
 

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2558 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาร์มาร์ท 
จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจาก                    
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ           
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม      
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั คาร์มาร์ท 
จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

โสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ์ 2559 
 



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 15,618,446            59,711,581            10,410,297            54,567,657            

เงินลงทุนชัว่คราว 12 76,500,000            -                             76,500,000            -                             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9, 38 222,663,158          179,053,921          222,649,958          183,489,825          

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 8 39,885                   1,922,129              39,885                   1,922,129              

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 2,655,565              955,565                 10,472,746            30,968,406            

เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10 -                             30,000,000            -                             30,000,000            

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั

   - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 771,622                 -                             771,622                 -                             

สินคา้คงเหลือ 11 198,339,241          202,571,359          198,701,914          202,571,359          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 13 21,944,288            24,761,191            21,769,101            24,709,506            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 538,532,205          498,975,746          541,315,523          528,228,882          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 14 -                             648,000                 -                             -                             

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 430,082                 1,446,747              430,082                 1,446,747              

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั

   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 983,771                 -                             983,771                 -                             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 70,668,228            70,915,807            71,029,990            71,029,990            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                             -                             2,500,000              2,500,000              

อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 17 115,000,000          168,000,000          115,000,000          168,000,000          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 229,089,834          121,398,519          221,712,980          95,884,720            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 9,466,468              6,861,998              8,058,821              1,069,665              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 24 11,364,183            20,489,399            11,364,183            20,489,399            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 7, 38 25,648,651            29,385,204            24,837,802            28,574,354            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 462,651,217          419,145,674          455,917,629          388,994,875          

รวมสินทรัพย์ 1,001,183,422       918,121,420          997,233,152          917,223,757          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 20 133,948,123          159,714,716          133,948,123          159,714,716          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9, 21 57,563,474            55,311,484            55,438,183            53,654,287            

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 -                             10,000,000            -                             10,000,000            

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 22 2,702,466              2,983,925              2,702,466              2,983,925              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,774,440            2,220,181              22,774,440            2,220,181              

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,516,395            12,902,896            8,232,068              10,649,155            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 227,504,898          243,133,202          223,095,280          239,222,264          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 22 5,745,609              4,142,329              5,745,609              4,142,329              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23 11,132,150            9,437,172              11,132,150            9,437,172              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 24 40,719,262            29,570,827            40,719,262            29,570,827            

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 57,597,021            43,150,328            57,597,021            43,150,328            

รวมหน้ีสิน 285,101,919          286,283,530          280,692,301          282,372,592          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท 27 396,000,000          396,000,000          396,000,000          396,000,000          

   ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 659,568,809 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท 27, 28 395,741,285          395,741,285          395,741,285          395,741,285          

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 27 83,396,333            83,396,333            83,396,333            83,396,333            

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 15,267,473            15,267,473            15,267,473            15,267,473            

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 31 33,588,310            23,295,602            33,588,310 23,295,602            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 148,736,515          107,662,782          147,041,062          109,772,644          

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 41,506,388            7,377,828              41,506,388            7,377,828              

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 718,236,304          632,741,303          716,540,851          634,851,165          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,154,801)             (903,413)                -                             -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 716,081,503          631,837,890          716,540,851          634,851,165          

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,001,183,422       918,121,420          997,233,152          917,223,757          

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 9 1,163,731,735           970,340,933              1,163,831,185           970,377,871              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 3,682,328                  1,162,804                  -                                 -                                 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 19,064,798                26,432,891                19,064,798                26,432,891                

กาํไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์

   เพ่ือการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม 17 10,000,000                4,000,000                  10,000,000                4,000,000                  

รายไดอ่ื้น 9, 38 8,493,356                  16,228,453                9,587,591                  17,442,914                

รวมรายได้ 1,204,972,217           1,018,165,081           1,202,483,574           1,018,253,676           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 9 529,025,485              568,342,276              529,416,007              568,379,215              

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 6,577,440                  8,638,015                  -                                 -                                 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 888,258                     4,266,204                  888,258                     4,266,204                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 266,198,669              186,229,602              266,198,669              186,229,602              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9 135,828,524              118,828,908              142,483,678              119,916,052              

รวมค่าใช้จ่าย 938,518,376              886,305,005              938,986,612              878,791,073              

กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 266,453,841              131,860,076              263,496,962              139,462,603              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 (247,579)                    (114,183)                    -                                 -                                 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 266,206,262              131,745,893              263,496,962              139,462,603              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 9 (11,038,308)               (10,736,500)               (10,882,935)               (10,515,298)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 255,167,954              121,009,393              252,614,027              128,947,305              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 -46,759,867 -29,606,474 -46,759,867 -29,606,474

กําไรสําหรับปี 208,408,087              91,402,919                205,854,160              99,340,831                

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 209,659,475              92,177,994                205,854,160              99,340,831                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,251,388)                 (775,075)                    

208,408,087              91,402,919                

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 26

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.318 0.142 0.312 0.153

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 659,568,809              650,006,925              659,568,809              650,006,925              

กําไรต่อหุ้นปรับลด 26

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.318 0.141 0.312 0.151

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 659,568,809              655,973,505              659,568,809              655,973,505              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับปี 208,408,087              91,402,919 205,854,160              99,340,831

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 23 -                                 (505,131)                    -                                 (505,131)                    

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 18, 29 34,128,560                -                                 34,128,560                -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 34,128,560                (505,131)                    34,128,560                (505,131)                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 242,536,647              90,897,788 239,982,720              98,835,700

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 243,788,035              91,672,863                239,982,720              98,835,700

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,251,388)                 (775,075)                    

242,536,647              90,897,788

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูม้ี
ส่วนไดเ้สียที่

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 374,119,490         32,945,478           15,267,473           18,257,125           177,921,031         7,377,828             7,377,828             625,888,425         (878,328)               625,010,097         
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           92,177,994           -                           -                           92,177,994           (775,075)               91,402,919           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           (505,131)               -                           -                           (505,131)               -                           (505,131)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           91,672,863           -                           -                           91,672,863           (775,075)               90,897,788           
หุ้นสามญัที่ออกระหว่างปีจากการใชส้ิทธิ
  ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 27 และ 28) 21,621,795           50,450,855           -                           -                           -                           -                           -                           72,072,650           -                           72,072,650           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                           -                           -                           -                           (156,892,635)        -                           -                           (156,892,635)        -                           (156,892,635)        
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 31) -                           -                           -                           5,038,477             (5,038,477)            -                           -                           -                           -                           -                           
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           749,990                749,990                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 395,741,285         83,396,333           15,267,473           23,295,602           107,662,782         7,377,828             7,377,828             632,741,303         (903,413)               631,837,890         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 395,741,285         83,396,333           15,267,473           23,295,602           107,662,782         7,377,828             7,377,828             632,741,303         (903,413)               631,837,890         
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           209,659,475         -                           -                           209,659,475         (1,251,388)            208,408,087         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           34,128,560           34,128,560           34,128,560           -                           34,128,560           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           209,659,475         34,128,560           34,128,560           243,788,035         (1,251,388)            242,536,647         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                           -                           -                           -                           (158,293,034)        -                           -                           (158,293,034)        -                           (158,293,034)        
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 31) -                           -                           -                           10,292,708           (10,292,708)          -                           -                           -                           -                           -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 395,741,285         83,396,333           15,267,473           33,588,310           148,736,515         41,506,388           41,506,388           718,236,304         (2,154,801)            716,081,503         

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุน รวม รวม
ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่นของ ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 374,119,490 32,945,478        15,267,473 18,257,125 172,868,056 7,377,828 7,377,828 620,835,450
กาํไรสาํหรับปี -                              -                         -                         -                         99,340,831        -                         -                         99,340,831        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                         -                         -                         (505,131)            -                         -                         (505,131)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                         -                         -                         98,835,700        -                         -                         98,835,700        
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ
  ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 27 และ 28) 21,621,795             50,450,855        -                         -                         -                         -                         -                         72,072,650        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                              -                         -                         -                         (156,892,635)     -                         -                         (156,892,635)     
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 31) -                              -                         -                         5,038,477          (5,038,477)         -                         -                         -                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 395,741,285           83,396,333        15,267,473        23,295,602        109,772,644      7,377,828          7,377,828          634,851,165      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 395,741,285 83,396,333        15,267,473 23,295,602 109,772,644 7,377,828 7,377,828 634,851,165
กาํไรสาํหรับปี -                              -                         -                         -                         205,854,160      -                         -                         205,854,160      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                              -                         -                         -                         -                         34,128,560        34,128,560        34,128,560        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                         -                         -                         205,854,160      34,128,560        34,128,560        239,982,720      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30) -                              -                         -                         -                         (158,293,034)     -                         -                         (158,293,034)     
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 31) -                              -                         -                         10,292,708        (10,292,708)       -                         -                         -                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 395,741,285           83,396,333        15,267,473        33,588,310        147,041,062      41,506,388        41,506,388        716,540,851      

0 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 255,167,954           121,009,393           252,614,027           128,947,305           
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29,994,500             27,513,482             23,559,600             19,003,897             
   กาํไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม (10,000,000)            (4,000,000)              (10,000,000)            (4,000,000)              
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน (โอนกลบั) (6,388,354)              3,210,199               20,545,013             11,172,613             
   โอนกลบัค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
      ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (14,330,663)            (4,100,862)              (14,330,663)            (4,100,862)              
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 17,045,038             3,146,132               877,456                  -                             
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,008,825)              (2,245,254)              (1,008,825)              (2,245,254)              
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 404,600                  (9,808,197)              404,600                  (9,808,197)              
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนชัว่คราว 1,246,150               -                             1,246,150               -                             
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 127,693                  420,940                  127,693                  420,940                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,546,719               (168,944)                 5,546,719               (168,944)                 
   ดอกเบ้ียรับ (2,464,330)              (1,578,319)              (3,246,248)              (2,846,699)              
   เงินปันผลรับ (600,000)                 -                             (600,000)                 -                             
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,081,078               1,357,638               2,081,078               1,403,954               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,748,815               5,286,090               5,748,815               5,067,388               
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 247,579                  114,183                  -                             -                             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน: 282,817,954           140,156,481           283,565,415           142,846,141           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (36,275,334)            (85,214,703)            (37,153,937)            (86,511,200)            
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 2,015,482               800,202                  2,015,482               800,202                  
   สินคา้คงเหลือ 19,034,303             90,605,874             18,671,630             90,605,874             
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,934,850               (11,205,852)            3,058,351               (11,360,161)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,741,150               374,477                  2,741,150               284,477                  
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,324,403               (30,231,948)            1,856,309               (31,102,002)            
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (2,386,501)              5,962,763               (2,417,087)              3,718,145               
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 273,206,307           111,247,294           272,337,313           109,281,476           
   จ่ายภาษีเงินได้ (14,464,097)            (46,454,489)            (14,464,097)            (46,454,489)            
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (386,100)                 (62,100)                   (386,100)                 (62,100)                   
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 258,356,110           64,730,705             257,487,116           62,764,887             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 2,464,330               1,578,319               3,246,248               2,846,699               
เงินปันผลรับ 600,000                  -                             600,000                  -                             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (1,700,000)              (955,565)                 (1,110,000)              (9,015,565)              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 30,000,000             (30,000,000)            30,000,000             (30,000,000)            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (1,817,515)              -                             (1,817,515)              -                             
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,657,963               302,909                  4,657,963               302,909                  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 17,595,000             168,135,200           17,595,000             168,135,200           
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (95,745,750)            (62,410,000)            (95,745,750)            (62,410,000)            
ซ้ือท่ีดิน อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (57,672,312)            (23,070,403)            (57,591,461)            (23,064,433)            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                             -                             -                             (1,500,010)              
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน -                             (71,029,990)            -                             (71,029,990)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (101,618,284)          (17,449,530)            (100,165,515)          (25,735,190)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 648,000                  476,725                  -                             476,725                  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) (24,762,508)            31,274,045             (24,762,508)            31,295,553             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) (10,000,000)            10,000,000             (10,000,000)            10,000,000             
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (3,165,646)              (7,524,807)              (3,165,646)              (3,482,870)              
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน -                             (1,879,286)              -                             -                             
ดอกเบ้ียจ่าย (5,257,773)              (4,573,965)              (5,257,773)              (4,456,163)              
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                             72,072,650             -                             72,072,650             
เงินปันผลจ่าย (158,293,034)          (156,892,635)          (158,293,034)          (156,892,635)          

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน

   จากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             749,990                  -                             -                             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (200,830,961)          (56,297,283)            (201,478,961)          (50,986,740)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง (44,093,135)            (9,016,108)              (44,157,360)            (13,957,043)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 59,711,581             68,727,689             54,567,657             68,524,700             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 15,618,446             59,711,581             10,410,297             54,567,657             

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม: -
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: -
   ขายอุปกรณ์และยานพาหนะโดยยงัไม่ไดรั้บเงิน -                             17,050                    -                             17,050                    
   ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,928,752               1,213,426               3,928,752               1,213,426               
   โอนสินคา้คงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ 90,951                    8,679,762               90,951                    8,679,762               
   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 562,473                  565,133                  562,473                  565,133                  
   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดินและอาคาร 63,000,000             -                             63,000,000             -                             
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพิ่มข้ึน -                             631,414                  -                             631,414                  
   กาํไรจากการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน 42,660,700             -                             42,660,700             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั คาร์มาร์ท จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค รถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ ให้เช่า
และให้บริการคลังสินค้า ท่ีอยู่บริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54       
แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี  

   อตัราร้อยละ  
  ของการถือหุ้นตามท่ี  
  ปรากฏในรายช่ือ จดัตั้งข้ึน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ผูถื้อหุน้ ในประเทศ 

  2558 2557  
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษทั มายบสั จาํกดั 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ 

จาํกดั 

ดาํเนินกิจการดา้นรถโดยสารประจาํทาง 
 
ผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

95.16 
 

70.00 

95.16 
 

70.00 

ไทย 
 

ไทย 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้
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ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม
ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มา
ถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไร
กต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหกิ้จการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนกไ็ด ้  
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงนิรวม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการ
พิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม                 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมา
จดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 
การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียใน
การร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาว่า
ตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุม
ร่วมกับผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้ นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint 
arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น 
การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการ
ลงทุนให้เหมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั ให้กิจการ
รับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วน
ท่ีตนมีสิทธิตามสญัญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ใหกิ้จการรับรู้เงินลงทุน
ในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม 
(ถา้มี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียใน 
การบนัทึกเงินลงทุนในการร่วมคา้อยูแ่ต่เดิมแลว้ (ถา้มี) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน  
มาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนได้เสียของกิจการในบริษทัย่อย                
การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 
มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใชวิ้ธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  
มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีจะมีผลบังคบัในอนาคต 
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
เม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

 4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

  ขายสินค้า 

  รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยสําคญัของความเป็นเจ้าของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

  รายได้ดอกผลเช่าซ้ือ 

  บริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือโดยการปันส่วนดอกผลสัญญาเช่าการเงิน
และสัญญาเช่าซ้ือตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึง
กาํหนดชาํระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่ บริษทัฯหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดเกิน
กวา่ 3 งวด 

  รายได้ค่าบริการ 

  รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

  บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการเดินรถโดยสารประจาํทางในมูลค่าสุทธิท่ีบริษทัย่อยจะไดรั้บ
ตามขอ้ตกลงการแบ่งรายไดจ้ากการเดินรถโดยสารประจาํทางท่ีบริษทัยอ่ยทาํไวก้บัพนกังานประจาํรถ 
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  รายได้ค่าเช่า 

  รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรับรู้รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญา
เช่าและถือเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ี
ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย 
มูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือหรือสัญญาเช่าทางการเงินคงคา้งสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดด้อกผลเช่า
ซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค่้าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญบนัทึกตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บเงินไม่ไดจ้าก
ลูกหน้ี 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

  สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) และราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียง
กบัตน้ทุนจริงภายใตว้ิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า สินคา้
ระหว่างผลิตแสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
ราคาทุนดงักล่าวหมายถึง ตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าแรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิตดว้ย 

  วตัถุดิบ และวสัดุอ่ืนๆ แสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด     
จะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
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4.6  เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น และจะบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมท่ีแสดงท่ีอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธี                    
ส่วนไดเ้สีย 

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํ
การสุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ  วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                    
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่
ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผล
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

 

 



 7

4.8  ท่ีดนิ อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มี
การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี
บริษทัฯจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพือ่มิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ี
ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้
ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20   ปี - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20   ปี - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5   ปี 5   ปี 
ยานพาหนะ   5   ปี 10   ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน   3 และ 5   ปี 3 และ 5   ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.9  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม      
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชนจ์าํกดัมีดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3   ปี - 
ค่าสิทธิเดินรถโดยสารประจาํทาง - ตามอายท่ีุเหลืออยูข่อง

ใบอนุญาต (ประมาณ 9 ปี) 

  ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ระหวา่งการติดตั้ง 

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักับ   
บริษทัฯ 

  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

  สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั  
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.12 เงนิตราต่างประเทศ 

  บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผล                     
การดาํเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่าเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
หมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคา
ใดจะสูงกว่า 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีดินซ่ึงใชวิ้ธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคย
บนัทึกไว ้
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า        
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนกต่็อเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ย
ราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์
เพ่ิม 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยได้ทาํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554 บริษัทฯและบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ               
วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายโดยทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 
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4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.16 ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงินได้ปัจจุบัน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน    
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี    
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทั้ งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย             
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน                   
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการ
ซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึง
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุน 

บริษทัฯจะตั้ งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมเม่ือมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ี
ของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่ืน 

ฝ่ายบริหารจะตั้งค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์นหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้เน่ืองจากไม่มีราคาใน
ตลาดท่ีสามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 17 
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ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศยัขอ้สมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการ ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุ 18 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดฟ้ีองร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

6. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 186 193 165 168 
เงินฝากธนาคาร 15,432 59,519 10,245 54,400 
รวม 15,618 59,712 10,410 54,568 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 - 1.00 ต่อปี (2557: ร้อยละ 
0.50 - 2.55 ต่อปี) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
คา้งชาํระ 

3,203 
 

- 3,597 - 

 1 - 3 เดือน 483 - 521 - 
 4 - 6 เดือน 382 - 50 9 

7 - 12 เดือน 8 - 22 43 
มากกวา่ 12 เดือน 14 - 6,188 6,122 

รวม 4,090 - 10,378 6,174 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (6,288) (6,062) 

สุทธิ 4,090 - 4,090 112 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 2,469 2,905 2,469 2,905 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 108,339 80,094 108,339 80,094 
คา้งชาํระ     
 1 - 3 เดือน 77,635 71,901 77,635 71,901 
 4 - 6 เดือน 1,739 2,215 1,739 2,215 
 7 - 12 เดือน 2,026 1,582 2,026 1,582 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,913 13,538 3,913 13,538 
เช็คคืน 1,442 616 1,442 616 
รวม  197,563 172,851 197,563 172,851 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,237) (10,491) (3,237) (10,491) 
สุทธิ 194,326 162,360 194,326 162,360 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,121 2 31,748 8,855 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 10,295 24,940 10,271 24,925 
รวม 32,416 24,942 42,019 33,780 
หกั: คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (8,169) (8,248) (17,785) (12,762) 
สุทธิ 24,247 16,694 24,234 21,018 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 222,663 179,054 222,650 183,490 
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 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสญัญาขายสินคา้คงเหลือซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA2000 1X ทั้งหมด ใหก้บับุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัในราคา 28.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) สญัญาดงักล่าวกาํหนดใหผู้ซ้ื้อตอ้งทาํการ
ผอ่นชาํระค่าสินคา้เป็นรายเดือนใหก้บับริษทัฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มียอด
คงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจาํนวน 24.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557 : 26.7 ลา้นบาท) โดยมีส่วนของ
ลูกหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระเกินกวา่ 12 เดือนจาํนวน 21.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 24.0                 
ลา้นบาท) ซ่ึงจดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

8. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน   
- ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 862 2,165 
- ครบกาํหนดชาํระ 2 - 5 ปี 625 1,552 
รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1,487 3,717 
หกั: รายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (134) (348) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 1,353 3,369 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (883) - 
สุทธิ 470 3,369 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน (สุทธิจากดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่
ถือเป็นรายได)้ จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
 เช่าทางการเงิน - สุทธิ 
 2558 2557 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 838 3,002 
คา้งชาํระนอ้ยกว่า 12 เดือน 315 246 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 200 121 
รวม 1,353 3,369 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (883) - 
สุทธิ 470 3,369 
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9. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั มายบสั จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จาํกดั* การร่วมคา้ 
Karmarts Malaysia Sdn. Bhd. ** บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั                       

กบับริษทัยอ่ย 
* บริษทัฯจ่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าว ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 37 
** บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 16 

 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 1 1 ร้อยละ 1.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ 

1.50 และ 6.125 ต่อปี) 
ซ้ือสินคา้ - - 2 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 7 - 7 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ 4 - 4 - ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - บุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)   
บริษทัร่วม 22 2 22 2 
บริษทัยอ่ย - - 15,915 15,027 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,523 - 6,523 - 
กรรมการ 19,666 - 19,666 - 

รวม 26,211 2 42,126 15,029 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - บริษทัยอ่ย - - (15,915) (10,587) 

สุทธิ 26,211 2 26,211 4,442 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน    
บริษทัร่วม 2,656 956 2,656 956 
บริษทัยอ่ย - - 51,662 52,252 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - บริษทัยอ่ย - - (43,845) (22,240) 

สุทธิ 2,656 956 10,473 30,968 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 21)   
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42 - 42 - 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 1,000 900 1,000 900 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 39 - 39 

สุทธิ 1,042 939 1,042 939 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวข้องกนั    
กรรมการของบริษทัร่วม - 10,000 - 10,000 

รวม - 10,000 - 10,000 
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 ในระหว่างปีปัจจุบัน เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน                   
มีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม   ค่าเผื่อหน้ีสงสัย 31 ธนัวาคม 
 2558 เพิม่ข้ึน ลดลง จะสูญเพิ่มข้ึน 2558 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัร่วม      
บริษทั ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 956 1,700 - - 2,656 
รวม 956 1,700 - - 2,656 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม   ค่าเผื่อหน้ีสงสัย 31 ธนัวาคม 
 2558 เพิม่ข้ึน ลดลง จะสูญเพิ่มข้ึน 2558 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัร่วม      
บริษทั ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 956 1,700 - - 2,656 
บริษทัย่อย      
บริษทั มายบสั จาํกดั 30,012 610 (1,200) (21,605) 7,817 
รวม 30,968 2,310 (1,200) (21,605) 10,473 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระ
คืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 
 2558 เพิม่ข้ึน ลดลง 2558 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน     
กรรมการของบริษทัร่วม 10,000 - (10,000) - 
รวม 10,000 - (10,000) - 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 10 ลา้นบาท                
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 9 ต่อปี โดยไดจ่้ายชาํระคืนทั้งจาํนวนแลว้ในเดือนมีนาคม 2558 

 

 



 20

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16 19 16 18 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 7 7 7 7 
รวม 23 26 23 25 

10.  เงนิให้กู้ระยะส้ันแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันจาํนวน 30               
ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี สัญญาเงินใหกู้ด้งักล่าวน้ีค ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทั
ร่วม โดยบริษทัฯไดรั้บชาํระคืนทั้งจาํนวนแลว้ในเดือนมีนาคม 2558 

11. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   รายการปรับลดราคาทุนให ้   
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคา้สาํเร็จรูป 165,397 176,457 (14,940) (22,005) 150,457 154,452 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 27,731 33,602 (190) (5,962) 27,541 27,640 
สินคา้ระหวา่งการผลิต 4,875 3,489 - - 4,875 3,489 
สินคา้ระหวา่งทาง 15,466 18,484 - (1,494) 15,466 16,990 

รวม 213,469 232,032 (15,130) (29,461) 198,339 202,571 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการปรับลดราคาทุนให ้   
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคา้สาํเร็จรูป 165,716 176,457 (14,940) (22,005) 150,776 154,452 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 27,775 33,602 (190) (5,962) 27,585 27,640 
สินคา้ระหวา่งการผลิต 4,875 3,489 - - 4,875 3,489 
สินคา้ระหวา่งทาง 15,466 18,484 - (1,494) 15,466 16,990 

รวม 213,832 232,032 (15,130) (29,461) 198,702 202,571 
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ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ                  
ท่ีจะไดรั้บ เป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการโอนกลบัรายการ
ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท (2557: 4 ลา้นบาท) โดยนาํไปหักจากมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี 

12. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - หุน้สามญั 27,884 26,500 138 - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     
 มูลค่าของเงินลงทุน (1,246)  -  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนชัว่คราว (138)  (138)  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - สุทธิ 26,500  -  
เงินฝากธนาคาร 50,000  -  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 76,500  -  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน จาํนวน 50 ล้านบาท มีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1 - 6.5 ต่อปี (2557: ไม่มี) 

 ในระหว่างปี  2558 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้ามูลค่าตามบัญชี 18.0 ล้านบาท                 
(2557: 158.3 ลา้นบาท) และรับรู้ขาดทุนจากการขายจาํนวน 0.3 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษี) (2557: รับรู้
กาํไร (สุทธิจากภาษี) 7.8 ลา้นบาท)ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวนเงิน 2.55 ลา้นบาท 
(2557: 2.67 ลา้นบาท) 

14. เงนิฝากธนาคารท่ีมภีาระคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยได้นําเงินฝากธนาคารไปวางประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจาก    
บริษทัอ่ืน (2558: ไม่มี) 
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15. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

15.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 

   31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ดิ ไอโคนิค          

พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์     ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 70,668 70,916 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ดิ ไอโคนิค          

พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์     ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 

15.2 ส่วนแบ่งขาดทุน 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
 2558 2557 

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 248 114 
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15.3 ข้อมูลทางการเงนิของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสําคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ดิ ไอโคนิค            

พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
 2558 2557 
สินทรัพยห์มุนเวียน 5 1 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 215 214 
หน้ีสินหมุนเวียน (8) (3) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 212 212 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 33.33 33.33 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 71 71 
การตดัรายการระหว่างกนั - - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 71 71 

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

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 บริษัทร่วมดังกล่าว ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย ์                  
จากเดิมจาํนวน 200 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 20 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็นจาํนวน 210              
ลา้นบาท (หุน้สามญั 21 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) ซ่ึงเรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 บริษทัร่วมดงักล่าว ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์                    
จากเดิมจาํนวน 210 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 21 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็นจาํนวน 
213.09 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 21.309 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) ซ่ึงเรียกชาํระแลว้เต็ม
จาํนวน 
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16. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 

 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั มายบสั จาํกดั 9.20 9.20 95.16 95.16 9,173 9,173 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั 3.25 3.25 70.00 70.00 2,500 2,500 

รวม     11,673 11,673 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน       
 - บริษทั มายบสั จาํกดั     (9,173) (9,173) 

สุทธิ     2,500 2,500 

ในระหว่างไตรมาสสามของปี  2557 บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นสามัญ เพ่ิม 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 ลา้นหุ้น) ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวของบริษทัฯ ลดลง
จากร้อยละ 100 (ของหุ้นเดิมท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 0.2 ลา้นหุ้น) เป็นร้อยละ 70 (ของหุ้นท่ี
ออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดในปัจจุบนัจาํนวน 2.0 ลา้นหุน้) 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือในการจดัตั้ง Karmarts 
Malaysia Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษทัฯจะถือหุ้นจาํนวน 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 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระใน
บริษทั มายบสั จาํกดั และบริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 55 ลา้นบาท 
และ 4.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
รายการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้ปีกบัวนัส้ินปีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ดงักล่าวในปี 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อสงัหาริมทรัพย ์

ท่ีใหบ้ริการคลงัสินคา้ 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2557 164,000 
ผลกาํไรสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 4,000 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2557 168,000 
โอนไปเป็นท่ีดินและอาคาร (63,000) 
ผลกาํไรสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 10,000 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2558 115,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัฯเป็นท่ีดินและอาคารท่ีให้บริการคลงัสินคา้ บริษทัฯแสดง
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราผลตอบแทน และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งัน้ี  

 31 ธนัวาคม 2558 ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม 
เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐาน

เพ่ิมข้ึน  
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 15 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ) 12 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตร
ต่อเดือน (บาท)  115 มูลค่ายติุธรรมเพิม่ข้ึน 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้แยกแสดงรายการใน         
งบกาํไรขาดทุน 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดโ้อนท่ีดินและอาคารบางส่วนท่ีเคยใชใ้ห้บริการคลงัสินคา้ให้เช่าไป
เป็นโรงงานผลิตและคลงัเกบ็สินคา้ของตนเอง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 18 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 



 26

18. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงนิรวม 

(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดง
มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

      เครื่องตกแต่ง   
   อาคารและ   ติดตั้ง เครื่องจกัรและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่         
1 มกราคม 2557 26,861 206 38,287 24,780 99,468 42,518 540 232,660 
ซื้อเพิ่ม 5,390 - 502 3,491 2,856 3,662 7,937 23,838 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ - - - - 8,680 - - 8,680 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (565) - (565) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (377) (429) (3,058) (117) (3,981) 
โอนเขา้/โอนออก - - 130 5,936 - 962 (7,028) - 

31 ธนัวาคม 2557 32,251 206 38,919 33,830 110,575 43,519 1,332 260,632 
ซื้อเพิ่ม 23,500 - 251 2,493 6,517 4,665 16,396 53,822 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ - - - - - 91 - 91 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 24,000 - 39,000 - - - - 63,000 
ตีราคาเพิ่ม 42,661 - - - - - - 42,661 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (714) - (714) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (7,133) (1,331) (18,584) (14,648) (40) (41,736) 
โอนเขา้/โอนออก - 50 4,418 9,539 - 520 (14,527) - 

31 ธนัวาคม 2558 122,412 256 75,455 44,531 98,508 33,433 3,161 377,756 
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 งบการเงนิรวม (ต่อ) 
(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดง
มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ 

 
สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

      เครื่องตกแต่ง   
   อาคารและ   ติดตั้ง เครื่องจกัรและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2557 - 206 32,929 8,050 45,614 27,624 - 114,423 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 1,897 4,481 13,682 5,068 - 25,128 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/         
   ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - - (82) (429) (2,953) - (3,464) 
31 ธนัวาคม 2557 - 206 34,826 12,449 58,867 29,739 - 136,087 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 6 3,780 6,393 12,326 5,106 - 27,611 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/         
   ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (7,133) (1,330) (8,481) (14,715) - (31,659) 
31 ธนัวาคม 2558 - 212 31,473 17,512 62,712 20,130 - 132,039 
ค่าเผื่อการด้อยค่า         
31 ธนัวาคม 2557 - - - - (3,146) - - (3,146) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสาํหรับปี - - - - (13,481) - - (13,481) 
31 ธนัวาคม 2558 - - - - (16,627) - - (16,627) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2557 32,251 - 4,093 21,381 48,562 13,780 1,332 121,399 
31 ธนัวาคม 2558 122,412 44 43,982 27,019 19,169 13,303 3,161 229,090 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2557 (จาํนวน 11 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     25,128 

2558 (จาํนวน 13 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     27,611 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดง

มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

      เครื่องตกแต่ง   
   อาคารและ   ติดตั้ง เครื่องจกัรและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่         
1 มกราคม 2557 26,861 206 38,287 24,780 31,698 42,336 540 164,708 
ซื้อเพิ่ม 5,390 - 502 3,491 2,856 3,657 7,937 23,833 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ - - - - 8,680 - - 8,680 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (565) - (565) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (377) (429) (3,058) (117) (3,981) 
โอนเขา้/โอนออก - - 130 5,936 - 962 (7,028) - 

31 ธนัวาคม 2557 32,251 206 38,919 33,830 42,805 43,332 1,332 192,675 
ซื้อเพิ่ม 23,500 - 251 2,429 6,517 4,648 16,396 53,741 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ - - - - - 91 - 91 
โอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 24,000 - 39,000 - - - - 63,000 
ตีราคาเพิม่ 42,661 - - - - - - 42,661 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (714) - (714) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (7,133) (1,331) (18,584) (14,648) (40) (41,736) 
โอนเขา้/โอนออก - 50 4,418 9,539 - 520 (14,527) - 

31 ธนัวาคม 2558 122,412 256 75,455 44,467 30,738 33,229 3,161 309,718 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

      เครื่องตกแต่ง   
   อาคารและ   ติดตั้ง เครื่องจกัรและ  
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
1 มกราคม 2557 - 206 32,929 8,050 13,239 27,514 - 81,938 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 1,897 4,481 6,906 5,032 - 18,316 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/         
   ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - - (82) (429) (2,953) - (3,464) 

31 ธนัวาคม 2557 - 206 34,826 12,449 19,716 29,593 - 96,790 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 6 3,780 6,375 7,615 5,098 - 22,874 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/         
   ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - (7,133) (1,330) (8,481) (14,715) - (31,659) 

31 ธนัวาคม 2558 - 212 31,473 17,494 18,850 19,976 - 88,005 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2557 32,251 - 4,093 21,381 23,089 13,739 1,332 95,885 

31 ธนัวาคม 2558 122,412 44 43,982 26,973 11,888 13,253 3,161 221,713 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2557 (จาํนวน 4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     18,316 

2558 (จาํนวน 8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     22,874 
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 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 2558 และ 2553 สําหรับท่ีดิน โดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริษัทฯได้บันทึกส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 42.7 ลา้นบาท และ 9.2 ลา้นบาทในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี 2558 และ 2553 ตามลาํดบั 

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 จะเป็น 53.3 ลา้นบาท (2557: 23.0 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 9.4 ลา้นบาท (2557: 7.6 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ  42.3 ล้านบาท  (เฉพาะของบริษัทฯ: 42.2 ล้านบาท)                    
(2557: 57.7 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 57.6 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดโ้อนท่ีดินและอาคารบางส่วนท่ีเคยใชใ้ห้บริการคลงัสินคา้ให้เช่าและ
เคยบันทึกเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมาเป็นโรงงานผลิตและคลงัเก็บสินค้าของตนเอง
เน่ืองจากการเปล่ียนวตัถุประสงคก์ารใชป้ระโยชน์ในสินทรัพยด์งักล่าว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
ขอ้ 17 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว   

 ยานพาหนะของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 25.5 
ลา้นบาท (2558: ไม่มีการคํ้าประกนัดงักล่าว) ไดถู้กนาํไปคํ้าประกนัเงินท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดม้าจาก
สถาบนัการเงินเพ่ือนาํมาชาํระค่ารถโดยสารบางส่วนแก่บริษทัตามสญัญาซ้ือขายรถโดยสาร 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ค่าสิทธิเดินรถ โปรแกรม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 โดยสารประจาํทาง คอมพิวเตอร์ ระหวา่งการติดตั้ง รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2557 14,885 2,821 - 17,706 
ซ้ือเพ่ิม - 445 - 445 
ตดัจาํหน่าย - (93) - (93) 

31 ธนัวาคม 2557 14,885 3,173 - 18,058 
ซ้ือเพ่ิม - 349 7,429 7,778 
ตดัจาํหน่าย - (128) - (128) 

31 ธนัวาคม 2558 14,885 3,394 7,429 25,708 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2557 7,395 1,454 - 8,849 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,698 687 - 2,385 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (38) - (38) 

31 ธนัวาคม 2557 9,093 2,103 - 11,196 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,698 686 - 2,384 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (25) - (25) 

31 ธนัวาคม 2558 10,791 2,764 - 13,555 

ค่าเผื่อการด้อยค่า     
31 ธนัวาคม 2557 - - - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับปี 2,687 - - 2,687 

31 ธนัวาคม 2558 2,687 - - 2,687 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2557 5,792 1,070 - 6,862 

31 ธนัวาคม 2558 1,407 630 7,429 9,466 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหวา่งการติดตั้ง รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2557 2,821 - 2,821 
ซ้ือเพ่ิม 445 - 445 
ตดัจาํหน่าย (93) - (93) 

31 ธนัวาคม 2557 3,173 - 3,173 
ซ้ือเพ่ิม 349 7,429 7,778 
ตดัจาํหน่าย (128) - (128) 

31 ธนัวาคม 2558 3,394 7,429 10,823 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2557 1,454 - 1,454 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 687 - 687 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (38) - (38) 

31 ธนัวาคม 2557 2,103 - 2,103 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 686 - 686 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (25) - (25) 

31 ธนัวาคม 2558 2,764 - 2,764 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2557 1,070 - 1,070 

31 ธนัวาคม 2558 630 7,429 8,059 

20. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / 
 ร้อยละ (ต่อปี) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2558 2557 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร -  3.08% - 3.68%   
ทรัสตรี์ซีท (2557: 3.18% - 7.25%) 133,948 159,715 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้าง และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัฯ  
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21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42 - 42 - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,413 12,807 8,409 12,807 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,237 10,568 6,167 8,970 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 39,871 30,997 39,820 30,938 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 1,000 900 1,000 900 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 39 - 39 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 57,563 55,311 55,438 53,654 
 

22. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/             
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 9,248 8,000 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (800) (874) 

รวม 8,448 7,126 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,702) (2,984) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึง   
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,746 4,142 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงาน
ของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ                 
3 ถึง 5 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 3 6 9 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                          - (1) (1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 3 5 8 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 3 5 8 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                          - (1) (1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 3 4 7 

23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 9,437 7,510 9,437 7,464 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     
    ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,833 1,147 1,833 1,193 
    ตน้ทุนดอกเบ้ีย 248 211 248 211 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

    

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
 ประชากรศาสตร์ - 22 - 22 

 ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 847 - 847 
 ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (238) - (238) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (386) (62) (386) (62) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 11,132 9,437 11,132 9,437 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,833 1,147 1,833 1,193 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 248 211 248 211 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของกําไรขาดทุน 2,081 1,358 2,081 1,404 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรขาดทุน 
ตน้ทุนขาย 823 1,020 823 1,020 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,258 338 1,258 384 
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 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯท่ีรับรู้ใน                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในปี 2557 มีจาํนวน 0.6 ลา้นบาท (2558: ไม่มี) 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะมีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ขา้งหน้าจาํนวน 2.7 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 2.7 ลา้นบาท) (2557 : จาํนวน 2.6 
ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 2.6 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานของบริษทัฯและบริษัทย่อยประมาณ 6.07 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน               
6.07 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม /                      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 
อตัราคิดลด 2.63% 2.63% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 5.75% 5.75% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  5% - 30% 5% - 30% 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.50% ลดลง 0.50% 
อตัราคิดลด (163) 388 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  398 (175) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (155) 56 
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24. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 32,214 25,103 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2,805 549 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:    
การกลบัรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 11,741 3,954 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 46,760 29,606 

บริษทัฯมีจาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจากการตีราคาท่ีดิน ซ่ึงบนัทึกอยู่ใน
ส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จาํนวน 8.5 ล้านบาท                 
(2557: - ลา้นบาท) 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 255,168 121,009 252,614 128,947 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                           
คูณอตัราภาษี 50,523 25,789 50,523 25,789 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                 
ของปีก่อน 2,805 549 2,805 549 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,400 1,148 2,400 1,148 
 ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (20,709) (1,834) (20,709) (1,834) 
รวม (18,309) (686) (18,309) (686) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง (เพิม่ข้ึน) 9,125 (3,505) 9,125 (3,505) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 2,616 7,459 2,616 7,459 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 46,760 29,606 46,760 29,606 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,036 10,311 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3,026 5,892 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 241 576 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 1,835 1,835 
 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,226 1,875 
รวม 11,364 20,489 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
 ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

 ลงทุนจากมูลค่าตามบญัชี 20,335 27,727 
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 10,376 1,844 
 ท่ีดินและอาคารท่ีโอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

 ลงทุน 10,008 - 
รวม 40,719 29,571 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวน 66.7 ลา้นบาท (2557: 67.6 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัยอ่ยนั้นๆ ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี  เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัอาจไม่มีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้

ผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยท่ียงัไม่ได้ใช้ดังกล่าว มีจาํนวนเงิน 47.4 ล้านบาท (2557: 64.5       
ลา้นบาท)  ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชนภ์ายในปี 2563 (2557: ปี 2562)   
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 128,294 107,167 126,859 105,861 
ค่าเส่ือมราคา 27,611 25,129 22,874 18,317 
ค่าตดัจาํหน่าย 2,384 2,384 686 687 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (6,388) 3,210 20,545 11,173 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 159,907 90,766 159,907 90,766 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ     
   ใหเ้ป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ  (14,331) (4,101) (14,331) (4,101) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 13,481 3,146 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,687 - - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์น 877 - 877 - 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 13,575 (268) 13,575 (268) 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 598 598 598 598 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 480,657 421,239 479,785 421,239 
ค่าซ้ือสินคา้ 652,333 571,552 651,320 571,552 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 9,674 (134,666) 9,355 (134,666) 

26. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรขาดทุนสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีกบั
จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ทั้ ง ส้ินให้ เป็นหุ้นสามัญจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ                     
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 28 โดยสมมติว่าไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 
ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 แสดงการ
คาํนวณไดด้งัน้ี 
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 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 กาํไรสาํหรับปี จาํนวนหุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ 

 งบการเงิน งบการเงิน ถวัเฉล่ีย งบการเงิน งบการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนกั รวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ บาท บาท 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 92,178 99,341 650,007 0.142 0.153 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั - - 5,967   

กําไรต่อหุ้นปรับลด      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ      
      สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ      
      ซ้ือหุน้สามญั 92,178 99,341 655,974 0.141 0.151 

ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เน่ืองจากใบสําคญัแสดง
สิทธิ (KAMART-W1) ไดมี้การใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 28 

27.     ทุนเรือนหุ้น 

 ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 28 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 

28.  ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญั 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 เพ่ือจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 59,997,956 หน่วย ในอตัรา 10 หุ้นเดิม
ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 
นบัตั้งแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซ้ือหุ้นสามญัใหม่ได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 1 หุน้สามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละ
รายสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ในวนัทาํการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2556 ตุลาคม 2556 
มกราคม 2557 และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และ
สามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
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 ในระหว่างปี 2557 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้ช้สิทธิจาํนวน 36,036,325 หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯจาํนวนรวม 72.1 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 27 

29. ส่วนเกินทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงไม่สามารถนาํมาหักกบั
ขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

30. เงนิปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลสาํหรับปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                  
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 38,202 0.06 

เงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 39,559 0.06 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 39,559 0.06 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 39,573 0.06 

  156,893 0.24 
เงินปันผลสาํหรับปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                  

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 39,574 0.06 
เงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 39,573 0.06 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 39,573 0.06 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 39,573 0.06 

  158,293 0.24 

31. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้
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32. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 - ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

 - ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายรถท่ีใชก๊้าซธรรมชาติและถงับรรจุก๊าซ  

 - ส่วนงานใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง  

 - ส่วนงานใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้  

 บริษทัร่วมของบริษทัฯดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจาก
การดาํเนินงาน สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี  
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   (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายรถที่ใชก้๊าซ

ธรรมชาติและ         
ถงับรรจุก๊าซ 

ส่วนงาน             
ให้บริการเดินรถ
โดยสารประจาํทาง 

ส่วนงานใหเ้ช่าและ
ให้บริการคลงัสินคา้ 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการ           
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,166,864 2,897 3,682 19,065 1,192,508 - 1,192,508 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,666 99 - - 1,765 (1,765) - 
ดอกเบี้ยรับ 3,246 - - - 3,246 (782) 2,464 
ดอกเบี้ยจ่าย 5,749 - 782 - 6,531 (782) 5,749 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 23,562 - 6,433 - 29,995 - 29,995 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึ้น (โอนกลบั) (6,329) 26,874 - - 20,545 (26,933) (6,388) 
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับเพิ่มขึ้น (โอนกลบั) 5,876 (20,207) - - (14,331) - (14,331) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น 617 260 16,168 - 17,045 - 17,045 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ 5,547 - - - 5,547 - 5,547 
กาํไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน
เป็นมูลค่ายตุิธรรม - - - 10,000 10,000 - 10,000 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - - - (248) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 46,760 - - - 46,760 - 46,760 
        
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 181,811 (4,199) (23,800) 28,177 181,989 26,419 208,408 

   
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 887,095 - 9,920 115,000 1,012,015 (10,832) 1,001,183 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย - - - - - - 70,668 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ที่ไม่รวม
เครื่องมือทางการเงิน และสินทรัพยภ์าษีเงินได ้            
รอตดับญัชี 43,312 - - 10,000 53,312 - 53,312 

หนีส้ินรวมของส่วนงาน 283,000 - 69,679 - 352,679 (67,577) 285,102 
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   (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายรถที่ใชก้๊าซ

ธรรมชาติและ         
ถงับรรจุก๊าซ 

ส่วนงาน             
ให้บริการเดินรถ
โดยสารประจาํทาง 

ส่วนงานใหเ้ช่าและ
ให้บริการคลงัสินคา้ 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการ           
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

             
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  958,542 26,012 1,163 26,433 1,012,150 - 1,012,150 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 37 - - 37 (37) - 
ดอกเบี้ยรับ 2,846 - - - 2,846 (1,268) 1,578 
ดอกเบี้ยจ่าย 5,067 - 1,487 - 6,554 (1,268) 5,286 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19,004 - 8,509 - 27,513 - 27,513 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึ้น 7,991 3,181 11 - 11,183 (7,973) 3,210 
ค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับเพิ่มขึ้น (โอนกลบั) 5,549 (9,650) - - (4,101) - (4,101) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้น - - 3,146 - 3,146 - 3,146 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ 169 - - - 169 - 169 
กาํไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน
เป็นมูลค่ายตุิธรรม - - - 4,000 4,000 - 4,000 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - - - (114) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 29,606 - - - 29,606 - 29,606 
        
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 163,881 (91,118) (15,500) 26,167 83,430 7,973 91,403 
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   (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายรถที่ใชก้๊าซ

ธรรมชาติและ         
ถงับรรจุก๊าซ 

ส่วนงาน             
ให้บริการเดินรถ
โดยสารประจาํทาง 

ส่วนงานใหเ้ช่าและ
ให้บริการคลงัสินคา้ 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการ           
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

        
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 705,123 49,030 32,921 168,000 955,074 (36,953) 918,121 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย - - - - - - 70,916 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ที่ไม่รวม
เครื่องมือทางการเงิน และสินทรัพยภ์าษีเงินได ้            
รอตดับญัชี 71,708 - - 4,000 75,708 - 75,708 

หนีส้ินรวมของส่วนงาน 284,682 - 68,881 - 353,563 (67,279) 286,284 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกั คือประเทศไทย ดงันั้นรายได ้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
306 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค (ปี 2557 มีรายไดจ้ากลูกคา้
รายใหญ่จาํนวนหน่ึงราย เป็นจาํนวนเงิน 197 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค) 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

33.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคารและ
ยานพาหนะ และสัญญาบริการ  อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปีและสัญญา
ดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 
จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี 5.4 6.2 
2 ถึง 3ปี 1.2 2.0 

33.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับการซื้อสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ อุปกรณ์ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จํานวนประมาณ  5.9 ล้านบาท  และ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา                
(2557 : 39 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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33.3 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัโดยธนาคาร
ใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 

34. ลําดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัหรือเปิดเผยมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 26,500 - - 26,500 
ท่ีดิน  - 122,412 - 122,412 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - - 115,000 115,000 
 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,253 - 2,253 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 26,500 - - 26,500 
ท่ีดิน  - 122,412 - 122,412 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - - 115,000 115,000 
 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,238 - 2,238 
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35. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะส้ันและ            
เงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าทางการเงิน เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวั
เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือขายสินคา้ 
และการซ้ืออุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกลุเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

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

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 3.79 4.71 36.2538 33.1132 
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้
กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบัน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและ   
บริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี    

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.37% - 1.00% - - 16 - 16 
 เงินลงทุนชัว่คราว 1.00% - 6.50% 50 - - 27 77 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 223 223 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50 % 3 - - - 3 
 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการ       
  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7.00% 1 1 - - 2 

  54 1 16 250 321 

หนีสิ้นทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            

 จากธนาคาร 3.08% - 3.68% 134 - - - 134 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 58 58 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.99% - 8.49% 2 6 - - 8 

  136 6 - 58 200 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.50% - 2.55% 50 - 8 2 60 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 203 203 
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน  5.63% - 10.83% 2 1 - - 3 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50% 1 - - - 1 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00% 30 - - - 30 
  83 1 8 205 297 
หนีสิ้นทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น             

 จากธนาคาร 3.18% - 7.25% 160 - - - 160 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 55 55 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 3.45% - 8.49% 3 4 - - 7 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.00% 10 - - - 10 
  173 4 - 55 232 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37% - 1.00% - - 10 - 10 
 เงินลงทุนชัว่คราว 1.00% - 6.50% 50 - - 27 77 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 223 223 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50% 10 - - - 10 
 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลและ       
  กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7.00% 1 1 - - 2 
  61 1 10 250 322 

หนีสิ้นทางการเงิน       

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            
 จากธนาคาร 3.08% - 3.68% 134 - - - 134 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 55 55 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.99% - 8.49% 2 6 - - 8 
  136 6 - 55 197 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.50% - 2.55 % 50 - 3 2 55 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 207 207 
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน  5.63% - 10.83% 2 1 - - 3 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50% 31 - - - 31 
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00% 30 - - - 30 

  113 1 3 209 326 

หนีสิ้นทางการเงิน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น                  

 จากธนาคาร 3.18% - 7.25% 160 - - - 160 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 54 54 
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 3.45% - 8.49% 3 4 - - 7 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.00% 10 - - - 10 

  173 4 - 54 231 

35.2  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภท               
ระยะส้ันหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเวน้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.7 2.3 1.0 0.8 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ 

   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10.5 2.2 31.0 22.8 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สิ
นทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้ น ไดแ้ก่เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราวในเงินฝากธนาคารเผื่อเรียกพิเศษ ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมระยะ
สั้น เจา้หน้ีและเงินกูย้มืระยะสั้น แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด กรณีท่ีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต  

ค)  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

36. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.4:1 (2557: 0.5:1) และเฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.4:1 (2557: 0.4:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือว ัน ท่ี  20 มกราคม  2559 บริษัทฯได้จ่ายเงินลงทุนใน  บริษัท  คาร์มาร์ท  เวียดนาม  จํากัด                     
ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเวียดนาม จาํนวนรวม 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3.56 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา               
บริษัทฯได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า นับตั้ งแต่วนัท่ีลงทุน                     
เป็นตน้ไป 
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 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
จากกาํไรของปี 2558 และจากกาํไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท ซ่ึงเม่ือหักจากเงินปันผลระหว่าง
กาลหุ้นละ 0.18 บาท จะเป็นเงินปันผลในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวม
เป็นจาํนวนเงินจ่าย 46.2 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 เงินปันผลน้ีจะจ่ายและ
บนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

38. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ  

ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ใหม่ 
และในงบกาํไรขาดทุน สําหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดั
ประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบแสดงฐานะการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 และต่อกาํไรหรือขาดทุนหรือต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ตามท่ีเคยรายงานไปแลว้ โดยการจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2557 
 ตามท่ี          

จดัประเภทใหม่ 
ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ี           
จดัประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 179,054 203,056 183,490 207,492 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 29,385 5,383 28,574 4,572 
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - 223 - 223 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 268 - 268 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ - 169 - 169 
รายไดอ่ื้น 16,228 15,568 17,443 16,783 

39. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
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