(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศ
ไทย โดยมี ธุรกิ จหลักคื อการผลิ ตและจาหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค และการให้เช่ าคลังสิ นค้า ที่ อยู่
บริ ษทั ฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ น รวมระหว่า งกาลนี้ จัด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง
การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลื อกนาเสนองบการเงิน รวมระหว่างกาลแบบย่อ
อย่างไรก็ ตามบริ ษ ทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรขาดทุ น งบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และงบกระแสเงิ นสดในรู ปแบบเช่ นเดี ยวกับ
งบการเงินประจาปี
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงิน รวมระหว่างกาลจึ งเน้นการให้ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุ การณ์ และสถานการณ์
ใหม่ ๆ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ข ้อ มู ล ที่ น าเสนอซ้ าซ้ อ นกับ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ร ายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้ง บการเงิ น ควรใช้
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นข้อมูลทางการเงินฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินรวมระหว่างกาลฉบับ
ภาษาไทยนี้
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดี ยวกับงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีสาระสาคัญของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่า งงวด บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ฉบับ
ใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
2.4 นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้นนโยบายการบัญชีดงั ต่อไปนี้
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ทชี่ าระด้ วยตราสารทุน
บริ ษทั ฯบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ณ วันให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น และแสดงบัญชี ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ในการประมาณมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของการจ่ า ยโดยใช้หุ้ น เป็ นเกณฑ์ ดัง กล่ า ว ต้อ งใช้ดุ ล พิ นิ จในการ
วัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆที่เหมาะสม เช่น อายุของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ความผันผวนของราคาหุ น้ และ
อัตราเงินปันผล เป็ นต้น
3.

เงินลงทุนชั่ วคราว

หลักทรัพย์เพื่อค้า - หุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
3,578
3,609
353
326
31
3,609

(27)
326
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษ ทั ฯขายเงิ นลงทุนในหลักทรัพ ย์เพื่อค้า
มูลค่าตามบัญชี 53.12 ล้านบาท (2560: ไม่มี) และรับรู ้กาไรจากการขาย (สุ ทธิ จากภาษี) จานวน 1.81
ล้านบาท (2560: ไม่มี) ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
1 - 3 เดือน
4 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
1 - 3 เดือน
4 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

2,007

2,728

2,007

2,728

6,056
1,825
601
10,489
10,489

3,764
1,071
7,563
7,563

6,056
1,825
601
10,489
10,489

3,764
1,071
7,563
7,563

11,240
144,260

2,662
157,377

11,240
144,260

2,662
157,377

96,807
6,706
1,574
2,072
908
263,567
(1,556)
262,011

100,160
2,798
3,054
234
1,282
267,567
(1,483)
266,084

96,807
6,706
1,574
2,072
908
263,567
(1,556)
262,011

100,160
2,798
3,054
234
1,282
267,567
(1,483)
266,084
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนีอ้ ื่น
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

876
3,538
7,565
11,979
(2,718)
9,261
281,761

454
838
8,212
9,504
(6,687)
2,817
276,464

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
876
3,538
7,565
11,979
(2,718)
9,261
281,761

454
838
8,212
9,504
(6,687)
2,817
276,464

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาขายสิ นค้าคงเหลือ ทั้งหมดซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับโครงการ
ปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ระบบ 470 MHz ให้เป็ นระบบ CDMA2000 1X ทั้งหมด ให้กบั
บุคคลที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันในราคา 28.1 ล้านบาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) สัญญาดังกล่าวกาหนดให้ผูซ้ ้ื อ
ต้องทาการผ่อนชาระค่าสิ นค้าเป็ นรายเดื อนให้กบั บริ ษทั ฯภายใน 10 ปี ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2560
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลื อของลูกหนี้ ดงั กล่าวจานวน 20.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 21.3 ล้านบาท)
โดยมี ส่ วนของลู กหนี้ ที่ จะครบก าหนดชาระเกิ นกว่า 12 เดื อนจานวน 17.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2559: 18.7 ล้านบาท) ซึ่ งจัดประเภทอยูใ่ นรายการสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
5.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จที่ สาคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เจ คอส แลบอราทอรี ส์ จากัด
บริ ษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ ต้ ี จากัด
บริ ษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ ต้ ี จรัญสนิทวงศ์ 13 จากัด
บริ ษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ ต้ ี เพชรเกษม จากัด
บริ ษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จากัด
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท เวียดนาม จากัด

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Karmarts Malaysia Sdn. Bhd. *
บริ ษทั จูน แลบอราทอรี ส์ จากัด

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
มีผถู ้ ือหุน้ /กรรมการร่ วมกัน
กับบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ

บริ ษทั บิวเทรี่ ยม จากัด

* บริ ษทั ฯมีแผนที่จะลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าว ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 9

รายการธุ รกิจที่สาคัญดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้อสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริ การ
รายได้จากค่าเช่า
รายการธุรกิจกับการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ขายสิ นค้า
1,777
ดอกเบี้ยรับ
209
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้า
4,033
ซื้อสิ นค้า
710

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559

นโยบายการกาหนดราคา

-

2,616
270
247

97
150
271
247

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ1.50 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

1,580
246

1,777
209

1,580
246

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 1.50 ต่อปี

1,319
1,149

3,894
710

1,319
1,149

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้อสิ นค้า
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าบริ การ
รายได้จากค่าเช่า
รายการธุรกิจกับการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ขายสิ นค้า
2,258
ดอกเบี้ยรับ
414
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้า
7,619
ซื้อสิ นค้า
1,300

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

-

3,197
541
494

119
343
541
494

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ1.50 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

1,580
288

2,258
414

1,580
288

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 1.50 ต่อปี

6,402
1,969

7,419
1,300

6,402
1,969

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม

ยอดคงค้างของรายการธุ รกิ จกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 4)
การร่ วมค้า
3,938
3,425
บริ ษทั ร่ วม
1,204
790
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
9,761
4,640
รวม
14,903
8,855
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
14,903
8,855
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
55,875
54,375
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 17)
การร่ วมค้า
452
10
บริ ษทั ร่ วม
90
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
596
446
กรรมการ
52
ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย
390
รวม
1,528
508

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
3,938
1,204
9,761
14,903
14,903

3,425
790
4,640
8,855
8,855

55,875

54,375

452
90
691
596
390
2,219

10
1,579
397
52
2,038
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดปั จจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
2560
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทร่ วม
บริ ษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ ี จากัด

54,375

เพิ่มขึ้น

1,500

30 มิถุนายน
2560

ลดลง

-

55,875

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ร่ วมมีกาหนดชาระคืน
เมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
วันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
9
4
15
9
1
9
4
16
9

สิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น ตามโครงการ ESOP Scheme (โครงการฯ) จ านวนไม่ เกิ น 584,921 หุ ้ น ให้ แ ก่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯภายใน 3 เดือน ในราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ บุคคลและกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯมีเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันจานวน
สุ ทธิ 19.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 31.0 ล้านบาท) มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี (31 ธันวาคม
2559: ร้อยละ 15 ต่อปี )

7.

สิ นค้ าคงเหลือ
รายการเปลี่ ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเผือ่ การปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเพิม่ ขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
8.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
18,547
1,153
19,700

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ บุคคลทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท ฯมี เงิ น ให้ กู้ยืม ระยะยาวแก่ บุ ค คลที่ ไม่ เกี่ ย วข้อ งกัน จานวน 25.0
ล้านบาท (30 มิถุนายน 2560: ไม่มี) มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่ งได้รับชาระคืนแล้วทั้งจานวน
ในเดือนพฤษภาคม 2560
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้ า 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 จากัด

ลักษณะธุรกิจ

จาหน่ายสิ นค้ากลุ่ม
อุปโภคบริ โภค

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

เวียดนาม

สัดส่ วนเงินลงทุน
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
49

49

ราคาทุน
30
มิถุนายน
2560

31
ธันวาคม
2559

3,563

3,563

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2560
2559

1,802

2,332

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อการร่ วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั คาร์มาร์ท
เวียดนาม จากัด

จาหน่ายสิ นค้ากลุ่ม
อุปโภคบริ โภค

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

เวียดนาม

สัดส่ วนเงินลงทุน
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
49

49

ราคาทุน
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559

3,563

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 จ ากั ด
ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนาม จานวนรวม 98,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 3.56
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 49 ของทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 200,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
บริ ษ ัท ฯได้บ ัน ทึ ก เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ดั ง กล่ า วเป็ นเงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้านับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ล งทุ น
เป็ นต้นไป บริ ษทั ดังกล่าวมีระยะเวลาในทางดาเนินงาน 50 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2558
เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้าดัง กล่ า วบัน ทึ ก โดยอาศัย ข้อ มู ล ทางการเงิ น ที่ จ ัด ท าโดยฝ่ ายบริ ห ารของ
บริ ษทั นั้น ซึ่ งยังไม่มีการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี ภายนอก เนื่ องจากข้อจากัดทางด้านเวลาทาให้ฝ่าย
บริ หารของการร่ วมค้าดังกล่าวไม่สามารถจัดเตรี ยมงบการเงินให้มีการสอบทานได้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ฯได้ทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่ วมมือในการจัดตั้ง Karmarts
Malaysia Sdn. Bhd. เป็ นการร่ วมค้าแห่ งใหม่ในประเทศมาเลเซี ย โดยบริ ษทั ฯจะถือหุน้ จานวน 51,000
หุ ้น (คิ ดเป็ นร้ อยละ 51 ของหุ ้ นที่ ออกจาหน่ ายทั้งหมด 100,000 หุ ้น) ตามมู ล ค่ าที่ ตราไว้หุ้น ละ 10
ริ ง กิ ต มาเลเซี ย รวมเป็ นจ านวนเงิ น ที่ จ ะจ่ า ยซื้ อ ทั้ง สิ้ น 510,000 ริ ง กิ ต มาเลเซี ย หรื อ ประมาณ 4.9
ล้านบาท ในปั จจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างจดทะเบียนจัดตั้งการร่ วมค้าดังกล่าว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยงั ไม่
เรี ยกชาระในบริ ษทั คาร์ มาร์ ท เวียดนาม จากัด เป็ นจานวนเงิน 98,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ดิ ไอโคนิค
พรอพเพอร์ต้ ี
จากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

ไทย

มูลค่าตามบัญชี
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30
31
30
31
30
31
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

33.33

33.33

71,030

71,030

69,303

70,014

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริ ษทั ดิ ไอโคนิค
พรอพเพอร์ต้ ี จากัด

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
33.33

33.33

ราคาทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
71,030

71,030

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยของตนจานวน 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั
ดิ ไอโคนิ ค พรอพเพอร์ ต้ ี จรั ญ สนิ ท วงศ์ 13 จ ากัด บริ ษ ัท ดิ ไอโคนิ ค พรอพเพอร์ ต้ ี เพชรเกษม
จากัด และบริ ษทั บางแวก คอนโดมิเนี ยม จากัด โดยมีทุนจดทะเบียนบริ ษทั ละ 1 ล้านบาท เพื่อดาเนิน
ธุ รกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั เจ คอส แลบอราทอรี ส์
จากัด

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2560
2559
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
5.50

3.25

สัดส่วนเงินลงทุน
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
70.00

70.00

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
30
31
มิถุนายน ธันวาคม
2560
2559

4,000

2,500

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระในบริ ษทั เจ คอส
แลบอราทอรี ส์ จากัด เป็ นจานวนเงิน 3.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: จานวน 4.5 ล้านบาท)
12. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

1 มกราคม 2560
มูลค่ายุติธรรมเพิม่ ขึ้น/(ลดลง) ระหว่างงวด
30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
119,000
119,000

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯได้ถูกนาไปวางเป็ นหลักประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อ
ที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาตีใหม่
1 มกราคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
จาหน่าย / ตัดจาหน่าย
30 มิถุนายน 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย/โอนออก
30 มิถุนายน 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2560
30 มิถุนายน 2560

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

360,087
26,996
(496)
(1,117)
385,470

360,009
26,996
(496)
(1,117)
385,392

105,283
12,141
(1,210)
116,214

105,265
12,133
(1,210)
116,188

254,804

254,744

269,256

269,204

บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ ณ สิ้ นปี 2558 สาหรับที่ดิน โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริ ษทั ฯได้บนั ทึกส่ วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 42.7
ล้านบาท ในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ
หุน้ สาหรับปี 2558
หากบริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2560 จะเป็ น 62.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 57.1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจานวนเงิน 8.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 9.8 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ มู ลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ าวมี จานวนเงิ นประมาณ
47.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 50.6 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษ ทั ฯได้นาที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู ก สร้ างส่ วนใหญ่ ไปค้ าประกันสิ นเชื่ อที่ ได้รับ จากธนาคารพาณิ ช ย์
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
14. ทีด่ ินรอการพัฒนาในอนาคต
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีที่ดินจานวน 8.3 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นที่ดินที่
อยูร่ ะหว่างรอการพัฒนา โดยมีที่ดินมูลค่าตามบัญชี ประมาณ 3.2 ล้านบาทได้นาไปค้ าประกันสิ นเชื่ อ
ที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
9,985
ซื้ อเพิ่ม - ราคาทุน
767
ตัดจาหน่าย - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
(15)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
(2,439)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
8,298
16. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)

ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร

งบการเงินรวม /
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ (ต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2.80% - 3.85% 3.44% - 4.56%
161,948
230,676
30,000
4.25%
161,948
260,676

เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี แ ละเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ นจากธนาคารค้ า ประกัน โดยการจดจ านองที่ ดิ น พร้ อ ม
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งและอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษ ัท ฯ และเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ น
จากธนาคารค้ าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

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

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
194
446
5,011
6,791
944
62
31,467
21,448
58,496
56,737
390
96,502
85,484

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
885
1,976
3,880
5,580
944
62
31,467
21,448
58,435
56,657
390
96,001
85,723

18. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1. อนุ ม ัติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ โดยยกเลิ ก หุ ้ น สามัญ จดทะเบี ย นจานวน 431,191 หุ ้ น
มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท ที่คงเหลือจากการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(KAMART-W) ที่ จ ะซื้ อหุ ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯซึ่ งได้ อ อกไปเมื่ อ วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2556
โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
2. อนุ มตั ิ เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯจากทุนจดทะเบียนเดิ มจานวน 395.74 ล้านบาท เป็ นทุ น
จดทะเบียนใหม่จานวน 528 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 220.43 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้ น ละ 0.60 บาท เพื่ อ รองรั บ การจ่ า ยหุ ้ น ปั น ผลและการเสนอขายหุ ้ น ให้ แ ก่ ก รรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ฯจ่ายหุ ้นปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 219.86 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.60 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้ นจานวน 131.91 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเรี ยกชาระจาก
การจ่ายหุ น้ ปั นผลกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงิ นจากการใช้สิทธิ จากการเสนอขายหุ ้นสามัญตามโครงการ
ESOP Scheme (โครงการฯ) ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุขอ้ 19 จานวนรวม 5.35 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเรี ยกชาระจากการใช้สิทธิ
ตามโครงการฯกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 (หุ ้นสามัญจานวน 574,921 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.60 บาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19. การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น ตามโครงการ ESOP Scheme (โครงการฯ) จ านวนไม่ เกิ น 584,921 หุ ้ น ให้ แ ก่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯภายใน 3 เดือน ในราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยประมาณของสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น แต่ ล ะสิ ท ธิ ที่ อ อกเท่ า กับ 7.30 บาท ค านวณโดยใช้
แบบจาลองการกาหนดราคาสิ ทธิ ตามแบบจาลองของ Black-Scholes Merton ข้อมูลนาเข้าแบบจาลอง
ได้แก่ ราคาหุ ้น ณ วันที่ กาหนดราคา ซึ่ งเท่ากับ 9.30 บาทต่อหุ ้น ราคาใช้สิ ทธิ เท่ากับ 2 บาทต่อหุ ้น
ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 47.31 ต่อปี ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงิ นปั นผลร้ อยละ 2.26 ต่อปี
อายุโครงการ 6 เดือน และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ ยงร้อยละ 1.40 ต่อปี
ในระหว่างงวดปั จจุบนั กรรมการผูบ้ ริ หารและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นดังกล่าว
ครบถ้วนแล้ว
20. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หัก
ด้ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่า ทุ น ส ารองนี้ จะมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
21. ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
วันที่ 30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
การกลับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไร
ขาดทุน

14,596

14,867

34,973

33,335

(896)

2,615

(1,165)

4,212

13,700

17,482

33,808

37,547
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
จานวนภาษี เงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2560
2559
2560
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

-

102

-

22. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนัก ของหุ ้นสามัญที่ ออกอยู่ในระหว่างงวด โดย
ปรับปรุ งจานวนหุ ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ ้ นปั นผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 18 และได้ปรั บปรุ งจานวนหุ ้นสามัญที่ ใช้ในการคานวณกาไรต่อหุ ้นของงวดก่ อนที่
นามาเปรี ยบเทียบด้วย โดยปรับปรุ งจานวนหุ ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ ้นปั นผลดังกล่าว
โดยถือเสมือนว่าการออกหุ น้ ปั นผลนี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
ไม่มีการแสดงกาไรต่อหุ ้นปรับลด เนื่ องจากในระหว่างงวดปั จจุบนั ได้มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตาม
โครงการ ESOP Scheme ครบถ้วนแล้ว ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
23. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษ ทั ฯมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ ส าคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าและอุ ปกรณ์ เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศที่สาคัญ
ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน
หยวน
ยูโร

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
(ล้าน)
(ล้าน)
0.13
0.06
0.25
-

0.10
0.06
0.17
-

หนี้สินทางการเงิน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
(ล้าน)
(ล้าน)
4.79
0.09
0.01

6.51
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
33.9814 35.8307
0.3037
0.3046
5.0189
5.0831
38.8523 37.7558

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
24. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าว
แทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนาเทคนิคการวัดมู ลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 13 เรื่ อง การวัดมู ลค่ายุติธรรม กาหนดลาดับชั้นของมู ลค่ายุติธรรม
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
30 มิถุนายน 2560
31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

3,609

326

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
25. ภาระผูกพัน สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
25.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้เข้าท าสั ญญาเช่ าดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับ การเช่ าที่ ดิน พื้ นที่ อาคารและ
ยานพาหนะ และสัญญาบริ การ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี และสัญญา
ดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานและ
สัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
จ่ายชาระภายใน
1 ปี
2 ถึง 3 ปี

7.6
2.1

4.5
2.1
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ นายน 2560 และ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ทั ฯมี จานวนเงิ นขั้นต่ าที่ คาดว่าจะได้รับ ใน
อนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาให้เช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559
รับชาระภายใน
1 ปี
2 ถึง 3 ปี

20.7
15.5

20.7
25.8

25.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับการซื้อสิ นค้ าและรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้าและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จานวนประมาณ 1.3 ล้านบาท 0.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 0.1 ล้านหยวน (31 ธันวาคม 2559:
0.4 ล้านบาท)
25.3 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออก
โดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจานวน 0.5 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระค้ าประกันการออกหนังสื อค้ าประกัน
โดยธนาคารให้แก่บริ ษทั สตาร์ คอม จากัด เป็ นจานวนเงิน 10 ล้านบาท
26. เงินปันผล
เงินปั นผล
เงินปั นผลสาหรับปี 2558
เงินปั นผลระหว่างกาลประจาปี 2559
เงินปั นผลประจาปี 2559

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

ปั นผลจ่าย
(พันบาท)

ปั นผลจ่าย
ต่อหุน้ (บาท)

46,169

0.07

46,170
92,339

0.07
0.14
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เงินปั นผล
หุน้ ปั นผลสาหรับปี 2559
เงินปั นผลสาหรับปี 2559
เงินปั นผลระหว่างกาลประจาปี 2560
เงินปั นผลประจาปี 2560

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2560
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ปั นผลจ่าย
(พันบาท)

ปั นผลจ่าย
ต่อหุน้ (บาท)

131,913

0.20

46,170

0.07

46,170
224,253

0.07
0.34

27. ส่ วนงานดาเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
ในระหว่ า งงวดปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของส่ ว นงาน
ดาเนินงานที่รายงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน
กาไรของส่ วนงาน
รายได้อื่น
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับงวด

ส่วนงานผลิตและ
จาหน่ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค

ส่วนงานให้เช่า
คลังสิ นค้า

353,084
353,084

5,189
5,189

69,051

5,085

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

358,273
358,273

-

358,273
358,273

74,136

-

74,136
4,661
58
(836)
(2,213)
75,806
(13,700)
62,106

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ส่วนงานผลิตและ
จาหน่ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับงวด

ส่วนงานให้บริ การ
เดินรถโดยสาร
ประจาทาง

ส่วนงานให้เช่า
คลังสิ นค้า

รวมส่วนงาน
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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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน
กาไรของส่ วนงาน
รายได้อื่น
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับงวด

ส่วนงานผลิตและ
จาหน่ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค

ส่วนงานให้เช่า
คลังสิ นค้า

720,290
720,290

10,378
10,378

155,211

10,170

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

730,668
730,668

-

730,668
730,668

165,381

-

165,381
16,621
180
(1,142)
(5,096)
175,944
(33,808)
142,136

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ส่วนงานผลิตและ
จาหน่ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ผลการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการขายสิ นทรัพย์
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับงวด

ส่วนงานให้บริ การ
เดินรถโดยสาร
ประจาทาง

ส่วนงานให้เช่า
คลังสิ นค้า

รวมส่วนงาน
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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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มี
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส่วนงานผลิตและ
จาหน่ายสิ นค้า ส่วนงานให้เช่า
อุปโภคบริ โภค
คลังสิ นค้า
สิ นทรัพย์ของส่วนงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,104,511
1,116,969

119,000
119,000

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน
1,223,511
1,235,969

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน
งบการเงินรวม
-

1,223,511
1,235,969

28. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อวัน ที่ 11 สิ งหาคม 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯได้มี ม ติ อนุ ม ตั ิ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาลเป็ นเงินสดจากผลการดาเนิ นงานของไตรมาส 2 ปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท รวม
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 61.60 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 กันยายน 2560
29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิ ให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560
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