
 

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ                     
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน              
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้  

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 2558 



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,589                     59,712                     8,474                       54,568                     

เงินลงทุนชัว่คราว 7 69,200                     -                              69,200                     -                              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5, 27 228,196                   179,054                   228,179                   183,490                   

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 4 41                            1,922                       41                            1,922                       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,156                       956                          20,415                     30,968                     

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -                              30,000                     -                              30,000                     

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั

   - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,376                       -                              1,376                       -                              

สินคา้คงเหลือ 6 196,688                   202,571                   196,560                   202,571                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8 29,204                     24,761                     29,029                     24,710                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 538,450                   498,976                   553,274                   528,229                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -                              648                          -                              -                              

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 440                          1,447                       440                          1,447                       

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั

   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,157                       -                              1,157                       -                              

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 70,678                     70,916                     71,030                     71,030                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                              -                              2,500                       2,500                       

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 105,000                   168,000                   105,000                   168,000                   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 188,810                   121,399                   176,916                   95,885                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 5,037                       6,862                       2,530                       1,070                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17,693                     20,489                     17,693                     20,489                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3, 27 26,300                     29,384                     25,490                     28,574                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 415,115                   419,145                   402,756                   388,995                   

รวมสินทรัพย์ 953,565                   918,121                   956,030                   917,224                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 14 158,722                   159,715                   158,722                   159,715                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 15 64,055                     55,311                     62,792                     53,654                     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                              10,000                     -                              10,000                     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 2,993                       2,984                       2,993                       2,984                       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 13,451                     2,220                       13,451                     2,220                       

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 11,485                     12,903                     9,219                       10,650                     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 250,706                   243,133                   247,177                   239,223                   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 5,683                       4,142                       5,683                       4,142                       

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,675                     9,437                       10,675                     9,437                       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 30,079                     29,571                     30,079                     29,571                     

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 46,437                     43,150                     46,437                     43,150                     

รวมหน้ีสิน 297,143                   286,283                   293,614                   282,373                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท 16 396,000                   396,000                   396,000                   396,000                   

   ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 659,568,809 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท 16, 17 395,741                   395,741                   395,741                   395,741                   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 16 83,396                     83,396                     83,396                     83,396                     

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 30,610                     23,296                     30,610                     23,296

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 125,765                   107,663                   130,024                   109,773                   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 7,378                       7,378                       7,378                       7,378                       

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 658,157                   632,741                   662,416                   634,851                   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,735)                     (903)                        -                              -                              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 656,422                   631,838                   662,416                   634,851                   

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 953,565                   918,121                   956,030                   917,224                   

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5 294,039               248,784               294,080               248,789               

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 1,339                   455                      -                           -                           

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 4,696                   6,619                   4,696                   6,619                   

รายไดอ่ื้น 5, 27 1,629                   2,705                   1,823                   2,897                   

รวมรายได้ 301,703               258,563               300,599               258,305               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5 130,710               127,771               130,751               127,775               

ตน้ทุนการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 1,518                   2,179                   -                           -                           

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 167                      1,262                   167                      1,262                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 67,488                 40,810                 67,488                 40,810                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 45,645                 49,033                 46,779                 50,911                 

รวมค่าใช้จ่าย 245,528               221,055               245,185               220,758               

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 56,175                 37,508                 55,414                 37,547                 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (45)                       (69)                       -                           -                           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 56,130                 37,439                 55,414                 37,547                 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 5 (2,709)                  (2,758)                  (2,668)                  (2,723)                  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 53,421                 34,681                 52,746                 34,824                 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (15,712)                (8,525)                  (15,712)                (8,525)                  

กําไรสําหรับงวด 37,709                 26,156                 37,034                 26,299                 

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 37,890                 26,373                 37,034                 26,299                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (181)                     (217)                     

37,709                 26,156                 

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 21

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.057 0.041 0.056 0.041

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 659,568,809        636,962,831        659,568,809        636,962,831        

กําไรต่อหุ้นปรับลด 21

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.057 0.041 0.056 0.041

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 659,568,809        636,962,831        659,568,809        636,962,831        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับงวด 37,709 26,156 37,034 26,299

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 37,709 26,156 37,034 26,299

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 37,890                 26,373                 37,034 26,299

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (181)                     (217)                     

37,709 26,156

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5 868,893               686,301               868,961               686,338               

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 2,603                   1,163                   -                           -                           

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 14,368                 19,825                 14,368                 19,825                 

รายไดอ่ื้น 5, 27 6,882                   16,525                 7,450                   17,560                 

รวมรายได้ 892,746               723,814               890,779               723,723               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 5 389,891               340,154               389,959               340,190               

ตน้ทุนการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 5,249                   6,465                   -                           -                           

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 832                      3,465                   832                      3,465                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 208,336               130,619               208,336               130,619               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 107,536               91,419                 108,122               93,289                 

รวมค่าใช้จ่าย 711,844               572,122               707,249               567,563               

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 180,902               151,692               183,530               156,160               

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (238)                     (114)                     -                           -                           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 180,664               151,578               183,530               156,160               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 5 (8,539)                  (8,032)                  (8,424)                  (7,827)                  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 172,125               143,546               175,106               148,333               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (28,821)                (30,992)                (28,821)                (30,992)                

กําไรสําหรับงวด 143,304               112,554               146,285               117,341               

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 144,136               113,093               146,285               117,341               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (832)                     (539)                     

143,304               112,554               

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 21

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.219 0.175 0.222 0.181

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 659,568,809        646,784,605        659,568,809        646,784,605        

กําไรต่อหุ้นปรับลด 21

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.219 0.173 0.222 0.179

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 659,568,809        654,761,902        659,568,809        654,761,902        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับงวด 143,304 112,554 146,285 117,341

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 143,304 112,554 146,285 117,341

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 144,136               113,093               146,285 117,341

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (832)                     (539)                     

143,304 112,554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 172,125               143,546               175,106               148,333               

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน: -

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 22,698                 19,971                 17,557                 13,605                 

   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน 9,988                   274                      25,428                 5,282                   

   ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

      ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึน 2,786                   11,509                 2,786                   11,509                 

   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 12,782                 -                           995                      -                           

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 7,002                   (3,881)                  7,002                   (3,881)                  

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (129)                     (3,374)                  (129)                     (3,374)                  

   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่า

      ของเงินลงทุนชัว่คราว 2,057                   (6,434)                  2,057                   (6,434)                  

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 98                        386                      98                        386                      

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,985                   (43)                       4,985                   (43)                       

   ดอกเบ้ียรับ (2,199)                  (624)                     (2,785)                  (1,696)                  

   เงินปันผลรับ (600)                     -                           (600)                     -                           

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,238                   -                           1,238                   -                           

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,456                   3,873                   4,456                   3,668                   

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 238                      114                      -                           -                           

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน: - 237,525               165,317               238,194               167,355               
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (57,987)                (32,179)                (58,631)                (32,545)                
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 2,004                   633                      2,004                   633                      
   สินคา้คงเหลือ 3,551                   (31,848)                3,679                   (31,848)                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,443)                  (10,980)                (4,319)                  (11,028)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,089                   370                      2,089                   290                      
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8,741                   (36,386)                9,135                   (36,702)                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,418)                  1,792                   (1,431)                  1,797                   
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 190,062               56,719                 190,720               57,952                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (14,286)                (46,107)                (14,286)                (46,107)                
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 175,776               10,612                 176,434               11,845                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 2,199                   624                      2,785                   1,696                   

เงินปันผลรับ 600                      -                           600                      -                           

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) (200)                     -                           210                      (7,240)                  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง 30,000                 -                           30,000                 -                           

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (2,595)                  -                           (2,595)                  -                           

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,934                   163                      3,934                   163                      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 7,500                   168,135               7,500                   168,135               

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (78,628)                (62,410)                (78,628)                (62,410)                

ซ้ือท่ีดิน อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (43,228)                (18,846)                (43,205)                (18,841)                

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน -                           (71,030)                -                           (71,030)                

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (80,418)                16,636                 (79,399)                10,473                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 648                      477                      -                           477                      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (7,915)                  30,086                 (7,915)                  30,107                 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (10,000)                -                           (10,000)                -                           

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (2,377)                  (6,590)                  (2,377)                  (2,549)                  

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน -                           (1,636)                  -                           -                           

ดอกเบ้ียจ่าย (4,117)                  (3,380)                  (4,117)                  (3,275)                  

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                           72,073                 -                           72,073                 

เงินปันผลจ่าย (118,720)              (117,319)              (118,720)              (117,319)              

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน

   จากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           750                      -                           -                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (142,481)              (25,539)                (143,129)              (20,486)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) (47,123)                1,709                   (46,094)                1,832                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 59,712                 68,728                 54,568                 68,525                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 12,589                 70,437                 8,474                   70,357                 
-                       -                       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม: -

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: -

   ขายอุปกรณ์และยานพาหนะโดยยงัไม่ไดรั้บเงิน 197 18 197 18

   ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,511 -                           3,511 -                           

   โอนสินคา้คงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ 91 871                      91 871                      

   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 545 511 545 511

   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดินและอาคาร 63,000 -                           63,000 -                           

   เจา้หน้ีค่าหุน้เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                           -                           -                           1,500                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (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 2557 374,120 32,945                   15,267                   18,257 177,921 7,378 7,378 625,888 -878 625,010
กาํไรสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            113,093                 -                            -                            113,093                 (539)                      112,554                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            113,093                 -                            -                            113,093                 (539)                      112,554                 
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
  ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 16 และ 17) 21,621 50,452                   -                            -                            -                            -                            -                            72,073                   -                            72,073                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            -                            (117,319)               -                            -                            (117,319)               -                            (117,319)               
จดัสรรสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            5,867 -5,867 -                            -                            -                            -                            -                            
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            750                        750                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 395,741 83,397 15,267 24,124 167,828 7,378 7,378 693,735 -667 693,068

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 395,741                 83,396                   15,267                   23,296                   107,663                 7,378                     7,378                     632,741 (903)                      631,838
กาํไรสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            144,136                 -                            -                            144,136                 (832)                      143,304                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                            -                            -                            -                            144,136                 -                            -                            144,136                 (832)                      143,304                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            -                            (118,720)               -                            -                            (118,720)               -                            (118,720)               
จดัสรรสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            7,314                     (7,314)                   -                            -                            -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 395,741 83,396 15,267 30,610 125,765 7,378 7,378 658,157 -1,735 656,422

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุน รวม รวม
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุน้สามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 374,120 32,945                  15,267 18,257 172,868 7,378 7,378 620,835
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            117,341                -                            -                            117,341                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            117,341                -                            -                            117,341                
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
  ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 16 และ 17) 21,621 50,452                  -                            -                            -                            -                            -                            72,073                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            -                            (117,319)               -                            -                            (117,319)               
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            5,867 (5,867)                   -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 395,741 83,397 15,267 24,124 167,023 7,378 7,378 692,930

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 395,741 83,396                  15,267 23,296 109,773 7,378 7,378 634,851
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            146,285                -                            -                            146,285                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            146,285                -                            -                            146,285                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                            -                            (118,720)               -                            -                            (118,720)               
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) -                            -                            -                            7,314                     (7,314)                   -                            -                            -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 395,741 83,396 15,267 30,610 130,024 7,378 7,378 662,416

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม
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บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558  

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง           
งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนําเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้ นงบการเงินรวมระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆเพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควร
ใช ้            งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด
ปัจจุบนั 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก                
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558           
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหา 
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
สาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนกไ็ด ้  

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการ
พิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมา
จดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียใน
การร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาว่า
ตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุม
ร่วมกับผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้ นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้ นเป็นการร่วมการงาน (Joint 
arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น 
การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการ
ลงทุนให้เหมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ให้กิจการ
รับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตาม
ส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงิน
รวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกใชว้ิธีส่วนได้
เสียในการบนัทึกเงินลงทุนในการร่วมคา้อยูแ่ต่เดิมแลว้ (หากมี) 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อย การ
ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี
และใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกในระหว่างงวดและยังไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  
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2.4   นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น     
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การนํามาตรฐานฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงินขอ้ 2.3  

3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
คา้งชาํระ 

- 
 

- 5 
 

- 

 1 - 3 เดือน - - 50 - 
 4 - 6 เดือน - - 22 9 

7 - 12 เดือน - - - 43 
มากกวา่ 12 เดือน - - 6,174 6,122 

รวม - - 6,251 6,174 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (6,251) (6,062) 

สุทธิ - - - 112 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
เชค็ลงวนัท่ีล่วงหนา้ 3,976 2,905 3,976 2,905 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 91,591 80,094 91,591 80,094 
คา้งชาํระ     
 1 - 3 เดือน 88,593 71,901 88,593 71,901 
 4 - 6 เดือน 2,575 2,215 2,575 2,215 
 7 - 12 เดือน 1,544 1,582 1,544 1,582 
 มากกวา่ 12 เดือน 12,751 13,538 12,751 13,538 
เชค็คืน 1,162 616 1,162 616 
รวม  202,192 172,851 202,192 172,851 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (10,415) (10,491) (10,415) (10,491) 
สุทธิ 191,777 162,360 191,777 162,360 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,478 2 41,912 8,855 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 21,308 24,940 21,280 24,925 
รวม 53,786 24,942 63,192 33,780 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (17,367) (8,248) (26,790) (12,762) 
สุทธิ 36,419 16,694 36,402 21,018 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 228,196 179,054 228,179 183,490 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขายสินคา้คงเหลือซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA2000 1X ทั้งหมด ให้กบับุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัในราคา 28.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดงักล่าวกาํหนดให้ผูซ้ื้อตอ้งทาํการ
ผอ่นชาํระค่าสินคา้เป็นรายเดือนให้กบับริษทัฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯ มียอด
คงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจาํนวน 24.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557 : 26.7 ลา้นบาท) โดยมีส่วนของ
ลูกหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระเกินกว่า 12 เดือนจาํนวน 22.0  ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557 : 24.0 ลา้น
บาท) ซ่ึงจดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

4. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557  

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน   
- ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 806 2,165 
- ครบกาํหนดชาํระ 2 - 5 ปี 693 1,552 
รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,499 3,717 
หกั: รายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (135) (348) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 1,364 3,369 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (883) - 
สุทธิ 481 3,369 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุทธิจากดอกผล
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
 เช่าทางการเงิน – สุทธิ 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 463 3,248 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 901 121 
รวม 1,364 3,369 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (883) - 
สุทธิ 481 3,369 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 
ขายสินคา้ 

 
- 

 
- 

 
43 

 
5 

 
ราคาใกลเ้คียงทุน 

ดอกเบ้ียรับ - - 192 192 ร้อยละ 1.50 ต่อปี  
(2557: ร้อยละ 1.50 และร้อยละ 
6.125 ต่อปี) 

ซ้ือสินคา้ - - 804 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม    
ดอกเบ้ียรับ 4 - 4 - ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 
ขายสินคา้ 

 
- 

 
- 

 
72 

 
40 

 
ราคาใกลเ้คียงทุน 

ดอกเบ้ียรับ - - 581 1,072 ร้อยละ 1.50 ต่อปี  
(2557: ร้อยละ 1.50 และร้อยละ 
6.125 ต่อปี) 

ซ้ือสินคา้ - - 804 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 11 - 11 - ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่าเช่าจ่าย - 60 - 60 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 187 - 187 - ร้อยละ 9 ต่อปี 

  ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
บริษทัร่วม 13 2 13 2 
บริษทัยอ่ย - - 15,685 15,027 
กรรมการ 32,465 - 32,465 - 

รวม 32,478 2 48,163 15,029 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - บริษทัยอ่ย - - (15,685) (10,587) 

สุทธิ 32,478 2 32,478 4,442 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัร่วม 1,156 956 1,156 956 
บริษทัยอ่ย - - 51,842 52,252 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - บริษทัยอ่ย - - (32,583) (22,240) 

สุทธิ 1,156 956 20,415 30,968 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 15)   
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัยอ่ย - - 860 - 

ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 860 900 860 900 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 39 - 39 

สุทธิ 860 939 1,720 939 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน    
กรรมการของบริษทัร่วม - 10,000 - 10,000 

รวม - 10,000 - 10,000 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้ืมจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
รายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม   ค่าเผือ่หน้ี 30 กนัยายน 
 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง สงสัยจะสูญ 2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษัทร่วม      
บริษทั ดิไอโคนิค       
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 956 200 - - 1,156 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม   ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 30 กนัยายน 
 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง จะสูญเพิ่มข้ึน 2558 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษัทร่วม      
บริษทั ดิไอโคนิค                
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 
956 

 
200 

 
- 

 
- 

 
1,156 

บริษัทย่อย      
บริษทั มายบสั จาํกดั 30,012 610 (1,020) (10,343) 19,259 
รวม 30,968 810 (1,020) (10,343) 20,415 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยมี
กาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 ต่อปี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม   30 กนัยายน 
 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2558 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน    
กรรมการของบริษทัร่วม 10,000 - (10,000) - 

  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 10 ลา้นบาท มี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปี โดยไดจ่้ายชาํระคืนทั้งจาํนวนแลว้ในเดือนมีนาคม 2558  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 11.7 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 11.7 ลา้นบาท)  (30 กนัยายน 2557: 14.3 
ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 13.9 ลา้นบาท) 

6. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 29,461 
บวก: ตั้งค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บในระหวา่งงวด 3,377 

หกั: กลบัรายการค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในระหวา่งงวด (591) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 32,247 
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7. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - หุน้สามญั 21,395 19,200 138 - 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (2,057)  -  

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนชัว่คราว (138)  (138)  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - สุทธิ 19,200  -  
เงินฝากธนาคาร 50,000  -  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 69,200  -  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2558 เงินฝากเผือ่เรียกพิเศษ 8 เดือน จาํนวน 50 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
1 - 6.5 ต่อปี 

8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มี
จาํนวนเงิน 2.67 ลา้นบาท  

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน
ใน

ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม
วธีิส่วนไดเ้สีย 

   30  
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

30  
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

30  
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ดิ ไอโคนิค      
พรอพเพอร์ต้ี 
จาํกดั 

ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ 
เพื่อการลงทุน ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 70,678 70,916 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ดิ ไอโคนิค     
พรอพเพอร์ต้ี 
จาํกดั 

ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์
เพ่ือการลงทุน ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 

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

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 บริษทัร่วมดงักล่าว ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์จาก
เดิมจาํนวน 200 ล้านบาท (หุ้นสามญั 20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็นจาํนวน 210              
ลา้นบาท (หุน้สามญั 21 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) ซ่ึงเรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 บริษทัร่วมดงักล่าว ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยจ์าก
เดิมจาํนวน 210 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 21 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็นจาํนวน 213.09 
ลา้นบาท (หุน้สามญั 21.309 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) ซ่ึงเรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน 

 ในระหว่างไตรมาสสามของปีปัจจุบนั บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนใน บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี 
อารีย  ์จาํกัด ซ่ึงประกอบกิจการด้านโรงแรม จาํนวน 33,330 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของหุ้นท่ี
ออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 100,000 หุ้น) ท่ีราคาซ้ือเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้หรือ 10 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นจาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายลงทุนทั้งส้ิน 333,300 บาท 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียก  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 

 ลา้นบาท ร้อยละ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2558 2557 

บริษทั มายบสั จาํกดั 9.20 95.16 9,173 9,173 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั 3.25 70.00 2,500 2,500 
รวม   11,673 11,673 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน -  บริษทั มายบสั จาํกดั (9,173) (9,173) 
สุทธิ   2,500 2,500 
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เม่ือวัน ท่ี  1  ธันวาคม  2556 บริษัทฯได้ทําบัน ทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้ ง                     
บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม อินเวสเมนท์ จาํกดั ในประเทศเวียดนาม โดยบริษทัฯจะถือหุ้นจาํนวน 
510,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1,000 ดอง) โดยจะจ่ายซ้ือท่ีราคา 1,195.88 ดองต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินท่ีจะจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 610 ลา้น
ดองหรือประมาณ 0.9 ลา้นบาท ในปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดงักล่าว 

ในระหว่างไตรมาสสามของปี  2557 บริษัทฯได้ ซ้ือหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุนของบริษัท  เจ  คอส                     
แลบอราทอรีส์ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) จาํนวน 1.2 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท ซ่ึงเรียกชาํระแลว้
ร้อยละ 25 รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 1.5 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของหุ้นท่ีออกใหม่
และเรียกชาํระจาํนวน 1.8 ลา้นหุน้) ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัฯ ลดลง
จากร้อยละ 100 (ของหุ้นเดิมท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 0.2 ลา้นหุ้น) เป็นร้อยละ 70 (ของหุ้นท่ี
ออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดในปัจจุบนัจาํนวน 2.0 ลา้นหุน้) 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือในการจดัตั้ง Karmarts 
Malaysia Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษทัฯจะถือหุน้จาํนวน 51,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51 
ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด 100,000 หุ้น) ตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 ริงกิตมาเลเซีย รวมเป็น
จาํนวนเงินท่ีจะจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 510,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 4.9 ลา้นบาท ในปัจจุบนัยงัอยูใ่น
ระหวา่งจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ชาํระในบริษทั มายบสั จาํกดั และบริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 55 
ลา้นบาท และ 4.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2558 168,000 
โอนไปเป็นท่ีดินและอาคาร (63,000) 
มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน/(ลดลง) ระหวา่งงวด - 

30 กนัยายน 2558 105,000 
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 ในระหว่างไตรมาสหน่ึงของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดโ้อนท่ีดินและอาคารบางส่วนท่ีเคยใชใ้ห้บริการ
คลงัสินคา้ใหเ้ช่าไปเป็นโรงงานผลิตและคลงัเกบ็สินคา้ของตนเอง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2558 264,125 196,168 
ซ้ือเพิ่ม 44,681 44,658 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 91 91 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 63,000 63,000 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ (696) (696) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (20,425) (20,425) 

30 กนัยายน 2558 350,776 282,796 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2558 139,580 100,283 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 20,891 17,020 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก (11,423) (11,423) 

30 กนัยายน 2558 149,048 105,880 

ค่าเผื่อการด้อยค่า   
1 มกราคม 2558 3,146 - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับงวด 9,772 - 

30 กนัยายน 2558 12,918 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
1 มกราคม 2558 121,399 95,885 

30 กนัยายน 2558 188,810 176,916 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 2553 สําหรับท่ีดินของกิจการ โดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริษัทฯได้บันทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึน
ประมาณ 9 ลา้นบาทในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้  

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 จะเป็น 53.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 23.0 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 2.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 3.3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน
เงินประมาณ 57.1 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 57.0 ลา้นบาท) (31 ธันวาคม 2557: 57.7 ลา้นบาท 
เฉพาะของบริษทัฯ: 57.6 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดโ้อนท่ีดินและอาคารบางส่วนท่ีเคยใชใ้ห้บริการคลงัสินคา้ให้เช่า
และเคยบนัทึกเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมาเป็นโรงงานผลิตและคลงัเก็บสินคา้ของตนเอง
เน่ืองจากการเปล่ียนวตัถุประสงคก์ารใชป้ระโยชน์ในสินทรัพยด์งักล่าว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
ขอ้ 11 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สรุป

ไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 6,862 1,070 
ซ้ือเพิ่ม 350 350 
ซ้ือเพิ่ม - คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวา่งการติดตั้ง 1,708 1,708 
ตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (61) (61) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,807) (537) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับงวด (2,015) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 5,037 2,530 
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14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารคํ้ าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อม                    
ส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคาร               
คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 860 - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,149 12,807 10,054 12,807 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,173 10,568 6,192 8,970 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 44,873 30,997 44,826 30,938 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 860 900 860 900 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 39 - 39 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 64,055 55,311 62,792 53,654 

16.     ทุนเรือนหุ้น 

 ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 17 จาํนวนรวม 72.1 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2557 และ 14 พฤษภาคม 
2557 เป็นทุนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 21.6 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 36 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 
บาท) โดยส่วนท่ีเหลือจาํนวน 50.5 ลา้นบาท บนัทึกเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

17.     ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 เพื่อจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 59,997,956 หน่วย ในอตัรา 10 หุ้นเดิม
ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 
นบัตั้งแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซ้ือหุน้สามญัใหม่ได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละ
รายสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ในวนัทาํการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2556 ตุลาคม 2556 
มกราคม 2557 และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และ
สามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
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 ในระหว่างปี 2557 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 36,036,325 หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯจาํนวนรวม 72.1 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 16 

18. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

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 

เงินปันผลสาํหรับปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 28 เมษายน 2558 39,574 0.06 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 39,573 0.06 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 39,573 0.06 

  118,720 0.18 

19. สํารองตามกฎหมาย 

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

20. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สรุป
ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 
 2558 2557 2558 2557 
     
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 13,713 8,932 25,517 31,666 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
การกลบัรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 1,999 (407) 3,304 (674) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 15,712 8,525 28,821 30,992 

21. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับ
ลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ                
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 17 โดยสมมติวา่ไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
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 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 113,093 117,341 646,785 0.175 0.181 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั - - 7,977   

กําไรต่อหุ้นปรับลด      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ      
      สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ      
      ซ้ือหุน้สามญั 113,093 117,341 654,762 0.173 0.179 

 ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
และสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เน่ืองจากใบสําคญัแสดงสิทธิ (KAMART-
W1) ไดมี้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 17 

22. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีสําคญั 
ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

30 กนัยายน
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

30 กนัยายน
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วย             

เงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 4.42 4.71 36.5344 33.1132 
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23. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะใช ้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง
ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม /          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  19,200 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

24.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดิน  พ้ืนท่ีอาคาร 
ยานพาหนะและสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปี และสัญญา
ดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 
จ่ายชาํระภายใน   
1 ปี 7.3 6.2 
2 ถึง 3 ปี - 2.0 

24.2 ภาระผูกพนัการซื้อสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ อุปกรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จาํนวนประมาณ 12 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2557 : 39 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

24.3 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 0.5  ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั
โดยธนาคารใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 

25. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ  
ในระหว่างงวดปัจจุบัน  บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานท่ีรายงาน
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้ 

ส่วนงานผลิต           

และจาํหน่ายรถที่ใช้

ก๊าซธรรมชาติ 

ส่วนงานใหบ้ริการเดิน

รถโดยสาร 

ส่วนงานใหเ้ช่า          

และใหบ้ริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง         

และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ ที่รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2558           

รายได้จากการขายและบริการ        

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 293,989 50 1,339 4,696 300,074 - 300,074 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 44 - - 44 (44) - 

รวมรายได้ 293,989 94 1,339 4,696 300,118 (44) 300,074 

ผลการดาํเนินงาน             

กําไรของส่วนงาน 55,904 (450) (5,205) 4,529 54,778 - 54,778 

รายไดอ้ื่น       1,629 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์       (232) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        (45) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน            (2,709) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้            53,421 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้            (15,712) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด            37,709 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้ 

ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายรถที่ใชก้๊าซ

ธรรมชาติ 

ส่วนงานใหบ้ริการเดิน

รถโดยสาร 

ส่วนงานใหเ้ช่าและ

ใหบ้ริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง         

และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ ที่รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2558           

รายได้จากการขายและบริการ        

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 868,828 65 2,603 14,368 885,864 - 885,864 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 72 - - 72 (72) - 

รวมรายได้ 868,828 137 2,603 14,368 885,936 (72) 885,864 

ผลการดาํเนินงาน             

กําไรของส่วนงาน 183,914 (486) (17,958) 13,536 179,006 - 179,006 

รายไดอ้ื่น           6,882 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์            (4,986) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           (238) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน            (8,539) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้            172,125 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้            (28,821) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด            143,304 
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(หน่วย: พนับาท) 

 
ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้ 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายรถที่ใชก้๊าซ

ธรรมชาติ 
ส่วนงานใหบ้ริการ
เดินรถโดยสาร 

ส่วนงานใหเ้ช่าและ
ใหบ้ริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ ที่รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

  สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 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             

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

รายไดอ้ื่น         1,627 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         (69) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน          (2,758) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้          34,681 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้          (8,525) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด          26,156 
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(หน่วย: พนับาท) 

 
ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้ 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายรถที่ใชก้๊าซ

ธรรมชาติ 
ส่วนงานใหบ้ริการ
เดินรถโดยสาร 

ส่วนงานใหเ้ช่าและ
ใหบ้ริการ รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ ที่รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

  สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 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             

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

รายไดอ้ื่น            13,488 

กาํไรจากการขายอุปกรณ์          43 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม          (114) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน            (8,032) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้            143,546 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้            (30,992) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด            112,554 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัต่อไปนี้  

   (หน่วย: พนับาท) 

ส่วนงานผลิต  
ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายรถที่ใช ้ ส่วนงานใหบ้ริการ ส่วนงานใหเ้ช่า  รายการปรับปรุง 

และจาํหน่ายสินคา้ ก๊าซธรรมชาติ เดินรถโดยสาร และใหบ้ริการ รวมส่วนงาน และตดัรายการ 

สินทรัพยข์องส่วนงาน อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ ที่รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 817,294 38,637 15,603 105,000 976,534 (22,969) 953,565 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 705,123 49,030 32,921 168,000 955,074 (36,953) 918,121 
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26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 39.6 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2558 

27. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน  

ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ใหม่ 
และในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 และต่อกาํไรหรือขาดทุนหรือ
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีเคยรายงานไปแลว้ โดยการจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2557 
 ตามท่ี          

จดัประเภทใหม่ 
ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ี          
จดัประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 179,054 203,055 183,490 207,492 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 29,384 5,383 28,574 4,572 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 ตามท่ี          

จดัประเภทใหม่ 
ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ี          
จดัประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - 54 - 54 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 1,024 - 1,024 
รายไดอ่ื้น 2,705 1,627 2,897 1,819 

 
 
 
 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 ตามท่ี          

จดัประเภทใหม่ 
ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ี          
จดัประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - 173 - 173 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 2,821 - 2,821 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ - 43 - 43 
รายไดอ่ื้น 16,525 13,488 17,560 14,523 

28. การอนุมัติงบการเงินรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 
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