(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย โดยมี ธุ ร กิ จ หลัก คื อ การผลิ ต และจํา หน่ า ยสิ นค้า อุ ป โภคบริ โภค และการให้ เช่ า และให้
บริ ก ารคลังสิ น ค้า ที่ อ ยู่บ ริ ษ ัท ฯตามที่ จ ดทะเบี ย นตั้ง อยู่เลขที่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3
ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่ างกาล
งบการเงิ น รวมระหว่ างกาลนี้ จัด ทําขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง
งบการเงินระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงิ นรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มจากงบการเงินประจําปี ที่ นําเสนอครั้ ง
ล่ าสุ ด ดัง นั้ นงบการเงิ น รวมระหว่ า งกาลจึ ง เน้ น การให้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ กิ จ กรรม เหตุ ก ารณ์ แ ละ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควร
ใช้งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นข้อมูลทางการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินรวมระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยนี้
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 โดยมี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ มีสาระสําคัญของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั ดังนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่ อ วัน ที่ 20 มกราคม 2559 บริ ษ ัท ฯได้จ่ า ยเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท คาร์ ม าร์ ท เวี ย ดนาม จํา กัด ซึ่ ง
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนามจํานวนรวม 98,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 3.56
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 200,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
บริ ษ ัท ฯได้บ ัน ทึ ก เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ดังกล่ าวเป็ นเงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้านับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ล งทุ น
เป็ นต้นไป
ในระหว่างไตรมาสปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริ ษทั มายบัส จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
ให้แก่บุคคลภายนอกจํานวน 8,564,511 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 95.16
ที่ราคาหุ ้นละ 0.05 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 0.428 ล้านบาท ทําให้เกิ ดกําไรทางบัญชีจากการขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 0.61 ล้านบาท แสดงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวม (กําไร
หรื อขาดทุ นเฉพาะกิ จการ: กําไร 0.428 ล้านบาท) การขายเงิ นลงทุ นดังกล่าวทําให้ บริ ษทั มายบัส
จํากัด สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของ บริ ษทั มายบัส จํากัด ณ วันที่จาํ หน่าย มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
หัก: ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย - ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ฯ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่บริ ษทั ฯ เคยรับรู ้ในอดีต
รวมสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยหลังหักค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ฯ
ราคาขาย
กําไรจากการขายบริ ษทั ย่อย

8,017
(70,891)
(62,874)
2,931
(59,943)
59,760
(183)
428
611

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับ
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.4 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 3 เดือน
4 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
1 - 3 เดือน
4 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558

1,619

3,203

1,619

3,597

1,052
1,693
4,364
4,364

483
382
8
14
4,090
4,090

1,052
1,693
4,364
4,364

521
50
22
6,188
10,378
(6,288)
4,090

4,812
152,111

2,469
108,339

4,812
152,111

2,469
108,339

109,823
6,096
2,631
9,126
1,641
286,240
(8,326)
277,914

77,635
1,739
2,026
3,913
1,442
197,563
(3,237)
194,326

109,823
6,096
2,631
9,126
1,641
286,240
(8,326)
277,914

77,635
1,739
2,026
3,913
1,442
197,563
(3,237)
194,326
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินทดรองแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

1,078
18,238
19,316
(16,657)
2,659
284,937

22,121
10,295
32,416
(8,169)
24,247
222,663

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2558
2559
1,078
18,238
19,316
(16,657)
2,659
284,937

31,748
10,271
42,019
(17,785)
24,234
222,650

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาขายสิ นค้าคงเหลือซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโครงการปรับปรุ ง
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz ให้เป็ นระบบ CDMA2000 1X ทั้งหมด ให้กบั บุคคลที่ไม่
เกี่ ยวข้องกันในราคา 28.1 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดังกล่าวกําหนดให้ผูซ้ ้ื อต้องทําการ
ผ่อนชําระค่าสิ นค้าเป็ นรายเดือนให้กบั บริ ษทั ฯภายใน 10 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯ มียอด
คงเหลือของลูกหนี้ ดงั กล่าวจํานวน 22.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 24.0 ล้านบาท) โดยมีส่วนของ
ลู ก หนี้ ที่ จ ะครบกํ า หนดชํ า ระเกิ น กว่ า 12 เดื อ นจํา นวน 20.0 ล้ า นบาท (31 ธั น วาคม 2558:
21.3 ล้านบาท) ซึ่งจัดประเภทอยูใ่ นรายการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
4.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ

บริ ษทั มายบัส จํากัด *
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เจ คอส แลบอราทอรี ส์ จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ ี จรัญสนิทวงศ์ 13 จํากัด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ ต้ ี เพชรเกษม จํากัด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จํากัด
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จํากัด
การร่ วมค้า
Karmarts Malaysia Sdn. Bhd. **
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั จูน แลบอราทอรี ส์ จํากัด
มีผถู ้ ือหุน้ /กรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ย่อย
* บริ ษทั ฯขายเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
** บริ ษทั ฯมีแผนที่จะลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 9
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการธุรกิจที่สาํ คัญดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ อสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
รายได้ค่าเช่า
รายการธุรกิจกับการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ขายสิ นค้า
1,580
ดอกเบี้ยรับ
246
รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้า
1,319
ซื้ อสิ นค้า
1,149
ดอกเบี้ยรับ
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558

นโยบายการกําหนดราคา

-

150
97
271
247

29
195
-

ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

-

1,580
246

-

ใกล้เคียงราคาตลาด
ร้อยละ 1.50 ต่อปี

4

1,319
1,149
-

4

ใกล้เคียงราคาตลาด
ใกล้เคียงราคาตลาด
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ อสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การการจัดการ
รายได้ค่าเช่า
รายการธุรกิจกับการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ขายสิ นค้า
1,580
ดอกเบี้ยรับ
288
รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้า
6,402
ซื้ อสิ นค้า
1,969
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558

นโยบายการกําหนดราคา

-

343
119
541
494

29
389
-

ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

-

1,580
288

-

ใกล้เคียงราคาตลาด
ร้อยละ 1.50 ต่อปี

7
187

6,402
1,969
-

7
187

ใกล้เคียงราคาตลาด
ใกล้เคียงราคาตลาด
ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ร้อยละ 9 ต่อปี

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างของรายการธุ รกิ จกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 3)
การร่ วมค้า
2,312
บริ ษทั ร่ วม
310
22
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
2,820
6,523
19,666
กรรมการ
รวม
5,442
26,211
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - บริ ษทั ย่อย
สุ ทธิ
5,442
26,211

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2,312
310
2,820
5,442
5,442

22
15,915
6,523
19,666
42,126
(15,915)
26,211

2,656
2,656
2,656

65,956
65,956
65,956

2,656
51,662
54,318
(43,845)
10,473

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
686
42
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย
510
1,000
รวม
1,196
1,042

686
510
1,196

42
1,000
1,042

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - บริ ษทั ย่อย
สุ ทธิ

65,956
65,956
65,956

6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดปั จจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
1 มกราคม
2559

เพิ่มขึ้น

2,656

63,300

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด

30 มิถุนายน
2559

ลดลง

-

65,956
(หน่วย: พันบาท)

1 มกราคม
2559
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ดิไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั มายบัส จํากัด
รวม

เพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โอนไปเป็ นเงิน
ให้กยู้ มื แก่
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ
กิจการที่ไม่
เพิ่มขึ้น
เกี่ยวข้องกัน

30 มิถุนายน
2559

2,656

63,300

-

-

65,956

7,817
10,473

650
63,950

(2,986)
(2,986)

(5,481)
(5,481)

65,956

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยมี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
วันที่ 30 มิถุนายน
2559
2558
2559
2558
4
5
9
10
1
4
3
2
6
13
13
6

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่ บุคคลและกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯมีเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันจํานวน
53 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 - 15.0 ต่อปี (31 ธันวาคม 2558: ไม่มี)

6.

สิ นค้ าคงเหลือ
รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
15,130
ค่าเผือ่ การปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
1,382
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
16,512

7.

เงินลงทุนชั่วคราว

หลักทรัพย์เพื่อค้า - หุน้ สามัญ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า - สุ ทธิ
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2559
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
11,745
11,539
27,884
26,500
(206)
11,539
11,539

(1,246)
(138)
26,500
50,000
76,500

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท ฯมี เงิ น ฝากเผื่อ เรี ย กพิ เศษ 8 เดื อ น จํานวน 50 ล้านบาท มี อ ัต รา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.0 - 6.5 ต่อปี (30 มิถุนายน 2559: ไม่มี)
ในระหว่างงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ด 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ามูลค่า
ตามบัญ ชี 53.12 ล้านบาท (2558: 7.50 ล้านบาท) และรั บ รู ้ กาํ ไรจากการขายจํานวน 1.81 ล้านบาท
(สุ ทธิจากภาษี) (2558: 0.10 ล้านบาท)ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจาํ นวนเงิน 0.12 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2558: 2.55 ล้านบาท)

9.

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้า ซึ่ งเป็ นเงิ น ลงทุ น ในกิ จ การที่ บ ริ ษ ั ท ฯและบุ ค คลอื่ น ควบคุ ม ร่ ว มกั น
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อการร่ วมค้า

บริ ษทั คาร์มาร์ท
เวียดนาม จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ใน
ประเทศ

จําหน่ายสิ นค้ากลุ่ม
เครื่ องสําอางค์ เวียดนาม

สัดส่ วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
(ร้อยละ)
30
31
30
31
30
31
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558
49

-

3,563

-

3,077

-

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อการร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริ ษทั คาร์มาร์ท
เวียดนาม จํากัด

จําหน่ายสิ นค้ากลุ่ม
เครื่ องสําอางค์

เวียดนาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
ราคาทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2559
2558
2558
49

-

3,563

-

เมื่ อ วัน ที่ 20 มกราคม 2559 บริ ษั ท ฯได้ จ่ า ยเงิ น ลงทุ น ใน บริ ษั ท คาร์ ม าร์ ท เวี ย ดนาม จํา กั ด
ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม จํานวนรวม 98,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 3.56
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 200,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้า นับตั้งแต่วนั ที่ลงทุนเป็ นต้น
ไป
เงินลงทุนในการร่ วมค้าดังกล่าวบันทึกโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
นั้น ซึ่ งยังไม่มีการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีภายนอก เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านเวลาทําให้ฝ่ายบริ หาร
ของการร่ วมค้าดังกล่าวไม่สามารถจัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการสอบทานได้
9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ฯได้ทาํ บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่ วมมือในการจัดตั้ง Karmarts
Malaysia Sdn. Bhd. เป็ นการร่ วมค้าแห่ งใหม่ในประเทศมาเลเซีย โดยบริ ษทั ฯจะถือหุน้ จํานวน 51,000
หุ ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 51 ของหุ ้นที่ ออกจําหน่ ายทั้งหมด 100,000 หุ ้น ) ตามมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10
ริ ง กิ ต มาเลเซี ย รวมเป็ นจํานวนเงิ น ที่ จ ะจ่ ายซื้ อ ทั้ง สิ้ น 510,000 ริ งกิ ต มาเลเซี ย หรื อ ประมาณ 4.9
ล้านบาท ในปั จจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างจดทะเบียนจัดตั้งการร่ วมค้าดังกล่าว
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 บริ ษ ัท ฯมี ภ าระผูก พัน เกี่ ย วกับ เงิ น ลงทุ น ที่ ย งั ไม่ เรี ย กชํา ระในบริ ษ ัท
คาร์มาร์ท เวียดนาม จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 98,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (31 ธันวาคม 2558: ไม่มี)
10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ใน
ประเทศ

บริ ษทั ดิ ไอโคนิค
พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีตาม
ราคาทุน
(ร้อยละ)
วิธีส่วนได้เสี ย
30
31
30
31
30
31
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558

33.33

33.33

71,030

71,030

70,406

70,668

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริ ษทั ดิ ไอโคนิค
พรอพเพอร์ต้ ี
จํากัด

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

ไทย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
ราคาทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2559
2558
2558
33.33

33.33

71,030

71,030

ในระหว่างไตรมาสหนึ่งของปี ปั จจุบนั บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยของตนจํานวน 3 บริ ษทั
ได้แก่ บริ ษ ทั ดิ ไอโคนิ ค พรอพเพอร์ ต้ ี จรั ญ สนิ ทวงศ์ 13 จํากัด บริ ษทั ดิ ไอโคนิ ค พรอพเพอร์ ต้ ี
เพชรเกษม จํากัด และบริ ษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จํากัด โดยมีทุนจดทะเบียนบริ ษทั ละ 1 ล้านบาท
เพื่อดําเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยก
ชําระแล้ว
ล้านบาท

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
95.16
70.00
70.00

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
9,173
2,500
2,500
2,500
11,673
(9,173)
2,500
2,500

ในระหว่างไตรมาสปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริ ษทั มายบัส จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
ให้แก่บุคคลภายนอกจํานวน 8,564,511 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 95.16
ที่ราคาหุ ้นละ 0.05 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวม 0.428 ล้านบาท ทําให้เกิดกําไรทางบัญชีจากการขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 0.61 ล้านบาท แสดงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวม (กําไร
หรื อขาดทุ นเฉพาะกิ จการ: กําไร 0.428 ล้านบาท) การขายเงินลงทุนดังกล่าวทําให้ บริ ษทั มายบัส
จํากัด สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระในบริ ษทั เจ คอส
แลบอราทอรี ส์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 4.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
เงิ น ลงทุ น ที่ ย งั ไม่ เรี ย กชําระในบริ ษ ัท มายบัส จํากัด และบริ ษ ัท เจ คอส แลบอราทอรี ส์ จํากัด
เป็ นจํานวนเงิน 55 ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท ตามลําดับ)
12. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2559
มูลค่ายุติธรรมเพิม่ ขึ้น/(ลดลง) ระหว่างงวด
30 มิถุนายน 2559

115,000
115,000
11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างไตรมาสหนึ่ งของปี 2558 บริ ษ ทั ฯได้โอนที่ ดิน และอาคารบางส่ วนที่ เคยได้ให้บ ริ ก าร
คลังสิ นค้าให้เช่าไปเป็ นโรงงานผลิตและคลังเก็บสิ นค้าของตนเอง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 13
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม
ราคาทุน
1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
โอนไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
30 มิถุนายน 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย/โอนออก
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
30 มิถุนายน 2559
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
1 มกราคม 2559
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
30 มิถุนายน 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2559
30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

377,756
17,250
(313)
(1,825)
(3,156)
(67,960)
321,752

309,718
17,250
(313)
(1,825)
(3,156)
321,674

132,039
12,653
(4,391)
(44,979)
95,322

88,005
11,698
(4,391)
95,312

16,627
(16,627)
-

-

229,090

221,713

226,430

226,362
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ ณ สิ้ นปี 2558 สําหรับที่ดิน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริ ษทั ฯได้บนั ทึกส่ วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 42.7
ล้านบาท ในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ น้ สําหรับปี 2558
หากบริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 จะเป็ น 56.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 53.3 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 บริ ษ ัท ฯมี ย อดคงเหลื อ ของยานพาหนะซึ่ งได้ม าภายใต้สั ญ ญาเช่ าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 7.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 9.4 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้ว แต่ ย งั ใช้ง านอยู่ มู ล ค่ าตามบัญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ าเสื่ อ มราคาสะสมและค่ าเผื่อ การด้อ ยค่ าของ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วมี จ ํา นวนเงิ น ประมาณ 46.1 ล้า นบาท (เฉพาะของบริ ษ ัท ฯ: 46.1 ล้า นบาท)
(31 ธันวาคม 2558: 42.3 ล้านบาท เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 42.2 ล้านบาท)
ในระหว่างไตรมาสหนึ่ งของปี 2558 บริ ษทั ฯได้รับโอนที่ดินและอาคารบางส่ วนที่เคยได้ให้บริ การ
คลังสิ นค้าให้เช่ าและเคยบันทึกเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมาเป็ นโรงงานผลิตและคลังเก็บ
สิ นค้าของตนเอง เนื่องจากการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุ ข้อ 12
บริ ษทั ฯได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างส่ วนใหญ่ไปคํ้าประกันสิ นเชื่ อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั
ระยะสั้นและระยะยาว
14. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
9,466
8,059
ซื้อเพิ่ม
6,080
6,080
โอนมาจากอุปกรณ์ - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
359
359
ตัดจําหน่าย - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
(11)
(11)
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(3,292)
(2,585)
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (700)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
11,902
11,902
13

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
ทรัสต์รีซีท
3.22% - 4.25% 3.08% - 3.68%
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
4.25%
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
221,993
133,948
30,000
251,993
133,948

ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินระยะสั้นวงเงินจํานวน 50 ล้านบาท จากธนาคาร
แห่ งหนึ่ งในประเทศเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00
ต่อปี มีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายเดือน โดยชําระงวดแรกในวันที่ 25 สิ งหาคม 2559 และบริ ษทั ฯต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ยอดเงินกูย้ มื คงเหลือมี
จํานวน 30 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: ไม่มี)
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ส่ วนใหญ่และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯ และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกัน
โดยกรรมการของบริ ษทั ฯ
16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
686
42
18,607
8,413
30,166
8,237
53,358
39,871
510
1,000
103,327
57,563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
686
42
18,602
8,409
30,166
6,167
53,276
39,820
510
1,000
103,240
55,438
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ น สํา รองนี้ จะมี จ าํ นวนไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้
จัดสรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
18. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
วันที่ 30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2559
2558
2559
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
การกลับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุน

14,867

(4,591)

33,335

11,803

2,615

2,970

4,212

1,306

17,482

(1,621)

37,547

13,109

19. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
20. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าและอุ ปกรณ์ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
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บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สําคัญ
ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน
หยวน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน2559 31 ธันวาคม
2558
2559
2558
2558
2559
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
6.4
3.8
35.3436
36.2538
0.1
0.3461
1.3
5.3568
-

บริ ษทั ฯมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
วันครบกําหนด
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซ้ือ จํานวนที่ขาย จํานวนที่ซ้ือ
จํานวนที่ขาย
ตามสัญญา
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
1.05
35.24 - 35.35
ภายในเดือนธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีสัญ ญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือ
21. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าว
แทน
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
30 มิถุนายน 2559
31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

11,539

26,500

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
22. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
22.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าที่ ดิน พื้นที่ อาคารและ
ยานพาหนะและสัญญาบริ การ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี และสัญญา
ดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานและ
สัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 3 ปี

7.4
6.0

5.4
1.2
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
22.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับการซื้อสิ นค้ าและรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้า อุปกรณ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จาํ นวนประมาณ 0.9 ล้านหยวน และ 0.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (31 ธันวาคม 2558:
5.9 ล้านบาท และ 0.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
22.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารใน
นามบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่เป็ นจํานวน 0.5 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีภาระคํ้าประกันการออกหนังสื อคํ้าประกัน
โดยธนาคารให้แก่บริ ษทั สตาร์คอม จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท
23. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลสําหรับปี 2557
เงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2558

เงินปันผลสําหรับปี 2558
เงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2559

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้ (บาท)

39,574

0.06

39,573
79,147

0.06
0.12

46,169

0.07

46,170
92,339

0.07
0.14

24. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนินงานที่
รายงาน กล่าวคื อได้ยกเลิ กส่ วนงานผลิ ตและจําหน่ ายรถที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติ และถังบรรจุ ก๊าซและ
ส่ วนงานให้บริ การเดินรถโดยสารประจําทางแล้ว
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนงานผลิตและ ส่ วนงานให้บริ การ
จําหน่ายสิ นค้า
เดินรถโดยสาร
ประจําทาง
อุปโภคบริ โภค
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

ส่ วนงานให้เช่า
และให้บริ การ
คลังสิ นค้า

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

393,768
119
393,887

140
140

5,234
5,234

399,142
119
399,261

(119)
(119)

399,142
399,142

76,036

(1,654)

5,234

79,616

(2,459)

77,157
4,214
611
221
(243)
(2,973)
78,987
(17,482)
61,505
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(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนงานผลิตและ ส่ วนงานให้บริ การ
จําหน่ายสิ นค้า
เดินรถโดยสาร
ประจําทาง
อุปโภคบริ โภค
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

ส่ วนงานให้เช่า
และให้บริ การ
คลังสิ นค้า

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

717,579
119
717,698

942
942

9,148
9,148

727,669
119
727,788

(119)
(119)

727,669
727,669

154,322

(3,114)

9,014

160,222

(915)

159,307
13,691
611
132
(713)
(5,823)
167,205
(37,547)
129,658
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(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
284,182
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
284,182
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
70,666
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

ส่ วนงานผลิต
และจําหน่ายรถที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ

ส่ วนงานให้บริ การเดิน
รถโดยสาร
ประจําทาง

ส่ วนงานให้เช่า
และให้บริ การ
คลังสิ นค้า

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

15
28
43

1,258
1,258

4,697
4,697

290,152
28
290,180

(28)
(28)

290,152
290,152

(36)

(6,420)

4,521

68,731

-

68,731
860
(3,787)
(115)
(2,815)
62,874
1,621
64,495
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
574,839
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
574,839
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
128,010
กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายรถที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ

ส่ วนงานให้บริ การเดิน
รถโดยสาร
ประจําทาง

ส่ วนงานให้เช่าและ
ให้บริ การ
คลังสิ นค้า

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน

รายการปรับปรุ ง และ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

15
28
43

1,264
1,264

9,672
9,672

585,790
28
585,818

(28)
(28)

585,790
585,790

(36)

(12,753)

9,007

124,228

-

124,228
5,253
(4,754)
(193)
(5,830)
118,704
(13,109)
105,595
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
1,102,031
887,095

ส่ วนงานให้บริ การ
เดินรถโดยสาร
ประจําทาง
9,920

ส่ วนงานให้เช่า
และให้บริ การ
คลังสิ นค้า
115,000
115,000

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน
1,217,031
1,012,015

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน
(2,712)
(10,832)

งบการเงินรวม
1,214,319
1,001,183
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
25. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯได้มีมติ อนุ มตั ิ การจ่ ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาล จากผลการดําเนิ น งานของไตรมาส 2 ปี 2559 ในอัตราหุ ้น ละ 0.07 บาท รวมเป็ นเงิ น
ทั้งสิ้ น 46.17 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 กันยายน 2559
26. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559
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