(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ และให้
เช่าและให้บริ การคลังสิ นค้า ที่อยูบ่ ริ ษทั ฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 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 2557) 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 เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ ให้ขอ้ มูลที่ นําเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมู ลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นข้อ มู ลทางการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีสาระสําคัญของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มา
ถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคํา
และคําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สําคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้กิจการ
เลือกรับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไร
ขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้
รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนื้ อหาเกี่ยวกับการบัญชี สําหรับงบการเงินรวมที่เดิ มกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ ยนแปลงหลักการเกี่ ยวกับการ
พิจารณาว่าผูล้ งทุ นมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผูล้ งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้า
ไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได้ ถึงแม้ว่าตนจะมี สัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งก็ตาม การ
เปลี่ ยนแปลงที่สําคัญนี้ ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิ จการที่ เข้าไปลงทุ นหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิ จการมา
จัดทํางบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยใน
การร่ วมค้า ซึ่ งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆต้องพิจารณาว่า
ตนมีการควบคุมร่ วม (Joint control) กับผูล้ งทุนรายอื่นในกิ จการนั้นหรื อไม่ หากกิ จการมีการควบคุม
ร่ วมกับผูล้ งทุ นรายอื่ นในกิ จการที่ ถู กลงทุ นนั้นแล้วให้ ถือว่ากิ จการนั้นเป็ นการร่ วมการงาน (Joint
arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการกําหนดประเภทของการร่ วมการงานนั้นว่าเป็ น
การดําเนิ นงานร่ วมกัน (Joint operation) หรื อ การร่ วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่ วนได้เสี ยจากการ
ลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่ วมการงาน กล่าวคือ หากเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกัน ให้กิจการ
รับรู ้ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดําเนิ นงานร่ วมกันตาม
ส่ วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็ นการร่ วมค้า ให้กิจการรับรู ้เงิน
ลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย หรื องบการเงิน
รวม (หากมี) และรับรู ้เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีส่วนได้เสี ยใน
การบันทึกเงินลงทุนในการร่ วมค้าอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย การ
ร่ วมการงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัด
มูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานที่เกี่ ยวข้องอื่น กิ จการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้
และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
2.4 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจาก
การนํามาตรฐานฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรั บ ปรุ งมาถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามที่ ก ล่ าวไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 2.3
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3.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 3 เดือน
4 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 3 เดือน
4 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินทดรองแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

-

-

-

-

-

-

37
6,137
6,174
(6,062)
112

9
43
6,122
6,174
(6,062)
112

2,649
87,834

2,905
80,094

2,649
87,834

2,905
80,094

79,709
6,358
14,599
658
191,807
(10,323)
181,484

71,901
2,215
15,120
616
172,851
(10,491)
162,360

79,709
6,358
14,599
658
191,807
(10,323)
181,484

71,901
2,215
15,120
616
172,851
(10,491)
162,360

17,270
24,789
42,059
(11,025)
31,034
212,518

2
24,940
24,942
(8,248)
16,694
179,054

26,315
24,761
51,076
(18,772)
32,304
213,900

8,855
24,925
33,780
(12,762)
21,018
183,490

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาขายสิ นค้าคงเหลือซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโครงการปรับปรุ ง
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz ให้เป็ นระบบ CDMA2000 1X ทั้งหมด ให้กบั บุคคลที่ไม่
เกี่ ยวข้องกันในราคา 28.1 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดังกล่าวกําหนดให้ผูซ้ ้ื อต้องทําการ
ผ่อนชําระค่าสิ นค้าเป็ นรายเดือนให้กบั บริ ษทั ฯภายใน 10 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯ มียอด
คงเหลือของลูกหนี้ดงั กล่าวจํานวน 26.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557 : 26.7 ล้านบาท) โดยมีส่วนของ
ลูกหนี้ ที่จะครบกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดื อนจํานวน 23.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557 : 24.0 ล้าน
บาท) ซึ่งจัดประเภทอยูใ่ นรายการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
4.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ครบกําหนดชําระใน 1 ปี
- ครบกําหนดชําระ 2 - 5 ปี
รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หัก: รายได้ดอกผลเช่าซื้อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

1,187
1,627
2,814
(265)
2,549
(883)
1,666

2,165
1,552
3,717
(348)
3,369
3,369

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุ ทธิ จากดอกผล
เช่าซื้อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้) จําแนกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าทางการเงิน - สุ ทธิ
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
2,117
3,248
432
121
2,549
3,369
(883)
1,666
3,369
5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ

-

-

194

27
695

รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
3
ค่าเช่าจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
187

60
-

3
187

60
-

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
(2557: ร้อยละ 6.125 ต่อปี )
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ร้อยละ 9 ต่อปี

ยอดคงค้างของรายการธุ รกิ จกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - บุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 3)
บริ ษทั ร่ วม
5
2
บริ ษทั ย่อย
17,265
กรรมการ
รวม
17,270
2
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
17,270
2

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
5
15,219
17,265
32,489
(13,820)
18,669

2
15,027
15,029
(10,587)
4,442

6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - บริ ษทั ย่อย
สุ ทธิ

956
956

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

956
956

956
52,262
(22,240)
30,978

956
52,252
(22,240)
30,968

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย
320
900
39
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
สุ ทธิ
320
939

320
320

900
39
939

-

10,000
10,000

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กรรมการของบริ ษทั ร่ วม
รวม

-

10,000
10,000

ในระหว่างงวดปั จจุบนั เงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกูย้ ืมจากบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันมี
รายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
1 มกราคม
2558
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ดิไอโคนิค
พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด
956

เพิ่มขึ้น

ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญ

ลดลง

-

-

-

31 มีนาคม
2558

956

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2558
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ดิไอโคนิค
พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด
956
บริษัทย่ อย
บริ ษทั มายบัส จํากัด
30,012
รวม
30,968

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ

31 มีนาคม
2558

-

-

-

956

610
610

(600)
(600)

-

30,022
30,978

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยมี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2558
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กรรมการของบริ ษทั ร่ วม

10,000

เพิ่มขึ้น

ลดลง
-

31 มีนาคม
2558

(10,000)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 10 ล้านบาท มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี โดยได้ชาํ ระคืนทั้งจํานวนแล้วในเดือนมีนาคม 2558
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวด บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค่ าใช้จ่ ายผลประโยชน์ พ นัก งานที่ ให้ แก่ ก รรมการและ
ผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 3.8 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 3.8 ล้านบาท) (31 มีนาคม 2557: 5.1 ล้าน
บาท เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 5.0 ล้านบาท)
6.

สิ นค้ าคงเหลือ
รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเผือ่ การปรับลดราคาทุนของสิ นค้า
คงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเพิม่ ขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
7.

1,268
30,729

เงินลงทุนชั่วคราว

หลักทรัพย์เพื่อค้า - หุ น้ สามัญ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของเงินลงทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

8.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
29,461

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
14,760
138
14,881
17
(138)
14,760

(138)
-

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
ค่ าเผื่อการด้อยค่ าของสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวียนอื่ น ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2558 และ 31 ธัน วาคม 2557 มี
จํานวนเงิน 2.67 ล้านบาท

9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั

บริ ษทั ดิ ไอโคนิค
พรอพเพอร์ ต้ ี
จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ใน
ประเทศ

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน

ไทย

มูลค่าตามบัญชีตาม
สัดส่ วนเงินลงทุน
ราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
31
31
31
31
31
31
มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

33.33

33.33

71,030

71,030

70,838

70,916

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

บริ ษทั ดิ ไอโคนิค
พรอพเพอร์ ต้ ี
จํากัด

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
ราคาทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
33.33

33.33

71,030

71,030

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดิ ไอโคนิ ค พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด จํานวน
6,666,666 หุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของหุ ้นที่ออกจําหน่ ายทั้งหมดจํานวน 20,000,000 หุ ้น) ที่ราคา
ซื้อเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ หรื อ 10 บาทต่อหุ น้ รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายซื้อทั้งสิ้ น 66,666,660 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 บริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ จาก
เดิ มจํานวน 200 ล้านบาท (หุ ้ น สามัญ 20 ล้านหุ ้น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 10 บาท) เป็ นจํานวน 210
ล้านบาท (หุน้ สามัญ 21 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท) ซึ่งเรี ยกชําระแล้วเต็มจํานวน
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์จาก
เดิ มจํานวน 210 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 21 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็ นจํานวน 213.09
ล้านบาท (หุน้ สามัญ 21.309 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท) ซึ่งเรี ยกชําระแล้วเต็มจํานวน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยก
ชําระแล้ว สัดส่ วนเงินลงทุน
ล้านบาท
ร้อยละ

บริ ษทั มายบัส จํากัด
9.20
95.16
บริ ษทั เจ คอส แลบอราทอรี ส์ จํากัด
3.25
70.00
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน - บริ ษทั มายบัส จํากัด
สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
9,173
9,173
2,500
2,500
11,673
11,673
(9,173)
(9,173)
2,500
2,500

เมื่ อ วัน ที่ 1 ธั น วาคม 2556 บริ ษั ท ฯได้ ท ํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ วมมื อ ในการจั ด ตั้ ง
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท เวียดนาม อิ นเวสเมนท์ 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 น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000 ดอง) โดยจะจ่ายซื้ อที่ราคา 1,195.88 ดองต่อหุ น้ รวมเป็ นจํานวนเงินที่
จะจ่ายซื้ อทั้งสิ้ น 610 ล้านดองหรื อประมาณ 0.9 ล้านบาท ในปั จจุบนั ยังอยู่ในระหว่างจดทะเบี ยน
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ในระหว่ า งไตรมาสสามของปี 2557 บริ ษั ท ฯได้ ซ้ื อหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท เจ คอส
แลบอราทอรี ส์ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) จํานวน 1.2 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท ซึ่งเรี ยกชําระแล้ว
ร้อยละ 25 รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายทั้งสิ้ น 1.5 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ของหุ ้นที่ออกใหม่และ
เรี ยกชําระจํานวน 1.8 ล้านหุ ้น) ทําให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ลดลงจาก
ร้ อ ยละ 100 (ของหุ ้น เดิ ม ที่ อ อกจําหน่ ายทั้ง หมดจํานวน 0.2 ล้านหุ ้ น ) เป็ นร้ อ ยละ 70 (ของหุ ้ น ที่
ออกจําหน่ายทั้งหมดจํานวน 2.0 ล้านหุ น้ )
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ฯได้ทาํ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่ วมมือในการจัดตั้ง Karmarts
Malaysia Sdn. Bhd เป็ นการร่ วมค้าแห่ งใหม่ในประเทศมาเลเซี ย โดยบริ ษทั ฯจะถือหุ น้ จํานวน 51,000
หุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 51 ของหุ ้นที่ออกจําหน่ ายทั้งหมด 100,000 หุ ้น) ตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 ริ ง
กิตมาเลเซี ย รวมเป็ นจํานวนเงินที่จะจ่ายซื้ อทั้งสิ้ น 510,000 ริ งกิตมาเลเซี ย หรื อประมาณ 4.9 ล้านบาท
ในปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างจดทะเบียนจัดตั้งการร่ วมค้าดังกล่าว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยก
ชําระในบริ ษทั มายบัส จํากัด และบริ ษทั เจ คอส แลบอราทอรี ส์ จํากัด เป็ นจํานวนเงินประมาณ 55
ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท ตามลําดับ
11. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2558
โอนไปเป็ นที่ดินและอาคาร
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ระหว่างงวด
31 มีนาคม 2558

168,000
(63,000)
105,000

ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้โอนที่ดินและอาคารบางส่ วนที่เคยได้ให้บริ การคลังสิ นค้าให้เช่าไป
เป็ นโรงงานผลิตและคลังเก็บสิ นค้าของตนเอง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 12
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
โอนมาจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 มีนาคม 2558

264,125
5,098
63,000
(86)
(2,521)
329,616

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
196,168
5,098
63,000
(86)
(2,521)
261,659
12

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
31 มีนาคม 2558
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2558
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสําหรับงวด
31 มีนาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2558
31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

139,580
6,877
(834)
145,623

100,283
5,383
(834)
104,832

3,146
2,971
6,117

-

121,399

95,885

177,876

156,827

บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ ณ สิ้ นปี 2553 สําหรับที่ดินในส่ วนของสํานักงาน โดยผู ้
ประเมิ นราคาอิ สระโดยใช้วิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด (Market Approach) บริ ษทั ฯได้บนั ทึ กส่ วนที่
เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 9 ล้า นบาทในบัญ ชี “ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาสิ น ทรั พ ย์” ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
หากบริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที่ ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญ ชี ณ วันที่ 31 มี นาคม
2558 และ 31 ธันวาคม 2557 จะเป็ น 17.6 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 6.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 7.6 ล้านบาท)
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับโอนที่ดินและอาคารบางส่ วนที่เคยได้ให้บริ การคลังสิ นค้าให้เช่า
และเคยบันทึกเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมาเป็ นโรงงานผลิตและคลังเก็บสิ นค้าของตนเอง
เนื่ องจากการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 11
บริ ษ ัท ฯได้นําที่ ดิน พร้ อมสิ่ งปลู ก สร้ างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ ไปคํ้าประกัน สิ น เชื่ อที่ ไ ด้รับ จาก
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
13

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
6,862
1,070
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(595)
(176)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสําหรับงวด
(671)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
5,596
894
14. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2558 และ 31 ธัน วาคม 2557 ค่ าเผื่อ ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าของเงิ น มัด จํา
จ่ายล่วงหน้าค่าโทรศัพท์สาธารณะตามสัญญาที่บริ ษทั ฯได้ทาํ ไว้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ
มีจาํ นวน 93 ล้านบาท
15. 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 งปลูกสร้าง เครื่ องจักรส่ วนใหญ่และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯ และเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจากธนาคารคํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ
16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2557
2558
12,380
12,807
11,096
10,568
37,628
30,997
320
900
39
61,424
55,311

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
12,374
12,807
9,403
8,970
37,556
30,938
320
900
39
59,653
53,654
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

17. ทุนเรื อนหุ้น
ในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 18 จํานวนรวม 72.1 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กบั กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่ อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 และ 14 พฤษภาคม
2557 เป็ นทุนที่ ชาํ ระแล้วจํานวน 21.6 ล้านบาท (หุ ้น สามัญ 36 ล้านหุ ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้น ละ 0.60
บาท) โดยส่ วนที่เหลือจํานวน 50.5 ล้านบาท บันทึกเป็ นส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญในงบแสดงฐานะ
การเงิน
18. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ
เมื่ อวัน ที่ 8 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น สามัญ
(KAMART-W) ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 59,997,956 หน่วย ในอัตรา 10 หุ ้นเดิม
ต่ อ 1 ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ในราคาเสนอขายศู น ย์บ าทต่ อ หน่ ว ย ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ มี อ ายุ 1 ปี
นับตั้งแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มีสิทธิ
ซื้อหุ น้ สามัญใหม่ได้ 1 หุ น้ ในราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แต่ละ
รายสามารถใช้สิท ธิ ซ้ื อหุ ้น สามัญ ได้ในวัน ทําการสุ ดท้ายของเดื อ นกรกฎาคม 2556 ตุ ลาคม 2556
มกราคม 2557 และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ และ
สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ในระหว่างปี 2557 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ จาํ นวน 36,036,325 หน่ วย ซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯจํานวนรวม 72.1 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 17
19. 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 (ถ้ามี ) จนกว่าทุ น สํา รองนี้ จะมี จ าํ นวนไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
20. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
การกลับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

16,394

9,878

(1,664)
14,730

333
10,211

21. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กําไรต่อหุ ้นปรั บลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างงวด
กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับ
ลดทั้ง สิ้ น ให้ เป็ นหุ ้ น สามัญ จากการออกและเสนอขายใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ
(KAMART-W) ครั้งที่ 1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 18 โดยสมมติวา่ ได้มีการใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญ
ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วันออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
จํานวน
กําไรสําหรับงวด
หุน้ สามัญ
กําไรต่อหุน้
งบการเงิน
งบการเงิน
ถัวเฉลี่ย งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนัก
รวม
เฉพาะกิจการ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันหุน้
บาท
บาท
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

40,630

44,531

631,591

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ

-

-

17,388

0.064

0.071
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
จํานวน
หุน้ สามัญ
กําไรต่อหุน้
กําไรสําหรับงวด
งบการเงิน
งบการเงิน
ถัวเฉลี่ย งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนัก
รวม
เฉพาะกิจการ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันหุน้
บาท
บาท
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้อหุน้ สามัญ

40,630

44,531

648,979

0.063

0.069

ไม่ มี ก ารแสดงกํา ไรต่ อ หุ ้ น ปรั บ ลดสําหรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2558 เนื่ อ งจาก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (KAMART-W1) ได้มีการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 18
22. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าและอุ ปกรณ์ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สําคัญ
ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2558
2557
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
-

-

5.35

4.71

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
32.7028
33.1132

23. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะใช้ วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าว
แทน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

14,760

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
24. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
24.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าที่ ดิน ยานพาหนะและ
สัญญาบริ การ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่
บอกเลิกไม่ได้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานและ
สัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 3 ปี

5.5
1.0

6.2
2.0

24.2 ภาระผูกพันการซื้อสิ นค้ าและรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2558 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้า อุปกรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จาํ นวนประมาณ 12 ล้านบาท และ 39 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (31 ธันวาคม 2557 : 39
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
24.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 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 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีภาระคํ้าประกันการออกหนังสื อคํ้าประกัน
โดยธนาคารให้แก่บริ ษทั สตาร์คอม จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท
25. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ
ในระหว่ า งงวดปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของส่ ว นงาน
ดําเนินงานที่รายงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
290,657
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
290,657
ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
57,344
รายได้อื่น
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายรถที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ

ส่ วนงานให้บริ การ
เดินรถโดยสาร
ประจําทาง

ส่ วนงานให้เช่าและ
ให้บริ การ
คลังสิ นค้า

ส่ วนงาน
ดําเนินงานอื่น

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

-

6
6

4,975
4,975

-

295,638
295,638

-

295,638
295,638

-

(6,333)

4,486

-

55,497

-

55,497
4,393
(967)
(78)
(3,015)
55,830
(14,730)
41,100
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
204,560
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
204,560
ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
40,375
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายรถที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ

ส่ วนงานให้บริ การ
เดินรถโดยสาร
ประจําทาง

ส่ วนงานให้เช่าและ
ให้บริ การ
คลังสิ นค้า

ส่ วนงาน
ดําเนินงานอื่น

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

120
24
144

-

6,603
6,603

-

211,283
24
211,307

(24)
(24)

211,283
211,283

87

(3,181)

5,596

-

42,877

-

42,877
10,247
41
(2)
(2,515)
50,648
(10,211)
40,437
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ส่ วนงานผลิต
และจําหน่าย
สิ นค้าอุปโภค
บริ โภค
708,242
563,145

ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายรถที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ
21,827
49,030

ส่ วนงานให้บริ การ
เดินรถโดยสาร
ประจําทาง
26,658
32,921

ส่ วนงานให้เช่า
และให้บริ การ
คลังสิ นค้า
105,000
168,000

ส่ วนงาน
ดําเนินงานอื่น
152,551
141,978

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน
1,014,278
955,074

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน
(33,923)
(36,953)

งบการเงินรวม
980,355
918,121
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
26. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อ วัน ที่ 28 เมษายน 2558 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ประจําปี ผูถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯได้มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารจ่ า ย
เงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิจากผลการดําเนิ นงานประจําปี 2557 ในงวดสิ้ นปี อันเป็ นงวดสุ ดท้ายในอัตรา
หุ ้นละ 0.06 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 39.6 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งเมื่อ
รวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ น้ ละ 0.18 บาท รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ น้ ละ 0.24 บาท
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล จากผลการดําเนิ นงานของไตรมาส 1 ปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท รวมเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้ น 39.6 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 12 มิถุนายน 2558
27. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใหม่
และในงบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมาต้นงวดและต่อกําไรหรื อ
ขาดทุนหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่เคยรายงานไปแล้ว โดยการจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามที่
ตามที่เคย
ตามที่
ตามที่เคย
จัดประเภทใหม่ รายงานไว้ จัดประเภทใหม่ รายงานไว้
179,054
203,056
183,490
207,492
29,384
5,383
28,574
4,572

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ตามที่
ตามที่เคย
ตามที่
ตามที่เคย
จัดประเภทใหม่ รายงานไว้ จัดประเภทใหม่ รายงานไว้
61
61
1,625
1,625
11,975
10,289
12,655
10,969
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
28. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
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