,472
10,772
11,851
900
27,784
49,060

14,563
15,608
85,494

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
9,604
43,472
2,100
600
9,123
10,464
900
27,729
49,456

14,563
15,608
84,707

18. เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบริ ษทั
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายเดือนภายในปี 2557 และมีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
19. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ ประชุ มสามัญ ประจําปี ผูถ้ ื อ หุ ้นของบริ ษทั ฯ มี มติ อนุ มตั ิ ก ารเพิ่มทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิม 360 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 600 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60
บาท) เป็ นจํานวน 396 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 660 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.60 บาท) เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ โดยได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ในระหว่า งปี 2556 บริ ษทั ฯได้รับ เงิ นจากการใช้สิท ธิ ต ามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ
จํานวนรวม 47.1 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กบั
กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และ 7 สิ งหาคม 2556 เป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วจํานวน
14.1 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 23.5 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.60 บาท) โดยส่ วนที่เหลือจํานวน 33
ล้านบาท บันทึกเป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 20 จํานวนรวม 72.1 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้
สิ ทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิกบั กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 และ 14 พฤษภาคม
2557 เป็ นทุนที่ชาํ ระแล้วจํานวน 21.6 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 36 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60
บาท) โดยส่ วนที่เหลือจํานวน 50.5 ล้านบาท บันทึกเป็ นส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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20. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ
เมื่ อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
(KAMART-W) ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 59,997,956 หน่ วย ในอัตรา 10 หุ ้น
เดิ มต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่ วย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุ 1 ปี
นับตั้งแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มีสิทธิ
ซื้อหุ น้ สามัญใหม่ได้ 1 หุ น้ ในราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อ 1 หุ น้ สามัญ โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แต่ละ
รายสามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น สามัญ ได้ใ นวันทําการสุ ดท้ายของเดื อนกรกฎาคม 2556 ตุ ลาคม 2556
มกราคม 2557 และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และ
สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ในระหว่างงวดปั จ จุ บนั ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ไ ด้ใ ช้สิท ธิ จาํ นวน 36,036,325 หน่ ว ย (ปี 2556:
จํา นวนรวม 23,532,484 หน่ ว ย) ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษ ัทฯ จํา นวนรวม 72.1 ล้า นบาท (ปี 2556:
จํานวนรวม 47.1 ล้านบาท) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 19
21. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลสําหรับปี 2555
เงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2556

เงินปันผลสําหรับปี 2556
เงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2557

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2556

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2557
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้ (บาท)

35,999

0.06

35,998

0.06

36,454
108,451

0.06
0.18

38,202

0.06

39,559

0.06

39,558
117,319

0.06
0.18
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22. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้า มี ) จนกว่ า ทุ น สํา รองนี้ จะมี จ าํ นวนไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
23. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
วันที่ 30 กันยายน
30 กันยายน
2557
2556
2557
2556
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
การกลับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

8,932

13,359

31,666

17,675

(407)

1,458

(674)

16,583

8,525

14,817

30,992

34,258

24. กําไรต่ อหุ้น
กํา ไรต่ อ หุ ้น ขั้นพื้ น ฐานคํา นวณโดยหารกํา ไรขาดทุ นสํา หรั บงวดที่ เ ป็ นของผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษทั ฯ
(ไม่ ร วมกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ว ยจํา นวนถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนัก ของหุ ้น สามัญ ที่ อ อกอยู่ใ น
ระหว่างงวด
กําไรต่อหุ ้นปรั บลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างงวด
กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับ
ลดทั้ง สิ้ น ให้ เ ป็ นหุ ้ น สามัญ จากการออกและเสนอขายใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ
(KAMART-W) ครั้งที่ 1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 20 โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ
ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วันออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า
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กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
จํานวน
หุน้ สามัญ
กําไรต่อหุน้
กําไรสําหรับงวด
งบการเงิน
งบการเงิน
ถัวเฉลี่ย งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนัก
รวม
เฉพาะกิจการ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันหุน้
บาท
บาท
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่
มีการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ซื้อหุน้ สามัญ

113,093

117,341

646,785

-

-

7,977

113,093

117,341

654,762

0.175

0.181

0.173

0.179

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
จํานวน
กําไรต่อหุน้
กําไรสําหรับงว หุน้ สามัญ
งบการเงิน
งบการเงิน ถัวเฉลี่ย งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนัก
รวม
เฉพาะกิจการ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันหุน้
บาท
บาท
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่
มีการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ซื้อหุน้ สามัญ

50,224

52,487

604,537

-

-

36,896

50,224

52,487

641,433

0.083

0.087

0.078

0.082
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
จํานวน
กําไรต่อหุน้
กําไรสําหรับงว หุน้ สามัญ
งบการเงิน
งบการเงิน
ถัวเฉลี่ย งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนัก
รวม
เฉพาะกิจการ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันหุน้
บาท
บาท
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่
มีการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ซื้อหุน้ สามัญ

127,691

133,691

601,529

-

-

45,402

127,691

133,691

646,931

0.212

0.222

0.197

0.207

ไม่ มีการแสดงกําไรต่ อหุ ้นปรั บลดสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 เนื่ องจาก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (KAMART-W1) ได้มีการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 20
25. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าและอุปกรณ์ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สําคัญ
ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยน
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2556
2557
2556
2557
2556
2557
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
3.77
32.5161
32.9494
4.59
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26. มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะ
สั้นและเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเว้น เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่และมีระยะเวลา
ครบกําหนดในระยะยาวมีมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่น

มูลค่าตามบัญชี
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2556
2557
0.2
1.9

มูลค่ายุติธรรม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2556
2557
0.3
1.8

27. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
27.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ าที่ดินและสัญญาบริ การ
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานและ
สัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
6.6
6.4
2 - 3 ปี
3.7
2.7
27.2 ภาระผูกพันการซื้อสิ นค้ าและรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้า
และอุปกรณ์จาํ นวนประมาณ 39 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
27.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารใน
นามบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 0.5 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีภาระคํ้าประกันการออกหนังสื อคํ้าประกัน
โดยธนาคารให้แก่บริ ษทั สตาร์คอม จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท
27.4 คดีฟ้องร้ อง
สื บเนื่ องจากในปี 2552 ศาลภาษีอากรกลาง ได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯ (ภายใต้ชื่อเดิ ม คือ บริ ษทั
ไดสตาร์ อิเลคทริ ก คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)) ชําระเงินค่าภาษีอากรพร้อมทั้งเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้อง
ในคดีเกี่ยวกับการนําเข้าสิ นค้าในอดีตรวมเป็ นเงิน 6.2 ล้านบาท (ประกอบไปด้วยเงินค่าอากรจํานวน
1.6 ล้านบาท และเงิ นเพิ่มจํานวน 4.6 ล้านบาท) โดยบริ ษทั ฯได้ชาํ ระเงิ นค่าภาษี อากรดังกล่ าวทั้ง
จํานวนแล้ว ตามที่ได้เคยเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ของงบการเงินของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 13 กัน ยายน 2556 พนัก งานอัย การ สํา นัก งานอัย การพิ เ ศษฝ่ ายคดี เ ศรษฐกิ จ และ
ทรั พยากร 4 ได้ยื่นฟ้ องบริ ษ ัทฯ ในฐานะนิ ติบุ คคลที่ 1 พร้ อมทั้งกรรมการของบริ ษทั ฯ ในฐานะ
ส่ วนตัวที่ 2 ต่อศาลอาญากรุ งเทพใต้ ในฐานความผิดร่ วมกันสําแดงเท็จเพื่อเลี่ยงอากรดังกล่าว โดยเมื่อ
วันที่ 26 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ฯได้จ่ายค่าปรับจํานวนรวม 28 ล้านบาทให้กบั โจทก์ตามคําพิพากษา
ของศาลชั้นต้นแล้ว
28. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนินงานที่รายงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
จําหน่ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค

ผลิตและจําหน่ายรถ
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ

ให้บริ การเดิน
รถโดยสาร
ประจําทาง

ให้เช่าและให้บริ การ
คลังสิ นค้า

รวมส่ วนงาน

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน

248,335
-

503
8

455
-

6,619
-

255,912
8

(8)

255,912
-

รวมรายได้

248,335

511

455

6,619

255,920

(8)

255,912

44,960

(11,918)

(2,517)

5,356

35,881

-

35,881
1,627
(69)

ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

(2,758)

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

34,681

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

26,156

(8,525)

(หน่วย: พันบาท)
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จําหน่ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค

ผลิตและจําหน่ายรถ
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ

ให้บริ การเดินรถ
โดยสาร

ให้เช่าและให้บริ การ

ประจําทาง

คลังสิ นค้า

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
รวมส่ วนงาน

ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน

685,743
-

731
40

1,163
-

19,825
-

707,462
40

(40)

707,462
-

รวมรายได้

685,743

771

1,163

19,825

707,502

(40)

707,462

ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อื่น

141,765

(11,816)

(8,147)

16,359

138,161

-

138,161
13,488

กําไรจากการขายอุปกรณ์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

43
(114)
(8,032)

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

143,546
(30,992)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

112,554

20

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ให้บริ การเดินรถ
โดยสาร

ให้เช่าและให้บริ การ

อุปโภคบริ โภค

ผลิตและจําหน่ายรถ
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ

ประจําทาง

คลังสิ นค้า

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน

217,509
61

153
47

2,278
-

6,612
-

226,552
108

(108)

226,552
-

รวมรายได้

217,570

200

2,278

6,612

226,660

(108)

226,552

62,224

202

(1,497)

5,621

66,550

-

66,550
1,416

จําหน่ายสิ นค้า

รายการปรับปรุ งและ
ตัดรายการ
รวมส่ วนงาน

ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556

ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(39)
(2,996)

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

64,931
(14,817)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

50,114

21

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ให้บริ การเดินรถ
โดยสาร

ให้เช่าและให้บริ การ

อุปโภคบริ โภค

ผลิตและจําหน่ายรถ
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ

ประจําทาง

คลังสิ นค้า

รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน

615,233
61

4,386
244

7,658
-

19,812
-

647,089
305

(305)

647,089
-

รวมรายได้

615,294

4,630

7,658

19,812

647,394

(305)

647,089

ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อื่น

166,294

(12,732)

(3,783)

16,925

166,704

-

166,704
4,483

จําหน่ายสิ นค้า

รายการปรับปรุ งและ
ตัดรายการ
รวมส่ วนงาน

ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556

กําไรจากการขายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

17
(9,555)

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

161,649
(34,258)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

127,391
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จําหน่าย
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
613,966
522,206

ผลิตและจําหน่าย
รถที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติและ
ถังบรรจุก๊าซ
136,154
167,086

ให้บริ การ
เดินรถโดยสาร
ประจําทาง
38,273
44,648

ให้เช่า
และให้บริ การ
คลังสิ นค้า
164,000
164,000

ดําเนินงานอื่น
5,052
17,489

รวม
ส่ วนงาน
957,445
915,429

งบการเงิน
รวม
957,445
915,429
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
29. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล จากผลการดําเนิ นงานของไตรมาส 3 ปี 2557 และจากกําไรสะสมในอัตราหุ ้นละ 0.06
บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 39.6 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2557
30. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2557
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