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บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560  

1. ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค และการให้เช่าคลงัสินคา้ ท่ีอยู่
บริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง                   
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ 
อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบั     
งบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้ นงบการเงินรวมระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควร
ใชง้บการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด
ปัจจุบนั 
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2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                  
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

2.4   นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น     
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยกเวน้นโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชําระด้วยตราสารทุน  

 บริษทัฯบนัทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น 
โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามอายุของสิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ต้องใช้ดุลพินิจในการ            
วดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุน้ ความผนัผวนของราคาหุ้น และ
อตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

3. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลคา่ยติุธรรม 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - หุน้สามญั 353 440 353 326 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 87  (27)  

รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 440  326  
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          ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้
มูลค่าตามบญัชี 4.3 ลา้นบาท (2559: 53.1 ลา้นบาท) และรับรู้กาํไรจากการขาย (สุทธิจากภาษี) จาํนวน 
1.4 ลา้นบาท (2559: 1.8 ลา้นบาท) ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้า – กิจการที่เก่ียวข้องกัน  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,227 2,728 1,227 2,728 
คา้งชาํระ     

1 - 3 เดือน 5,193 3,764 5,193 3,764 
4 - 6 เดือน 4,730 1,071 4,730 1,071 
7 - 12 เดือน   1,128 - 1,128 - 
มากกว่า 12 เดือน   - - - - 

รวม 12,278 7,563 12,278 7,563 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ 12,278 7,563 12,278 7,563 

ลูกหนีก้ารค้า – กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 9,423 2,662 9,423 2,662 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 166,713 157,377 166,713 157,377 
คา้งชาํระ     
 1 - 3 เดือน 127,048 100,160 127,048 100,160 
 4 - 6 เดือน 4,095 2,798 4,095 2,798 
 7 - 12 เดือน 3,639 3,054 3,639 3,054 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,157 234 2,157 234 
เช็คคืน 1,098 1,282 1,098 1,282 
รวม  314,173 267,567 314,173 267,567 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,894) (1,483) (2,894) (1,483) 
สุทธิ 311,279 266,084 311,279 266,084 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 454 454 454 454 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,902 838 2,902 838 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,590 8,212 3,590 8,212 
รวม 6,946 9,504 6,946 9,504 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (2,439) (6,687) (2,439) (6,687) 
สุทธิ 4,507 2,817 4,507 2,817 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 328,064 276,464 328,064 276,464 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขายสินคา้คงเหลือทั้งหมดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ทั้งหมด ให้กบั
บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในราคา 28.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) สัญญาดงักล่าวกาํหนดให้ผูซ้ื้อ
ต้องทาํการผ่อนชาํระค่าสินคา้เป็นรายเดือนให้กบับริษทัฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
บริษทัฯ มียอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจาํนวน 20.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 21.3 ลา้นบาท) 
โดยมีส่วนของลูกหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระเกินกว่า 12 เดือนจาํนวน 17.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2559: 18.7 ลา้นบาท) ซ่ึงจดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

กบับริษทัยอ่ย 
บริษทั บิวเทร่ียม จาํกดั           มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้และกรรมการ
ของบริษทัฯ 

*  บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนในบริษทัดงักล่าว ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 

 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 3,829 94 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - - 270 270 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่า - - 246 246 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 1,269 1,742 1,269 1,742 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ 211 250 211 250 ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 2,795 1,273 2,995 1,273 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 2,251 964 681 964 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 7,026 213 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ - - - 343 ร้อยละ1.50 ต่อปี  
รายไดค้่าบริการ - - 811 811 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าเช่า - - 740 740 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 3,527 3,322 3,527 3,322 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ 625 538 625 538 ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 10,414 7,675 10,414 7,675 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 3,551 2,933 1,981 2,933 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน              
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
การร่วมคา้ 4,642 3,425 4,642 3,425 
บริษทัร่วม 1,415 790 1,415 790 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,577 4,640 9,577 4,640 

รวม 15,634 8,855 15,634 8,855 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - - - - 

สุทธิ 15,634 8,855 15,634 8,855 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัร่วม 55,875 54,375 55,875 54,375 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 17)   
การร่วมคา้ 577 10 577 10 
บริษทัร่วม 45 - 45 - 
บริษทัยอ่ย - - 1,533 1,579 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 674    446 674 397 
กรรมการ - 52 - 52 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 710 - 710 - 

รวม 2,006 508 3,539 2,038 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 
2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 

30 กนัยายน 
2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัร่วม     
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 54,375 1,500 - 55,875 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วมมีกาํหนดชาํระคืน
เม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 ต่อปี  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด       

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6 4 21 13 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - 1 1 

รวม 6 4 22 14 
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 สิทธิซ้ือหุน้สามญัสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนตามโครงการ ESOP Scheme (โครงการฯ) จาํนวนไม่เกิน 584,921 หุ้น ให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯภายใน 3 เดือน ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั ตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุ 19 

6.       เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน
สุทธิ 19.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 31.0 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี (31 ธนัวาคม 
2559: ร้อยละ 15 ต่อปี)  

7. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 18,547 
ค่าเผ่ือการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ  
 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึน  6,411 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 24,958 

8. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

          ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 
10 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 25 ลา้นบาท) เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดรับชาํระคืนภายในวนัท่ี                  
19 กนัยายน 2563 (31 ธนัวาคม 2559: ภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2562) และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 
ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 15 ต่อปี) 
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 9. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบุคคลอ่ืนควบคุมร่วมกัน                     
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี        
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30  
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

30  
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม  

30  
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม  

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คาร์มาร์ท 
เวยีดนาม จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้กลุ่ม
อุปโภคบริโภค เวยีดนาม 49 49 3,563 3,563    1,686 2,332 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั คาร์มาร์ท 
เวยีดนาม จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้กลุ่ม
อุปโภคบริโภค เวยีดนาม 49 49 3,563 3,563 

เม่ือว ัน ท่ี  20 มกราคม  2559 บริษัทฯได้จ่ายเงินลงทุนใน  บริษัท  คาร์มาร์ท  เวียดนาม  จํากัด                     
ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเวียดนาม จาํนวนรวม 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3.56 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
บริษัทฯได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้านับตั้ งแต่วนัท่ีลงทุน                  
เป็นตน้ไป บริษทัดงักล่าวมีระยะเวลาในทางดาํเนินงาน 50 ปี นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือ
วนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 

เงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวบันทึกโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินท่ีจัดทําโดยฝ่ายบริหารของ                
บริษทันั้น ซ่ึงยงัไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอก เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาทาํให้ฝ่าย
บริหารของการร่วมคา้ดงักล่าวไม่สามารถจดัเตรียมงบการเงินใหมี้การสอบทานได ้
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่
เรียกชาํระในบริษทั คาร์มาร์ท เวยีดนาม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือในการจดัตั้ง Karmarts 
Malaysia Sdn. Bhd. เป็นการร่วมคา้แห่งใหม่ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษทัฯจะถือหุน้จาํนวน 51,000 
หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้ งหมด 100,000 หุ้น) ตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10         
ริงกิตมาเลเซีย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ีจะจ่ายซ้ือทั้ งส้ิน 510,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ  4.9               
ลา้นบาท ในปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาตกลงเง่ือนไขการลงทุนร่วมกนั 

10. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี       
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30  
กนัยายน  

31 
ธนัวาคม  

30  
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม  

30  
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม  

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ดิ ไอโคนิค   
พรอพเพอร์ต้ี 
จาํกดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์   ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 69,053 70,014 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั ดิ ไอโคนิค         
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 บริษทัร่วมดังกล่าวได้จดัตั้ งบริษัทย่อยของตนจาํนวน 3 บริษทั ได้แก่ 
บริษทั  ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ ์13 จาํกดั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม 
จาํกดั  และบริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนิน
ธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
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11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

 30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม 

30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม 

30 
กนัยายน 

31 
ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ 
จาํกดั 

 
5.50 

 
3.25 

 
70.00 

 
70.00 

 
4,000 

 
2,500 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทั เจ คอส 
แลบอราทอรีส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 3.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: จาํนวน 4.5 ลา้นบาท) 

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2560 119,000 
มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน/(ลดลง) ระหวา่งงวด - 
30 กนัยายน 2560 119,000 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ              
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  
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13. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน/ราคาตใีหม่   
1 มกราคม 2560 360,087 360,009 
ซ้ือเพ่ิม 42,273 42,273 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ (515) (515) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (2,566) (2,566) 

30 กนัยายน 2560 399,279 399,201 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2560 105,283 105,265 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 18,047 18,036 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก (2,538) (2,538) 

30 กนัยายน 2560 120,792 120,763 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
1 มกราคม 2560 254,804 254,744 

30 กนัยายน 2560 278,487 278,438 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 2558 สําหรับท่ีดิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 42.7 
ลา้นบาท ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ           
ผูถื้อหุน้สาํหรับปี 2558 

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

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 8.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 9.8 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 
66.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 50.6 ลา้นบาท) 
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 บริษทัฯได้นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกนัสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารพาณิชย ์             
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

14. ท่ีดนิรอการพฒันาในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีท่ีดินจาํนวน 8.3 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ี
อยูร่ะหว่างรอการพฒันา โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2 ลา้นบาทไดน้าํไปคํ้าประกนัสินเช่ือ               
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 9,985 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 1,557 
ตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (19) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (3,680) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 7,843 

16. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี) 

งบการเงินรวม /              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  
 2560 2559 2560 2559 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR - 221 - 
ทรัสตรี์ซีท 2.80 - 3.88 3.44 - 4.56 178,044 230,676 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 4.25 4.25 40,000 30,000 
   218,265 260,676 
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 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารคํ้ าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อม                    
ส่ิงปลูกสร้างและอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 272 446 1,805 1,976 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,901 6,791 8,096 5,580 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,024 62 1,024 62 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 31,122 21,448 31,122 21,448 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 64,073 56,737 63,992 56,657 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 710 - 710 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 107,102 85,484 106,749 85,723 

18.     ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนจาํนวน 431,191 หุ้น           
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท ท่ีคงเหลือจากการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
(KAMART-W) ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯซ่ึงได้ออกไปเม่ือวัน ท่ี  8 พฤษภาคม  2556             
โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

2. อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 395.74 ลา้นบาท เป็นทุน             
จดทะเบียนใหม่จาํนวน 528 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 220.43 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯจ่ายหุน้ปันผลเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 219.86 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้                    
หุ้นละ 0.60 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินจาํนวน 131.91 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเรียกชาํระจาก
การจ่ายหุน้ปันผลกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 
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 ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิจากการเสนอขายหุ้นสามญั
ตามโครงการ ESOP Scheme (โครงการฯ) ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 จาํนวนรวม 5.35 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเรียกชาํระจาก
การใช้สิทธิตามโครงการฯกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 (หุ้นสามญัจาํนวน 
574,921 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท)  

19. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

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

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละสิทธิท่ีออกเท่ากับ  7.3 บาท  คาํนวณโดยใช้
แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจาํลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง 
ไดแ้ก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีกาํหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 9.3 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 2 บาทต่อหุ้น             
ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 47.31 ต่อปี ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 2.26 ต่อปี                  
อายโุครงการ 6 เดือน และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.40 ต่อปี 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กรรมการผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นดงักล่าว
ครบถว้นแลว้ 

20. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ          
ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้  

21. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุป
ไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 18,184 17,302 18,029 17,302 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด               

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,131) (12,806) (1,131) (12,806) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุน 17,053 4,496 16,898 4,496 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 53,157 50,637 53,002 50,637 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด               

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (2,296) (8,594) (2,296) (8,594) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุน 50,861 42,043 50,706 42,043 

 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม     

      หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - 102 - 
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22. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดย
ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 18 และ 26 ไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ี
นาํมาเปรียบเทียบดว้ย โดยปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลดงักล่าว 
โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลน้ีไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากในระหว่างงวดปัจจุบนัไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตาม
โครงการ ESOP Scheme ครบถว้นแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 

23. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีสําคญั 
ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม
2559 

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

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.10 5.31 6.51 33.3684 35.8307 
เยน 0.06 0.06 - - 0.2964 0.3046 
หยวน - 0.17 0.10 - 5.0078 5.0831 
ยโูร - - 0.01 - 39.3113 37.7558 

         ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 
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24. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้  440 326 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

19 

25. ภาระผูกพนั สินทรัพย์และหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีอาคารและ
ยานพาหนะ และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปี และสัญญา
ดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี 6.8 4.5 
2 ถึง 3 ปี 2.1 2.1 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีคาดว่าจะได้รับใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาใหเ้ช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

รับชาํระภายใน   
1 ปี 20.7 20.7 
2 ถึง 3 ปี 10.3 25.8 

25.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับการซื้อสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
จาํนวนประมาณ 1.3 ลา้นบาท 0.14 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.63 ล้านหยวน (31 ธันวาคม 
2559: 0.4 ลา้นบาท) 
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25.3 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั
โดยธนาคารใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 

26. เงนิปันผล 

  ปันผลจ่าย ปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลสาํหรับปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้            
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 46,169 0.07 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2559 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 46,170 0.07 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 46,170 0.07 

เงินปันผลประจาํปี 2559  138,509 0.21 

    
หุน้ปันผลสาํหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                   

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 131,913 0.20 
เงินปันผลสาํหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                   

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 46,170 0.07 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 46,170 0.07 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 61,600 0.07 

เงินปันผลประจาํปี 2560  285,853 0.41 

27. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ  
ในระหว่างงวดปัจจุบัน  บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานท่ีรายงาน 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 

 ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง   
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ที่รายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2560      
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 385,977 5,189 391,166 - 391,166 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 385,977 5,189 391,166 - 391,166 

ผลการดําเนินงาน      
กําไรของส่วนงาน 74,585 5,082 79,667 - 79,667 
รายไดอ้ื่น     6,744 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์     316 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (364) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน     (2,251) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     84,112 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (17,053) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด     67,059 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ที่รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559      
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 359,470 5,189 364,659 - 364,659 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 359,470 5,189 364,659 - 364,659 

ผลการดําเนินงาน      
กําไรของส่วนงาน 68,204 5,189 73,393 - 73,393 
รายไดอ้ื่น     7,663 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์     (235) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (829) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน     (2,899) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     77,093 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (4,496) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด     72,597 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 
รายการปรับปรุง  
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ที่รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2560      
รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,106,267 15,567 1,121,834 - 1,121,834 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 1,106,267 15,567 1,121,834 - 1,121,834 

ผลการดําเนินงาน      
กําไรของส่วนงาน 229,796 15,252 245,048 - 245,048 
รายไดอ้ื่น     23,365 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์     496 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม     (1,506) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน     (7,347) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     260,056 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (50,861) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด     209,195 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายสินคา้ 
ส่วนงานใหบ้ริการ
เดินรถโดยสาร ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค ประจาํทาง คลงัสินคา้ ที่รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2559       
รายได้จากการขายและบริการ       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,077,049 942 14,337 1,092,328 - 1,092,328 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - 

รวมรายได้ 1,077,049 942 14,337 1,092,328 - 1,092,328 

ผลการดําเนินงาน       
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 221,611 (3,114) 14,203 232,700 - 232,700 
รายไดอ้ื่น      21,354 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      611 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์      (103) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม      (1,542) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน      (8,722) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      244,298 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (42,043) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด      202,255 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มี
ดงัต่อไปน้ี  

   (หน่วย: พนับาท) 
ส่วนงานผลิตและ   รายการปรับปรุง 
จาํหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน และตดัรายการ 
อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สินทรัพยข์องส่วนงาน      

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 1,160,074 119,000 1,279,074 - 1,279,074 

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

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดาํเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 61.6 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 

29. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 


