
 

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ   
ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
แบบยอ่ของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

โสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2557 



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 70,437                68,728             70,357                68,525               

เงินลงทุนชัว่คราว 7 -                          95,917             -                         95,917               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 152,958               121,035           159,417              130,309              

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 4 1,401                  1,200               1,401                  1,200                 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                          -                      29,193                23,780               

สินคา้คงเหลือ 6 317,170               297,191           317,170              297,191              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 24,535                13,555             24,378                13,350               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 566,501               597,626           601,916              630,272              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 9 648                     1,125               -                         477                    

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 2,135                  2,969               2,135                  2,969                 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 70,916                -                      71,030                -                         

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                          -                      2,500                  1,000                 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 164,000               164,000           164,000              164,000              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 118,429               118,237           88,053                82,770               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 7,378                  8,857               1,158                  1,367                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22,051                16,858             22,051                16,858               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 5,387                  5,757               4,567                  4,857                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 390,944               317,803           355,494              274,298              

รวมสินทรัพย์ 957,445               915,429           957,410              904,570              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 16 156,927               130,676 156,927              130,654

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 17 49,060                85,494             49,456                84,707               

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 2,772                  6,889 2,772                  2,948                 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 243                     1,879               -                         -                         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,579                  23,022             8,579                  23,022               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,732                  6,940               8,728                  6,931                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 226,313               254,900           226,462              248,262              

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 3,922                  5,896               3,922                  5,896                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,510                  7,510               7,464                  7,464                 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26,632                22,113             26,632                22,113               

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 38,064                35,519             38,018                35,473               

รวมหนี้สิน 264,377               290,419           264,480              283,735              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท 19 396,000               396,000           396,000              396,000              

   ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 659,568,809 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท

         (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 623,532,484 หุน้ 

          มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท) 19, 20 395,741               374,120           395,741              374,120              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 83,397                32,945             83,397                32,945               

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 15,267                15,267             15,267                15,267               

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 24,124                18,257             24,124                18,257               

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 167,828               177,921           167,023              172,868              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 7,378                  7,378               7,378                  7,378                 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 693,735               625,888           692,930              620,835              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (667)                    (878)                 -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 693,068               625,010           692,930              620,835              

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 957,445               915,429           957,410              904,570              

-                      -                   -                      -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5 248,784 217,592 248,789 217,524
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 455 2,278 -                           -                           
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 54 70 54 70
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 6,619 6,612 6,619 6,612
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,024 -                           1,024 -                           
กาํไรจากการขายสินทรัพย์ -                           17                        -                           17                        
รายไดอ่ื้น 5 1,627 1,258 1,819 1,850

รวมรายได้ 258,563 227,827 258,305 226,073

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 127,771 104,979 127,775 104,973
ตน้ทุนการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 2,179 2,193 -                           -                           
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 1,262 991 1,262                   991                      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 40,810 31,050 40,810 31,008
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 49,033 20,329 50,911 18,631
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                           358                      -                           358                      

รวมค่าใช้จ่าย 221,055 159,900 220,758 155,961

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37,508 67,927 37,547 70,112
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (69)                       -                           -                           -                           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37,439                 67,927                 37,547                 70,112                 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -2,758 -2,996 -2,723 -2,808

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 34,681                 64,931                 34,824                 67,304                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 -8,525 -14,817 -8,525 -14,817

กําไรสําหรับงวด 26,156 50,114 26,299 52,487

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 26,373 50,224 26,299 52,487

ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -217 -110

26,156 50,114

(หน่วย: บาท)
กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 24

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.041 0.083 0.041 0.087

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 636,962,831        604,536,848        636,962,831        604,536,848        

กําไรต่อหุ้นปรับลด 24

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.041 0.078 0.041 0.082

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 636,962,831        641,433,434        636,962,831        641,433,434        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กําไรสําหรับงวด 26,156 50,114 26,299 52,487

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 26,156 50,114 26,299 52,487

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 26,373 50,224 26,299 52,487

ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -217 -110

26,156 50,114

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5 686,301 619,290 686,338 619,419
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 1,163 7,658 -                           -                           
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 173 329 173 329
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 19,825 19,812 19,825 19,812
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,821 -                           2,821 -                           
กาํไรจากการขายสินทรัพย์ 43 17                        43 17                        
รายไดอ่ื้น 5 13,488 4,325 14,523 6,049

รวมรายได้ 723,814 651,431 723,723 645,626

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 340,154 312,204 340,190 312,395
ตน้ทุนการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 6,465 6,507 -                           -                           
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 3,465 2,887 3,465                   2,887                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 130,619 90,077 130,619 90,035
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 91,419 64,400 93,289 59,351
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                           4,152                   -                           4,152                   

รวมค่าใช้จ่าย 572,122 480,227 567,563 468,820

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 151,692 171,204 156,160 176,806
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (114)                     -                           -                           -                           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 151,578               171,204               156,160               176,806               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (8,032)                  -9,555 (7,827)                  -8,857

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 143,546               161,649               148,333               167,949               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (30,992)                (34,258)                (30,992)                (34,258)                

กําไรสําหรับงวด 112,554 127,391 117,341 133,691

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 113,093 127,691 117,341 133,691

ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -539 -300

112,554 127,391

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 24

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.175 0.212 0.181 0.222

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 646,784,605        601,528,901        646,784,605        601,528,901        

กําไรต่อหุ้นปรับลด 24

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.173 0.197 0.179 0.207

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 654,761,902        646,930,669        654,761,902        646,930,669        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กําไรสําหรับงวด 112,554 127,391 117,341 133,691

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 112,554 127,391 117,341 133,691

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 113,093 127,691 117,341 133,691

ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -539 -300

112,554 127,391

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูม้ี
ส่วนไดเ้สียที่

ส่วนเกินทุน รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากการลดทุน สํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 360,000 -                            15,267                   9,830 173,055 7,378 7,378 565,530 -505 565,025
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
  ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19 และ 20) 4,553 10,625                   -                            -                            -                            -                            -                            15,178                   -                            15,178                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                            -                            -                            -                            -108,451 -                            -                            (108,451)               -                            (108,451)               
จดัสรรสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                            -                            -                            6,684 -6,684 -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            127,691 -                            -                            127,691 (300)                      127,391                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2556 364,553 10,625 15,267 16,514 185,611 7,378 7,378 599,948 -805 599,143

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 374,120                 32,945                   15,267                   18,257                   177,921                 7,378                     7,378                     625,888                 (878)                      625,010                 
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
  ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19 และ 20) 21,621                   50,452                   -                            -                            -                            -                            -                            72,073                   -                            72,073                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                            -                            -                            -                            (117,319)               -                            -                            (117,319)               -                            (117,319)               
จดัสรรสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                            -                            -                            5,867                     -5,867 -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            113,093 -                            -                            113,093                 (539)                      112,554                 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            750                        750                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2557 395,741 83,397 15,267 24,124 167,828 7,378 7,378 693,735 -667 693,068

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุน รวม รวม
ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 360,000 -                           15,267                 9,830 160,435 7,378 7,378 552,910
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
  ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19 และ 20) 4,553 10,625                 -                           -                           -                           -                           -                           15,178                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                           -                           -                           -                           -108,451 -                           -                           -108,451
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                           -                           -                           6,684 -6,684 -                           -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           133,691 -                           -                           133,691
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 364,553 10,625 15,267 16,514 178,991 7,378 7,378 593,328

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 374,120 32,945                 15,267 18,257 172,868 7,378 7,378 620,835               
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
  ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19 และ 20) 21,621                 50,452                 -                           -                           -                           -                           -                           72,073                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21) -                           -                           -                           -                           (117,319)              -                           -                           (117,319)              
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                           -                           -                           5,867                   (5,867)                  -                           -                           -                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           117,341               -                           -                           117,341               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 395,741 83,397 15,267 24,124 167,023 7,378 7,378 692,930

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 143,546            161,649            148,333            167,949            
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19,971              17,396              13,605              11,025              
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพิม่ข้ึน 274                   464                   5,282                464                   
   ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
      ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีไดรั้บเพิม่ข้ึน (โอนกลบั) 11,509              (2,840)               11,509              (2,840)               
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (3,881)               407                   (3,881)               407                   
   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (6,434)               158                   (6,434)               158                   
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 386                   408                   386                   408                   
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (43)                    (17)                    (43)                    (17)                    
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (3,374)               (2,109)               (3,374)               (2,109)               
   ดอกเบ้ียรับ (624)                  (539)                  (1,696)               (2,315)               
   เงินปันผลรับ -                        (270)                  -                        (270)                  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,873                6,549                3,668                4,683                
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 114                   -                        -                        -                        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน: 165,317            181,256            167,355            177,543            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (32,179)             (33,467)             (32,545)             (35,557)             
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 633                   1,345                633                   1,345                
   สินคา้คงเหลือ (31,848)             (21,726)             (31,848)             (21,709)             
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (10,980)             (5,011)               (11,028)             (5,164)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 370                   182                   290                   271                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (36,386)             14,234              (36,702)             13,719              
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,792                (97)                    1,797                (259)                  
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 56,719              136,716            57,952              130,189            
   จ่ายภาษีเงินได้ (46,107)             (4,651)               (46,107)             (4,651)               
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 10,612              132,065            11,845              125,538            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 624                   539                   1,696                2,315                

เงินปันผลรับ -                        270                   -                        270                   

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                        -                        (7,240)               (5,180)               

ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (62,410)             (86,296)             (62,410)             (86,296)             

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 168,135            88,971              168,135            88,971              

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 163                   1,950                163                   1,950                

ซ้ืออุปกรณ์ (18,495)             (7,623)               (18,490)             (7,456)               

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (351)                  (1,359)               (351)                  (1,359)               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน -                        -                        -                        (400)                  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิม่ข้ึน (71,030)             -                        (71,030)             -                        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 16,636              (3,548)               10,473              (7,185)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพิม่ข้ึน) 477                   (1)                      477                   (1)                      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน

   จากธนาคารเพิม่ข้ึน (ลดลง) (2,596)               398                   (2,575)               244                   

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพิม่ข้ึน 32,682              58,192              32,682              58,192              

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (6,590)               (9,247)               (2,549)               (2,432)               

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน (1,636)               (1,628)               -                        -                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                        (22,591)             -                        (22,591)             

ดอกเบ้ียจ่าย (3,380)               (6,192)               (3,275)               (4,327)               

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 72,073              15,178              72,073              15,178              

เงินปันผลจ่าย (117,319)           (108,451)           (117,319)           (108,451)           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน

   จากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 750                   -                        -                        -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (25,539)             (74,342)             (20,486)             (64,188)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ 1,709                54,175              1,832                54,165              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 68,728              2,427                68,525              2,198                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 70,437              56,602              70,357              56,363              

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: -

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: -

ขายอุปกรณ์และยานพาหนะโดยยงัไม่ไดรั้บเงิน 18                     122                   18                     122                   

ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน -                        860                   -                        860                   

โอนสินคา้คงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ 871                   661                   871                   661                   

โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 511                   -                        511                   -                        

เจา้หน้ีค่าหุ้นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน -                        -                        1,500                600                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค รถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ และใหเ้ช่าและ
ให้บริการคลงัสินคา้ ท่ีอยู่บริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3    
ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระสําคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด
ปัจจุบนัคือ  

 ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี 
จาํกดั จาํนวน 6,666,666 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 20,000,000 
หุน้) ท่ีราคาซ้ือเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้หรือ 10 บาทต่อหุน้รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 66,666,660 
บาท ดงันั้นบริษทัดงักล่าวจึงมีฐานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯนบัตั้งแต่วนัลงทุนเป็นตน้ไป 
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 ในระหว่างไตรมาสสามของปีปัจจุบัน  บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  เจ  คอส                     
แลบอราทอรีส์ จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เตา้เบ๋า จาํกดั) (บริษทัยอ่ย) จาํนวน 1.2 ลา้นหุน้ (คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ของหุ้นท่ีออกใหม่และเรียกชาํระจาํนวน 1.8 ลา้นหุ้น) ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย
ดงักล่าวของบริษทัฯ ลดลงจากร้อยละ 100 (ของหุน้เดิมท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 0.2 ลา้นหุน้) 
เป็นร้อยละ 70 (ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 2.0 ลา้นหุน้)  

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก                
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปีปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน               
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทัฯหรือไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

2.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น      
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ยกเวน้นโยบายการบญัชี เร่ือง เงินลงทุนใน      
บริษทัร่วม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 

ลูกหนีก้ารค้า – กจิการที่เกี่ยวข้องกนั  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน - -                  - 8 
คา้งชาํระ 1 - 3 เดือน - - 9 60 
คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน - - 9 67 
คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน - - 93 213 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน - - 6,062 5,782 
รวม - - 6,173 6,130 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (6,062) (2,927) 
สุทธิ - - 111 3,203 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 2,828 4,388 2,828 4,388 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 72,611 48,808 72,611 48,808 
คา้งชาํระ 1 - 3 เดือน 49,762 32,818 49,763 32,818 
คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 2,756 3,625 2,756 3,625 
คา้งชาํระมากกวา่ 6 เดือน 15,518 14,733 15,518 14,733 
เช็คคืน 691 641 691 641 

รวม  144,166 105,013 144,167 105,013 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (10,353) (10,079) (10,353) (10,079) 

สุทธิ 133,813 94,934 133,814 94,934 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4,240 8,657 11,825 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 24,595 27,311        23,845 27,311 
รวม 24,595 31,551        32,502 39,136 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,450) (5,450)         (7,010) (6,964) 
สุทธิ 19,145 26,101        25,492 32,172 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 152,958 121,035      159,417 130,309 

4. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน   
- ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 1,657 1,488 
- ครบกาํหนดชาํระ 2 - 5 ปี 2,277 3,252 
รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 3,934 4,740 
หกั: รายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (398) (571) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 3,536 4,169 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุทธิจากดอกผล
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
 เช่าทางการเงิน - สุทธิ 
 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,536 4,169 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน - - 
รวม 3,536 4,169 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 
 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้และบริการ - - 5 167 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียรับ - - 192 624 ร้อยละ 1.50 ต่อปี (2556: ร้อย

ละ 6.125 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่าเช่าจ่าย - 90 -         90 ราคาตามสญัญา 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 
 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ขายสินคา้และบริการ - - 40 389 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,072 1,777 ร้อยละ 1.50 - 6.125 ต่อปี 

(2556: ร้อยละ 6.125 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่าเช่าจ่าย 60 271 60 271 ราคาตามสญัญา 
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 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน       
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)   
บริษทัยอ่ย - - 14,830 13,715 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการและ     
   ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) - 240 - 240 
กรรมการ - 4,000 - 4,000 
รวม - 4,240 14,830 17,955 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (7,622) (4,441) 
สุทธิ - 4,240 7,208 13,514 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 51,432 44,192 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (22,239) (20,412) 

สุทธิ - - 29,193 23,780 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)   
เงินรับล่วงหนา้สาํหรับการใชสิ้ทธิตาม     
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 14,563 - 14,563 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 900 - 900 - 
เจา้หน้ีค่าหุน้บริษทัยอ่ย - - 2,100 600 

สุทธิ 900 14,563 3,000 15,163 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม   ค่าเผือ่หน้ีสงสยั 30 กนัยายน 
 2557 เพิม่ข้ึน ลดลง จะสูญเพิม่ข้ึน 2557 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัย่อย      
บริษทั มายบสั จาํกดั 23,780 7,170 - (1,827) 29,123 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ 
จาํกดั - 70 - - 70 

รวม 23,780 7,240 - (1,827) 29,193 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2556: ร้อยละ 6.125 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประชุมและเงิน
บาํเหน็จของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 14.3 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 13.9 ลา้นบาท)  
(30 กนัยายน 2556: 12.0 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 11.6 ลา้นบาท) 

6. สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ไดร้วมสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ
มูลค่าสุทธิ 99 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 
MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA2000 1X  

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 33,562 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้  
 คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึน 11,509 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 45,071 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ – หุน้สามญั 138 - 102,489 95,917 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลคา่ของเงินลงทุน -  (6,434)  

ค่าเผือ่การดอ้ยคา่เงินลงทุนชัว่คราว (138)  (138)  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ -  95,917  
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8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มี
จาํนวนเงิน 2.67 ลา้นบาท 

9. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปวางประกนักูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน
(31 ธนัวาคม 2556: วางประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืนและวางเป็นประกนัคดีความท่ีศาล) 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน
ใน

ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชีตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย 

   30  
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

30  
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

30  
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ดิ ไอโคนิค             
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์        
เพ่ือการลงทุน ไทย 33.33 - 71,030 - 70,916 - 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ดิ ไอโคนิค     
พรอพเพอร์ต้ี 
จาํกดั 

ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์
เพือ่การลงทุน ไทย 33.33 - 71,030 - 

 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวน 
6,666,666 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ  33.33 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายทั้ งหมดจํานวน 20,000,000 หุ้น)                     
ท่ีราคาซ้ือเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้หรือ 10 บาทต่อหุน้รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 66,666,660 บาท  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 บริษทัร่วมดังกล่าว ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย ์                   
จากเดิมจาํนวน 200 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็นจาํนวน 210 
ลา้นบาท (หุน้สามญั 21 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) ซ่ึงเรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน 
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 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 บริษทัร่วมดังกล่าว ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย ์                   
จากเดิมจาํนวน 210 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 21 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็นจาํนวน 
213.09 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 21.309 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) ซ่ึงเรียกชาํระแลว้เตม็
จาํนวน 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 

 30 กนัยายน 

2557 

31 ธนัวาคม

2556 

30 กนัยายน 

2557 

31 ธนัวาคม

2556 

30 กนัยายน

2557 

31 ธนัวาคม

2556 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั มายบสั จาํกดั 9.20 9.20 95.16 95.16 9,173 9,173 

บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั* 3.25 1.00 70.00 100.00 2,500 1,000 

รวม     11,673 10,173 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       

   -  บริษทั มายบสั จาํกดั     (9,173) (9,173) 

สุทธิ     2,500 1,000 

*เดิมช่ือ บริษทั เตา้เบ๋า จาํกดั 

เ ม่ือวันท่ี  1 ธันวาคม  2556 บริษัทฯได้ทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้ ง                     
บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม อินเวสเมนท ์จาํกดั เป็นบริษทัย่อยแห่งใหม่ในประเทศเวียดนาม โดย
บริษทัฯจะถือหุ้นจาํนวน 510,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด 1,000,000 
หุ้น) ตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1,000 ดอง รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 510,000,000 ดองหรือประมาณ 
765,000 บาท ในปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ในระหวา่งไตรมาสสามของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั เจ คอส แลบอราทอ
รีส์ จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เตา้เบ๋า จาํกดั) (บริษทัยอ่ย) จาํนวน 1.2 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5  บาท 
ซ่ึงเรียกชาํระแลว้ร้อยละ 25 รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายทั้งส้ิน 1.5 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของหุน้
ท่ีออกใหม่และเรียกชาํระจาํนวน 1.8 ลา้นหุ้น)  ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าวของ
บริษทัฯ ลดลงจากร้อยละ 100 (ของหุน้เดิมท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 0.2 ลา้นหุน้) เป็นร้อยละ 70 
(ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 2.0 ลา้นหุน้)  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทั มายบสั 
จาํกดั และบริษทั เจคอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 55 ลา้นบาท และ 4.5 ลา้น
บาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2556: บริษทั มายบสั จาํกดั จาํนวนประมาณ 55 ลา้นบาท) 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
1 มกราคม 2557 164,000 
มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน/(ลดลง) ระหวา่งงวด - 
30 กนัยายน 2557 164,000 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

13. ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2557 236,153 168,201 
ซ้ือเพิ่ม 18,495 18,490 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 871 871 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ (511) (511) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,477) (1,477) 

30 กนัยายน 2557 253,531 185,574 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2557 117,916 85,431 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 18,181 13,085 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (995) (995) 

30 กนัยายน 2557 135,102 97,521 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
1 มกราคม 2557 118,237 82,770 

30 กนัยายน 2557 118,429 88,053 
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 ยานพาหนะของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 35.4 
ลา้นบาท ไดถู้กนาํไปคํ้าประกนัเงินท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดม้าจากสถาบนัการเงิน เพื่อนาํมาชาํระค่า
รถโดยสารบางส่วนแก่บริษทัตามสญัญาขายรถโดยสาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 7.3  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 9.6 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุป
ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 8,857 1,367 
ซ้ือเพิ่ม 351 351 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี – ตดัจาํหน่าย (34) (34) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี - จาํหน่าย (6) (6) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,790) (520) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 7,378 1,158 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจาํ             
จ่ายล่วงหน้าค่าโทรศพัท์สาธารณะตามสัญญาท่ีบริษทัฯไดท้าํไวก้บับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ           
มีจาํนวน 93 ลา้นบาท เงินมดัจาํดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ระบบ 470MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA 2000 1X  

16. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

  เ งินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารคํ้ าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อม                    
ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และสินคา้คงเหลือบางส่วนของ
บริษทัฯ และเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,604 43,472 9,604 43,472 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,100 600 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,772 11,851 9,123 10,464 

เงินรับล่วงหนา้สาํหรับการใชสิ้ทธิตาม     
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 14,563 - 14,563 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 900 - 900 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,784 15,608 27,729 15,608 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 49,060 85,494 49,456 84,707 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทั       
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนภายในปี 2557 และมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

19.     ทุนเรือนหุ้น 
 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุน        

จดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 360 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 600 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 
บาท) เป็นจาํนวน 396 ลา้นบาท (หุน้สามญั 660 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท) เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 

  ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
จาํนวนรวม 47.1 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 และ 7 สิงหาคม 2556 เป็นทุนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 
14.1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 23.5 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท) โดยส่วนท่ีเหลือจาํนวน 33 
ลา้นบาท บนัทึกเป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในงบแสดงฐานะการเงิน  

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 จาํนวนรวม 72.1 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 และ 14 พฤษภาคม 
2557 เป็นทุนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 21.6 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 36 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 
บาท) โดยส่วนท่ีเหลือจาํนวน 50.5 ลา้นบาท บนัทึกเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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20.     ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 เพ่ือจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 59,997,956 หน่วย ในอตัรา 10 หุ้น          
เดิมต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 
นบัตั้งแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซ้ือหุน้สามญัใหม่ได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 1 หุน้สามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละ
รายสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกรกฎาคม 2556 ตุลาคม 2556 
มกราคม 2557 และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และ
สามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิจาํนวน 36,036,325 หน่วย (ปี 2556: 
จาํนวนรวม 23,532,484 หน่วย) ซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ จาํนวนรวม 72.1 ลา้นบาท (ปี 2556: 
จาํนวนรวม 47.1 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19  

21. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลสาํหรับปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 22 เมษายน 2556 35,999 0.06 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 35,998 0.06 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 36,454 0.06 

  108,451 0.18 

    
เงินปันผลสาํหรับปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 25 เมษายน 2557 38,202 0.06 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 39,559 0.06 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 39,558 0.06 

  117,319 0.18 
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22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ          
ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

23. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 
 2557 2556 2557 2556 
     
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,932 13,359 31,666 17,675 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
การกลบัรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (407) 1,458 (674) 16,583 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,525 14,817 30,992 34,258 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ        
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน      
ระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับ
ลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ       
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั 
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 
 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 จาํนวน  
 กาํไรสาํหรับงวด หุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ 

 งบการเงิน งบการเงิน ถวัเฉล่ีย งบการเงิน งบการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้ าหนกั รวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 113,093 117,341 646,785 0.175 0.181 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั - - 7,977   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด      
   กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่      
      มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ      
      ซ้ือหุน้สามญั 113,093 117,341 654,762 0.173 0.179 

 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 จาํนวน  
 กาํไรสาํหรับงว หุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ 

 งบการเงิน งบการเงิน ถวัเฉล่ีย งบการเงิน งบการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนกั รวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 50,224 52,487 604,537 0.083 0.087 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั - - 36,896   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด      
   กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่      
      มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ      
      ซ้ือหุน้สามญั 50,224 52,487 641,433 0.078 0.082 
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 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 จาํนวน  
 กาํไรสาํหรับงว หุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ 

 งบการเงิน งบการเงิน ถวัเฉล่ีย งบการเงิน งบการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้ าหนกั รวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 127,691 133,691 601,529 0.212 0.222 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั - - 45,402   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด      
   กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่      
      มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ      
      ซ้ือหุน้สามญั 127,691 133,691 646,931 0.197 0.207 

 ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2557 เน่ืองจาก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (KAMART-W1) ไดมี้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 

25. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีสําคญั 
ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียน 

 

30 กนัยายน
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

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

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 4.59 3.77 32.5161 32.9494 
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26. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะ
สั้นและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเวน้ เงินกูย้ืมจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและมีระยะเวลา
ครบกาํหนดในระยะยาวมีมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
30 กนัยายน       

2557 
31 ธนัวาคม

2556 
30 กนัยายน     

2557 
31 ธนัวาคม

2556 
เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 0.2 1.9 0.3 1.8 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและสัญญาบริการ 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี 6.6 6.4 
2 - 3 ปี 3.7 2.7 

27.2 ภาระผูกพนัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้
และอุปกรณ์จาํนวนประมาณ 39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
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27.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั
โดยธนาคารใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท  

27.4 คดีฟ้องร้อง 

 สืบเน่ืองจากในปี 2552 ศาลภาษีอากรกลาง ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯ (ภายใตช่ื้อเดิม คือ บริษทั       
ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)) ชาํระเงินค่าภาษีอากรพร้อมทั้งเงินเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้ง
ในคดีเก่ียวกบัการนาํเขา้สินคา้ในอดีตรวมเป็นเงิน 6.2 ลา้นบาท (ประกอบไปดว้ยเงินค่าอากรจาํนวน 
1.6 ลา้นบาท และเงินเพิ่มจาํนวน 4.6 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯได้ชาํระเงินค่าภาษีอากรดังกล่าวทั้ ง
จาํนวนแลว้ ตามท่ีไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 ของงบการเงินของบริษทัฯ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2556 พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร 4 ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ในฐานะนิติบุคคลท่ี 1 พร้อมทั้ งกรรมการของบริษทัฯ ในฐานะ
ส่วนตวัท่ี 2 ต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้ในฐานความผดิร่วมกนัสาํแดงเทจ็เพ่ือเล่ียงอากรดงักล่าว โดยเม่ือ
วนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 บริษทัฯไดจ่้ายค่าปรับจาํนวนรวม 28 ลา้นบาทใหก้บัโจทกต์ามคาํพิพากษา
ของศาลชั้นตน้แลว้  

28. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 

จาํหน่ายสินคา้ 

ผลิตและจาํหน่ายรถ

ที่ใชก้๊าซธรรมชาติ 

ใหบ้ริการเดิน         

รถโดยสาร ใหเ้ช่าและใหบ้ริการ  

รายการปรับปรุง 

และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557        

รายได้จากการขายและบริการ        

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 248,335 503 455 6,619 255,912 - 255,912 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 8 - - 8 (8) - 

รวมรายได้ 248,335 511 455 6,619 255,920 (8) 255,912 

ผลการดาํเนินงาน             

กาํไรของส่วนงาน 44,960 (11,918) (2,517) 5,356 35,881 - 35,881 

รายไดอ้ื่น         1,627 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         (69) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน          (2,758) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้          34,681 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้          (8,525) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด          26,156 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: พนับาท) 
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จาํหน่ายสินคา้ 

ผลิตและจาํหน่ายรถ

ที่ใชก้๊าซธรรมชาติ 

ใหบ้ริการเดินรถ

โดยสาร ใหเ้ช่าและใหบ้ริการ  

รายการปรับปรุง

และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557       

รายได้จากการขายและบริการ       

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 685,743 731 1,163 19,825 707,462 - 707,462 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 40 - - 40 (40) - 

รวมรายได้ 685,743 771 1,163 19,825 707,502 (40) 707,462 

ผลการดาํเนินงาน             

กาํไรของส่วนงาน 141,765 (11,816) (8,147) 16,359 138,161 - 138,161 

รายไดอ้ื่น            13,488 

กาํไรจากการขายอุปกรณ์          43 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม          (114) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน            (8,032) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้            143,546 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้            (30,992) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด            112,554 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

จาํหน่ายสินคา้ 

ผลิตและจาํหน่ายรถ

ที่ใชก้๊าซธรรมชาติ 

ใหบ้ริการเดินรถ

โดยสาร ใหเ้ช่าและใหบ้ริการ  

รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556       

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 217,509 153 2,278 6,612 226,552 - 226,552 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 61 47 - - 108 (108) - 

รวมรายได้ 217,570 200 2,278 6,612 226,660 (108) 226,552 

ผลการดาํเนินงาน             

กาํไรของส่วนงาน 62,224 202 (1,497) 5,621 66,550 - 66,550 

รายไดอ้ื่น           1,416 

ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์           (39) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (2,996) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           64,931 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (14,817) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด           50,114 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

จาํหน่ายสินคา้ 

ผลิตและจาํหน่ายรถ

ที่ใชก้๊าซธรรมชาติ 

ใหบ้ริการเดินรถ

โดยสาร ใหเ้ช่าและใหบ้ริการ  

รายการปรับปรุงและ

ตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556       

รายได้จากการขายและบริการ      

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 615,233 4,386 7,658 19,812 647,089 - 647,089 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 61 244 - - 305 (305) - 

รวมรายได้ 615,294 4,630 7,658 19,812 647,394 (305) 647,089 

ผลการดาํเนินงาน            

กาํไรของส่วนงาน 166,294 (12,732) (3,783) 16,925 166,704 - 166,704 

รายไดอ้ื่น           4,483 

กาํไรจากการขายอุปกรณ์           17 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน           (9,555) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้           161,649 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้           (34,258) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด           127,391 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัต่อไปนี้  

   (หน่วย: พนับาท) 
    

ผลิตและจาํหน่าย     
จาํหน่าย รถที่ใชก้๊าซ ใหบ้ริการ ใหเ้ช่า   

สินคา้อุปโภค ธรรมชาติและ เดินรถโดยสาร และใหบ้ริการ  รวม งบการเงิน 

สินทรัพยข์องส่วนงาน บริโภค ถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ ดาํเนินงานอื่น ส่วนงาน รวม 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 613,966 136,154 38,273 164,000 5,052 957,445 957,445 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 522,206 167,086 44,648 164,000 17,489 915,429 915,429 

 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2557 และจากกาํไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.06 
บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 39.6 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2557 

30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2557 
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