
บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,343               10,099               8,656                 9,334                 

เงินลงทุนชวัคราว 3 3,609                 326                    3,609                 326                    

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4, 5 281,761             276,464             281,761             276,464             

ลูกหนีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 34                      34                      34                      34                      

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 55,875               54,375               55,875               54,375               

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 6 19,151               31,048               19,151               31,048               

สินคา้คงเหลือ 7 298,040             315,201             296,753             315,525             

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 47,317               28,026               47,187               27,925               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 717,130             715,573             713,026             715,031             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนที

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 361                    378                    361                    378                    

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีไม่เกียวขอ้งกนั 8 -                         25,000               -                         25,000               

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 1,802                 2,332                 3,563                 3,563                 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 69,303               70,014               71,030               71,030               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                         -                         4,000                 2,500                 

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 119,000             119,000             119,000             119,000             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 269,256             254,804             269,204             254,744             

ทีดินรอการพฒันาในอนาคต 14 8,284                 8,284                 8,284                 8,284                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 8,298                 9,985                 8,298                 9,985                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,453                 7,892                 7,453                 7,892                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 4 22,624               22,707               22,610               22,707               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 506,381             520,396             513,803             525,083             

รวมสินทรัพย์ 1,223,511          1,235,969          1,226,829          1,240,114          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากธนาคาร 16 161,948             260,676             161,948             260,676             

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 5, 17 96,502               85,484               96,001               85,723               

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 4,671                 4,814                 4,671                 4,814                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 34,365               17,182               34,365               17,182               

หนีสินหมุนเวยีนอนื 13,151               9,952                 13,145               9,896                 

รวมหนีสินหมุนเวียน 310,637             378,108             310,130             378,291             

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 4,197                 4,253                 4,197                 4,253                 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,434               13,043               14,434               13,043               

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 41,367               43,075               41,367               43,075               

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 59,998               60,371               59,998               60,371               

รวมหนีสิน 370,635             438,479             370,128             438,662             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 880,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท

         (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 660,000,000 หุน้

             มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท) 18 528,000             396,000             528,000             396,000             

   ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 879,998,016 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท

         (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 659,568,809 หุน้

             มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท) 18 527,999             395,741             527,999             395,741             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 88,397               83,396               88,397               83,396               

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 46,707               39,574               46,707 39,574

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 132,059             221,904             136,824             225,967             

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้ 41,368               41,467               41,507               41,507               

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 851,797             797,349             856,701             801,452             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,079                 141                    -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 852,876             797,490             856,701             801,452             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,223,511          1,235,969          1,226,829          1,240,114          

-                     -                     -                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 353,084           393,768           352,884           393,768           

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง -                       140                  -                       -                       

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 5,189               5,234               5,189               5,234               

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       611                  -                       428                  

รายไดอ้นื 4,719               4,344               5,235               4,746               

รวมรายได้ 362,992           404,097           363,308           404,176           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 161,766           175,024           162,630           175,088           

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง -                       690                  -                       -                       

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 104                  -                       104                  -                       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 94,930             116,000           94,930             115,998           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,337             30,180             27,296             27,492             

รวมค่าใช้จ่าย 284,137           321,894           284,960           318,578           

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 78,855             82,203             78,348             85,598             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (836)                 (243)                 -                       -                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 78,019             81,960             78,348             85,598             

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,213)              (2,973)              (2,212)              (2,938)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 75,806             78,987             76,136             82,660             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (13,700)            (17,482)            (13,700)            (17,482)            

กาํไรสําหรับงวด 62,106             61,505             62,436             65,178             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 61,954             61,738             62,436             65,178             

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 152                  (233)                 

62,106             61,505             

(หน่วย: บาท)

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 22

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 0.070 0.070 0.071 0.074

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 879,650,536    879,423,095    879,650,536    879,423,095    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กาํไรสําหรับงวด 62,106 61,505 62,436 65,178

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งขาดทุนจากผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินของการร่วมคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 43                    -                       -                       -                       

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       -                       -                       -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 62,149 61,505 62,436 65,178

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 61,997             61,738             62,436 65,178

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 152                  (233)                 

62,149 61,505

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 720,290           717,579           720,090           717,579           

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง -                       942                  -                       -                       

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 10,378             9,148               10,378             9,148               

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       611                  -                       428                  

รายไดอ้นื 16,801             13,821             17,834             14,933             

รวมรายได้ 747,469           742,101           748,302           742,088           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 327,983           315,703           329,529           316,073           

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง -                       1,718               -                       -                       

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 208                  134                  208                  134                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 183,330           197,431           183,330           197,428           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,766             53,374             53,683             51,056             

รวมค่าใช้จ่าย 565,287           568,360           566,750           564,691           

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 182,182           173,741           181,552           177,397           

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (1,142)              (713)                 -                       -                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 181,040           173,028           181,552           177,397           

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (5,096)              (5,823)              (5,094)              (5,746)              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 175,944           167,205           176,458           171,651           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (33,808)            (37,547)            (33,808)            (37,547)            

กาํไรสําหรับงวด 142,136           129,658           142,650           134,104           

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 141,948           130,049           142,650           134,104           

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 188                  (391)                 

142,136           129,658           

(หน่วย: บาท)

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 22

กาํไรส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 0.161 0.148 0.162 0.152

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 879,537,444    879,423,095    879,537,444    879,423,095    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กาํไรสําหรับงวด 142,136 129,658 142,650 134,104

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งขาดทุนจากผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินของการร่วมคา้ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (99)                   (35)                   -                       -                       

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (407)                 -                       (407)                 -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 141,630 129,623 142,243 134,104

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 141,442           130,014           142,243 134,104

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 188                  (391)                 

141,630 129,623

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 175,944           167,205           176,458           171,651           

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน: -

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 14,580             15,945             14,572             14,283             

   ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญเพมิขนึ (โอนกลบั) (3,896)              15,618             (3,896)              (286)                 

   ค่าเผอืการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ

      ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเพมิขนึ 1,153               1,382               1,153               1,382               

   โอนกลบัค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (475)                 (2,430)              (475)                 (2,430)              

   กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (10,259)            (4,724)              (10,259)            (4,724)              

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราว -                       (2,262)              -                       (2,262)              

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายตุิธรรม

      ของเงินลงทุนชวัคราว (58)                   (1,040)              (58)                   (1,040)              

   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       (611)                 -                       (428)                 

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 191                  7,143               191                  89                    

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (180)                 (132)                 (180)                 (132)                 

   ดอกเบียรับ (3,743)              (2,528)              (3,743)              (2,871)              

   เงินปันผลรับ (12)                   (322)                 (12)                   (322)                 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 983                  978                  983                  978                  

   รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4,196               -                       4,196               -                       

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 3,097               2,787               3,097               2,787               

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 1,142               713                  -                       -                       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน: - 182,663           197,722           182,027           176,675           

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (1,187)              (75,225)            (1,187)              (59,334)            

   ลูกหนีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 17                    924                  17                    924                  

   สินคา้คงเหลือ 16,234             (51,035)            17,845             (50,707)            

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (19,311)            (28,340)            (19,282)            (28,434)            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 578                  1,598               592                  787                  

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10,751             44,401             10,011             46,439             

   หนีสินหมุนเวยีนอนื 3,199               (561)                 3,249               (533)                 

เงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 192,944           89,484             193,272           85,817             

   จ่ายภาษีเงินได้ (17,792)            (23,516)            (17,792)            (23,516)            

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (101)                 (63)                   (101)                 (63)                   

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 175,051           65,905             175,379           62,238             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 3,529               1,902               3,529               2,245               

เงินปันผลรับ 12                    322                  12                    322                  

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขนึ (1,500)              (63,300)            (1,500)              (55,483)            

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บุคคลและกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั (เพมิขนึ) ลดลง 11,897             (55,663)            11,897             (55,663)            

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลทีไม่เกียวขอ้งกนั (เพมิขนึ) ลดลง 25,000             (24,347)            25,000             (24,347)            

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 181                  376                  181                  376                  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       611                  -                       428                  

เงินสดรับจากการขายและรับคืนเงินลงทุนชวัคราว -                       105,365           -                       105,365           

ซือเงินลงทุนชวัคราว (3,225)              (37,102)            (3,225)              (37,102)            

ซือทีดิน อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25,844)            (21,197)            (25,844)            (21,197)            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   เปลียนแปลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       2,931               -                       -                       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   เปลียนแปลงจากการเรียกชาํระทุนจดทะเบียน 750                  -                       -                       -                       

เงินลงทุนในการร่วมคา้เพมิขนึ -                       (3,563)              -                       (3,563)              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขนึ -                       -                       (1,500)              -                       

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 10,800             (93,665)            8,550               (88,619)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากธนาคารเพมิขนึ (ลดลง) (88,581)            122,534           (88,581)            122,534           

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (1,887)              (1,886)              (1,887)              (1,886)              

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน -                       (800)                 -                       (800)                 

ดอกเบียจ่าย (2,949)              (2,544)              (2,949)              (2,544)              

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัตามโครงการ ESOP Scheme 1,150               -                       1,150               -                       

เงินปันผลจ่าย (92,340)            (92,339)            (92,340)            (92,339)            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (184,607)          24,965             (184,607)          24,965             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพมิขนึ (ลดลง) 1,244               (2,795)              (678)                 (1,416)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 10,099             15,618             9,334               10,410             

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 11,343             12,823             8,656               8,994               

-                   -                   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเตมิ: -

รายการทีไม่ใช่เงินสด: -

   ซืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 642                  1,590               642                  1,590               

   ซือยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน 1,504               543                  1,504               543                  

   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 226 222 226 222

   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       359                  -                       359                  

   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 509                  -                       509                  -                       

   หุน้ปันผลจ่าย 131,913           -                       131,913           -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผูมี้

ผลต่างจากการแปลง ส่วนไดเ้สียที

ส่วนเกินทุน ค่างบการเงินของ รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา การร่วมคา้ทีเป็น องคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559 395,741                83,396                  15,267                  33,588                  148,738                41,507                  -                            41,507                  718,237 (2,155)                   716,082

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            130,049                -                            -                            -                            130,049                (391)                      129,658                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            -                            (35)                        (35)                        (35)                        -                            (35)                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            130,049                -                            (35)                        (35)                        130,014                (391)                      129,623                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                            -                            -                            -                            (92,339)                 -                            -                            -                            (92,339)                 -                            (92,339)                 

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                            -                            -                            5,986                    (5,986)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเปลียนแปลงจากการขาย

   เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            2,931                    2,931                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2559 395,741 83,396 15,267 39,574 180,462 41,507 (35)                        41,472 755,912 385 756,297

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560 395,741                83,396                  15,267                  39,574                  221,904                41,507                  (40)                        41,467                  797,349 141                       797,490

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            141,948                -                            -                            -                            141,948                188                       142,136                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (407)                      -                            (99)                        (99)                        (506)                      -                            (506)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            141,541                -                            (99)                        (99)                        141,442                188                       141,630                

หุ้นสามญัทีออกระหว่างงวด

   จากการใชสิ้ทธิตามโครงการ

    ESOP Scheme (หมายเหตุ 18 และ 19) 345                       5,001                    -                            -                            -                            -                            -                            -                            5,346                    -                            5,346                    

หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18 และ 26) 131,913                -                            -                            -                            (131,913)               -                            -                            -                            -                            -                            -                            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                            -                            -                            -                            (92,340)                 -                            -                            -                            (92,340)                 -                            (92,340)                 

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                            -                            -                            7,133                    (7,133)                   -                            -                            -                            -                            -                            -                            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเปลียนแปลงจากการ

   เรียกชาํระทุนจดทะเบียน -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            750                       750                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 527,999 88,397 15,267 46,707 132,059 41,507 (139) 41,368 851,797 1,079 852,876

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุน รวม รวม

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอืน ส่วนของ

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2559 395,741 83,396                15,267 33,588 147,042 41,507 41,507 716,541

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          134,104              -                          -                          134,104              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          134,104              -                          -                          134,104              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                          -                          -                          -                          (92,339)               -                          -                          (92,339)               

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                          -                          -                          5,986                  (5,986)                 -                          -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2559 395,741 83,396 15,267 39,574 182,821 41,507 41,507 758,306

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 395,741 83,396                15,267 39,574 225,967 41,507 41,507 801,452

กาํไรสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          142,650              -                          -                          142,650              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          (407)                    -                          -                          (407)                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          142,243              -                          -                          142,243              

หุ้นสามญัทีออกระหวา่งงวด

   จากการใชสิ้ทธิตามโครงการ

    ESOP Scheme (หมายเหตุ 18 และ 19) 345                     5,001                  -                          -                          -                          -                          -                          5,346                  

หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18 และ 26) 131,913              -                          -                          -                          (131,913)             -                          -                          -                          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26) -                          -                          -                          -                          (92,340)               -                          -                          (92,340)               

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                          -                          -                          7,133                  (7,133)                 -                          -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2560 527,999 88,397 15,267 46,707 136,824 41,507 41,507 856,701

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรสะสม


