
 

บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และงบแสดงการเปล่ียนแปลง          
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2560 



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
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บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และการให้เช่าคลงัสินคา้ ท่ีอยู่
บริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง                   
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ 
อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบั     
งบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินรวมระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์
ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้                   
งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด
ปัจจุบนั 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

2.4   นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น     
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยกเวน้นโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีช่ าระด้วยตราสารทุน  

 บริษทัฯบนัทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น 
โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามอายุของสิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ต้องใช้ดุลพินิจในการ            
วดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวนของราคาหุน้ และ
อตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

3. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - หุน้สามญั 3,578 3,609 353 326 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 31  (27)  

รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 3,609  326  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อค้า
มูลค่าตามบญัชี 53.12 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) และรับรู้ก าไรจากการขาย (สุทธิจากภาษี) จ  านวน 1.81 
ลา้นบาท (2560: ไม่มี) ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,007 2,728 2,007 2,728 
คา้งช าระ     

1 - 3 เดือน 6,056 3,764 6,056 3,764 
4 - 6 เดือน 1,825 1,071 1,825 1,071 
7 - 12 เดือน 601 - 601 - 
มากกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวม 10,489 7,563 10,489 7,563 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

สุทธิ 10,489 7,563 10,489 7,563 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 11,240 2,662 11,240 2,662 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 144,260 157,377 144,260 157,377 
คา้งช าระ     
 1 - 3 เดือน 96,807 100,160 96,807 100,160 
 4 - 6 เดือน 6,706 2,798 6,706 2,798 
 7 - 12 เดือน 1,574 3,054 1,574 3,054 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,072 234 2,072 234 
เช็คคืน 908 1,282 908 1,282 
รวม  263,567 267,567 263,567 267,567 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,556) (1,483) (1,556) (1,483) 
สุทธิ 262,011 266,084 262,011 266,084 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 876 454 876 454 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,538 838 3,538 838 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,565 8,212 7,565 8,212 
รวม 11,979 9,504 11,979 9,504 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,718) (6,687) (2,718) (6,687) 
สุทธิ 9,261 2,817 9,261 2,817 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 281,761 276,464 281,761 276,464 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้  าสัญญาขายสินคา้คงเหลือทั้งหมดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ทั้งหมด ให้กบั
บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในราคา 28.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดงักล่าวก าหนดให้ผูซ้ื้อ
ตอ้งท าการผ่อนช าระค่าสินค้าเป็นรายเดือนให้กบับริษทัฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
บริษทัฯ มียอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 20.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 21.3 ลา้นบาท) 
โดยมีส่วนของลูกหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือนจ านวน 17.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2559: 18.7 ลา้นบาท) ซ่ึงจดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามสัญญาท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากดั บริษทัร่วม 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ ์13 จ  ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จ ากดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั คาร์มาร์ท เวยีดนาม จ ากดั การร่วมคา้ 
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รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
Karmarts Malaysia Sdn. Bhd. * บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จ  ากดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั                         

กบับริษทัยอ่ย 
บริษทั บิวเทร่ียม จ ากดั           มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้และกรรมการ
ของบริษทัฯ 

*  บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนในบริษทัดงักล่าว ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 

 รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 2,616 97 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ - - - 150 ร้อยละ1.50 ต่อปี  
รายไดค้่าบริการ - - 270 271 ราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากค่าเช่า - - 247 247 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 1,777 1,580 1,777 1,580 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ 209 246 209 246 ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 4,033 1,319 3,894 1,319 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 710 1,149 710 1,149 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 3,197 119 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ - - - 343 ร้อยละ1.50 ต่อปี  
รายไดค้่าบริการ - - 541 541 ราคาตามสญัญา 
รายไดจ้ากค่าเช่า - - 494 494 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 2,258 1,580 2,258 1,580 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ 414 288 414 288 ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 7,619 6,402 7,419 6,402 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 1,300 1,969 1,300 1,969 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน              
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)   
การร่วมคา้ 3,938 3,425 3,938 3,425 
บริษทัร่วม 1,204 790 1,204 790 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,761 4,640 9,761 4,640 
รวม 14,903 8,855 14,903 8,855 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - - - - 
สุทธิ 14,903 8,855 14,903 8,855 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 55,875 54,375 55,875 54,375 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)   
การร่วมคา้ 452 10 452 10 
บริษทัร่วม 90 - 90 - 
บริษทัยอ่ย - - 691 1,579 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 596 446 596 397 
กรรมการ - 52 - 52 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 390 - 390 - 
รวม 1,528 508 2,219 2,038 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 
2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

30 มิถุนายน
2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทร่วม     
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 54,375 1,500 - 55,875 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วมมีก าหนดช าระคืน
เม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 ต่อปี  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด          

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9 4 15 9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - 1 - 

รวม 9 4 16 9 

 สิทธิซ้ือหุน้สามญัส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme (โครงการฯ) จ านวนไม่เกิน 584,921 หุ้น ให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯภายใน 3 เดือน ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 1 หุน้สามญั  
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6.       เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน
สุทธิ 19.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 31.0 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี (31 ธนัวาคม 
2559: ร้อยละ 15 ต่อปี) 

7. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 18,547 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ  
 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึน  1,153 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 19,700 

8. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

          ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกันจ านวน 25.0              
ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2560: ไม่มี) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ซ่ึงไดรั้บช าระคืนแลว้ทั้งจ  านวน
ในเดือนพฤษภาคม 2560 
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9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบุคคลอ่ืนควบคุมร่วมกัน                            
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30  
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30  
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม  

30  
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม  

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวียดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม

อุปโภคบริโภค เวียดนาม 49 49 3,563 3,563 1,802 2,332 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวียดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม

อุปโภคบริโภค เวียดนาม 49 49 3,563 3,563 

เม่ือว ัน ท่ี  20 มกราคม 2559 บ ริษัทฯได้จ่ายเงินลงทุนใน บริษัท  คาร์มาร์ท  เวียดนาม จ ากัด                         
ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเวยีดนาม จ านวนรวม 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3.56 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วจ านวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
บริษัทฯได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้านับตั้ งแต่วนัท่ีลงทุน                  
เป็นตน้ไป บริษทัดงักล่าวมีระยะเวลาในทางด าเนินงาน 50 ปี นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือ
วนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 

เงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวบันทึกโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินท่ีจัดท าโดยฝ่ายบริหารของ                
บริษทันั้น ซ่ึงยงัไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอก เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาท าให้ฝ่าย
บริหารของการร่วมคา้ดงักล่าวไม่สามารถจดัเตรียมงบการเงินใหมี้การสอบทานได ้
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เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือในการจดัตั้ง Karmarts 
Malaysia Sdn. Bhd. เป็นการร่วมคา้แห่งใหม่ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษทัฯจะถือหุน้จ านวน 51,000 
หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้ งหมด 100,000 หุ้น) ตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10         
ริงกิตมาเลเซีย รวมเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายซ้ือทั้ งส้ิน 510,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ  4.9               
ลา้นบาท ในปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งจดทะเบียนจดัตั้งการร่วมคา้ดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่
เรียกช าระในบริษทั คาร์มาร์ท เวยีดนาม จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30  
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30  
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม  

30  
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม  

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ดิ ไอโคนิค                 
พรอพเพอร์ต้ี 
จ ากดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์            ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 69,303 70,014 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ดิ ไอโคนิค                 
พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 บริษทัร่วมดงักล่าวไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยของตนจ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั  
ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ์ 13 จ  ากัด บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม 
จ ากดั  และบริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จ ากดั โดยมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1 ลา้นบาท เพื่อด าเนิน
ธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

 30 
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม 

30 
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม 

30 
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ 
จ ากดั 

 
5.50 

 
3.25 

 
70.00 

 
70.00 

 
4,000 

 
2,500 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระในบริษทั เจ คอส 
แลบอราทอรีส์ จ  ากดั เป็นจ านวนเงิน 3.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: จ านวน 4.5 ลา้นบาท) 

12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2560 119,000 
มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน/(ลดลง) ระหวา่งงวด - 
30 มิถุนายน 2560 119,000 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กน าไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ              
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน                   
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่   
1 มกราคม 2560 360,087 360,009 
ซ้ือเพิ่ม 26,996 26,996 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ (496) (496) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (1,117) (1,117) 

30 มิถุนายน 2560 385,470 385,392 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2560 105,283 105,265 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 12,141 12,133 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก (1,210) (1,210) 

30 มิถุนายน 2560 116,214 116,188 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
1 มกราคม 2560 254,804 254,744 

30 มิถุนายน 2560 269,256 269,204 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 2558 ส าหรับท่ีดิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 42.7 
ลา้นบาท ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้ส าหรับปี 2558 

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 จะเป็น 62.3  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 57.1 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 8.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 9.8 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 
47.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 50.6 ลา้นบาท) 
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 บริษทัฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปค ้ าประกนัสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย ์             
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

14. ทีด่ินรอการพฒันาในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีท่ีดินจ านวน 8.3 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ี
อยูร่ะหวา่งรอการพฒันา โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2  ลา้นบาทไดน้ าไปค ้าประกนัสินเช่ือ               
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 9,985 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 767 
ตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (15) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,439) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 8,298 

16. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี) 

งบการเงินรวม /                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ทรัสตรี์ซีท 2.80% - 3.85% 3.44% - 4.56% 161,948 230,676 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร - 4.25% - 30,000 
   161,948 260,676 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อม                    
ส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมระยะสั้ น                 
จากธนาคารค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 194 446 885 1,976 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,011 6,791 3,880 5,580 

เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 944 62 944 62 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,467 21,448 31,467 21,448 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 58,496 56,737 58,435 56,657 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 390 - 390 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 96,502 85,484 96,001 85,723 

18.     ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนจ านวน 431,191 หุ้น           
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท ท่ีคงเหลือจากการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(KAMART-W) ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯซ่ึงได้ออกไปเม่ือว ันท่ี  8 พฤษภาคม 2556             
โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

2. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 395.74 ล้านบาท เป็นทุน             
จดทะเบียนใหม่จ  านวน 528 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 220.43 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามญัจ านวน 219.86 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้                    
หุ้นละ 0.60 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 131.91 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเรียกช าระจาก
การจ่ายหุน้ปันผลกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิจากการเสนอขายหุ้นสามญัตามโครงการ 
ESOP Scheme (โครงการฯ) ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุขอ้ 19 จ  านวนรวม 5.35 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเรียกช าระจากการใชสิ้ทธิ
ตามโครงการฯกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้วเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 (หุ้นสามญัจ านวน 574,921 หุ้น               
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท)  
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19. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme (โครงการฯ) จ านวนไม่เกิน 584,921 หุ้น ให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯภายใน 3 เดือน ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 1 หุน้สามญั  

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากับ  7.30 บาท ค านวณโดยใช้
แบบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิตามแบบจ าลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง 
ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 9.30 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 2 บาทต่อหุ้น             
ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 47.31 ต่อปี ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 2.26 ต่อปี                  
อายโุครงการ 6 เดือน และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.40 ต่อปี 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กรรมการผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัฯไดใ้ช้สิทธิ ซ้ือหุ้นดงักล่าว
ครบถว้นแลว้ 

20. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ          
ทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้  

21. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 14,596 14,867 34,973 33,335 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
การกลบัรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (896) 2,615 (1,165) 4,212 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร

ขาดทุน 13,700 17,482 33,808 37,547 
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 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม     

      หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - 102 - 

22. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดย
ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 18 และได้ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ี
น ามาเปรียบเทียบดว้ย โดยปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลดงักล่าว 
โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลน้ีไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 ไม่มีการแสดงก าไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากในระหวา่งงวดปัจจุบนัไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตาม
โครงการ ESOP Scheme ครบถว้นแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
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23. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

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

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.13 0.10 4.79 6.51 33.9814 35.8307 
เยน 0.06 0.06 - - 0.3037 0.3046 
หยวน 0.25 0.17 0.09 - 5.0189 5.0831 
ยโูร - - 0.01 - 38.8523 37.7558 

         ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 

24. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
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ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  3,609 326 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

25. ภาระผูกพนั สินทรัพย์และหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารและ
ยานพาหนะ และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปี และสัญญา
ดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและ
สัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จ่ายช าระภายใน   

1 ปี 7.6 4.5 
2 ถึง 3 ปี 2.1 2.1 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาใหเ้ช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

รับช าระภายใน   
1 ปี 20.7 20.7 
2 ถึง 3 ปี 15.5 25.8 

25.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
จ านวนประมาณ 1.3 ลา้นบาท 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.1 ลา้นหยวน (31 ธันวาคม 2559: 
0.4 ลา้นบาท) 

25.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 0.5 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนั
โดยธนาคารใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท 

26. เงินปันผล 

  ปันผลจ่าย ปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลส าหรับปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2559 46,169 0.07 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 46,170 0.07 

เงินปันผลประจ าปี 2559  92,339 0.14 
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  ปันผลจ่าย ปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

หุน้ปันผลส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2560 131,913 0.20 

เงินปันผลส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 27 เมษายน 2560 46,170 0.07 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 46,170 0.07 

เงินปันผลประจ าปี 2560  224,253 0.34 

27. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ  
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง   
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560      
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 353,084 5,189 358,273 - 358,273 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 353,084 5,189 358,273 - 358,273 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 69,051 5,085 74,136 - 74,136 
รายไดอ่ื้น     4,661 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์     58 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (836) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (2,213) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     75,806 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (13,700) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด     62,106 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนงานผลิตและ

จ าหน่ายสินคา้ 
ส่วนงานใหบ้ริการ
เดินรถโดยสาร ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค ประจ าทาง คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559       
รายได้จากการขายและบริการ       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 393,768 140 5,234 399,142 - 399,142 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 119 - - 119 (119) - 

รวมรายได้ 393,887 140 5,234 399,261 (119) 399,142 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 76,036 (1,654) 5,234 79,616 (2,459) 77,157 
รายไดอ่ื้น      4,214 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      611 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์      221 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม      (243) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (2,973) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      78,987 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (17,482) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด      61,505 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนงานผลิตและ

จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุง  
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560      
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 720,290 10,378 730,668 - 730,668 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 720,290 10,378 730,668 - 730,668 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 155,211 10,170 165,381 - 165,381 
รายไดอ่ื้น     16,621 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์     180 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (1,142) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (5,096) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     175,944 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (33,808) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด     142,136 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนงานผลิตและ

จ าหน่ายสินคา้ 
ส่วนงานใหบ้ริการ
เดินรถโดยสาร ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค ประจ าทาง คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2559       
รายได้จากการขายและบริการ       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 717,579 942 9,148 727,669 - 727,669 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 119 - - 119 (119) - 

รวมรายได้ 717,698 942 9,148 727,788 (119) 727,669 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 154,322 (3,114) 9,014 160,222 (915) 159,307 
รายไดอ่ื้น      13,691 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      611 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์      132 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม      (713) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (5,823) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      167,205 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (37,547) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด      129,658 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มี
ดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 

 
ส่วนงานผลิตและ   รายการปรับปรุง 

 
 

จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน และตดัรายการ 
 

 

อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สินทรัพยข์องส่วนงาน      

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 1,104,511 119,000 1,223,511 - 1,223,511 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,116,969 119,000 1,235,969 - 1,235,969 

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการด าเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 61.60 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 

29. การอนุมัตงิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 
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