
 

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2560 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)            
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั คาร์มาร์ท 
จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้              
ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก            
สาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วม
วิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นตวัเลขท่ีมีสาระสาํคญัท่ีสุดในงบกาํไรขาดทุน และเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลการ
ดาํเนินงานของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสนใจ ประกอบกบับริษทัฯมีรายการขายกบัลูกคา้เป็นจาํนวนมาก
ราย ดงันั้นบริษทัฯจึงมีความเส่ียงในการรับรู้รายไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร
รายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้ 

 สุ่มตวัอยา่งเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขการขายและสอดคลอ้งกบั
นโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
 สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   
 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกติ     

ท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ  

การประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจากการขายเช่ือใหแ้ก่ลูกหน้ีการคา้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ         
งบการเงินขอ้ 7 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจอยา่งสูงของฝ่ายบริหาร ประกอบกบัลกัษณะของธุรกิจการคา้ส่งและคา้ปลีกท่ี
ส่งผลใหมี้จาํนวนลูกหน้ีการคา้จาํนวนมากราย ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือ่หน้ีสงสยั     
จะสูญโดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุม         
ท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่    
หน้ีสงสยัจะสูญดงัน้ี   

 ทาํความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอ
ของการใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลสาํหรับการรับรู้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง 

 สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งในการคาํนวณอายลูุกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบความถูกตอ้งในการคาํนวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการคาํนวณอายลูุกหน้ีการคา้ 
 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับชาํระเงินและเอกสารประกอบอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง

ปี และหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 11 ตอ้งอาศยัดุลยพนิิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประมาณการค่าเผือ่การลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลือสาํหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจร
อายขุองสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรฐกิจและอุตสาหกรรม ประกอบกบับริษทัฯมีรายชนิดและ
ปริมาณสินคา้คงเหลือจาํนวนมาก ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือ   

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผือ่การลดลง
ของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติั
ตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการ
พิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงัน้ี   

 ทาํความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบ
ทานความสมํ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว และเหตุผลสาํหรับการรับรู้ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพื่อระบุ
ถึงกลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ  
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 วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน
กบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้  

 พิจารณาขอ้มูลในอดีตยอ้นหลงั สาํหรับผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายและการตดัจาํหน่าย
สินคา้คงเหลือออกจากบญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีเปรียบเทียบกบัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ
ท่ีบนัทึกไว ้ณ ส้ินปีก่อน  

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
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ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                   
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง                 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน    
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก    
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด      
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี                      
การตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ    
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพยีงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
 



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 10,716,594            10,098,677            5,945,898               9,333,647               
เงินลงทุนชัว่คราว 12 360,675                  325,638                  360,675                  325,638                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 344,466,585          276,464,319          344,417,295          276,464,319          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 8 363,104                  33,842                    363,104                  33,842                    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 55,874,898            54,374,898            55,874,898            54,374,898            
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10 17,999,730            31,047,872            17,999,730            31,047,872            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 9,600,000               -                              9,600,000               -                              
สินคา้คงเหลือ 11 304,939,950          315,201,069          303,898,252          315,524,540          
เงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 4,000,000               -                              4,000,000               -                              
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 12,000,000            -                              12,000,000            -                              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13 35,660,635            28,026,438            35,660,635            27,926,186            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 795,982,171          715,572,753          790,120,487          715,030,942          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 903,562                  378,375                  903,562                  378,375                  
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 28,674,822            25,000,000            28,674,822            25,000,000            
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 15 343,321                  2,331,953               3,563,280               3,563,280               
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 16 63,042,154            70,014,067            71,029,990            71,029,990            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 -                              -                              4,000,000               2,500,000               
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 18 118,000,000          119,000,000          118,000,000          119,000,000          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 293,001,604          254,803,555          292,572,513          254,743,509          
ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 20 8,284,000               8,284,000               8,284,000               8,284,000               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21 10,090,337            9,985,336               10,090,337            9,985,336               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 27 8,457,955               7,892,313               8,457,955               7,892,313               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7 20,168,127            22,706,553            20,147,727            22,706,554            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 550,965,882          520,396,152          565,724,186          525,083,357          
รวมสินทรัพย์ 1,346,948,053       1,235,968,905       1,355,844,673       1,240,114,299       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 22 175,276,353          260,676,471          175,276,353          260,676,471          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9, 23 102,951,983          85,483,866            102,734,900          85,723,263            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 24 3,968,263               4,814,605               3,968,263               4,814,605               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 25 17,904,000            -                              17,904,000            -                              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 37,953,090            17,182,408            37,527,377            17,182,408            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,291,426            9,951,030               13,236,874            9,894,919               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 351,345,115          378,108,380          350,647,767          378,291,666          
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 24 6,905,412               4,252,761               6,905,412               4,252,761               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 25 62,096,000            -                              62,096,000            -                              
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 26 16,052,172            13,042,716            16,052,172            13,042,716            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 27 41,116,437            43,074,509            41,116,437            43,074,509            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 126,170,021          60,369,986            126,170,021          60,369,986            
รวมหนีสิ้น 477,515,136          438,478,366          476,817,788          438,661,652          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 880,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท
      (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท) 528,000,000          396,000,000          528,000,000          396,000,000          
   ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 879,998,016 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท
      (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 659,568,809 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท) 527,998,810          395,741,285          527,998,810          395,741,285          
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 88,396,711            83,396,333            88,396,711            83,396,333            
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 15,267,473            15,267,473            15,267,473            15,267,473            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 34 52,799,881            39,574,129            52,799,881            39,574,129
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 142,022,064          221,903,952          153,057,622          225,967,039          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 41,283,868            41,466,863            41,506,388            41,506,388            
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 867,768,807          797,350,035          879,026,885          801,452,647          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,664,110               140,504                  -                              -                              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 869,432,917          797,490,539          879,026,885          801,452,647          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,346,948,053       1,235,968,905       1,355,844,673       1,240,114,299       

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 9 1,493,561,632       1,409,870,467       1,490,859,025       1,409,870,467       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง -                              941,500                  -                              -                              
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 20,756,580            19,526,043            20,756,580            19,526,043            
กาํไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
   เพ่ือการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม 18 -                              4,000,000               -                              4,000,000               
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2.2 -                              610,590                  -                              428,226                  
รายไดอ่ื้น 9 37,310,952            18,056,263            39,370,902            20,192,592            
รวมรายได้ 1,551,629,164       1,453,004,863       1,550,986,507       1,454,017,328       
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 9 673,367,043          627,493,071          675,881,722          628,149,894          
ตน้ทุนจากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง -                              1,718,042               -                              -                              
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 420,388                  529,636                  420,388                  529,636                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 386,138,423          381,025,864          386,138,416          381,021,859          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9 118,173,568          107,713,308          118,025,643          105,325,391          
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
   เป็นมูลค่ายติุธรรม 18 1,000,000               -                              1,000,000               -                              
รวมค่าใช้จ่าย 1,179,099,422       1,118,479,921       1,181,466,169       1,115,026,780       
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้าและบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 372,529,742          334,524,942          369,520,338          338,990,548          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 15, 16 (8,777,550)             (1,845,963)             -                              -                              
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 363,752,192          332,678,979          369,520,338          338,990,548          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (10,110,397)           (12,525,935)           (10,105,477)           (12,443,087)           
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 353,641,795          320,153,044          359,414,861          326,547,461          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 -71,237,542 -56,957,280 -70,811,743 -56,957,280
กาํไรสําหรับปี 282,404,253          263,195,764          288,603,118          269,590,181          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 281,630,647          263,831,641          288,603,118          269,590,181          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 773,606                  (635,877)                

282,404,253          263,195,764          

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 29
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.320 0.300 0.328 0.307

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 879,769,623          879,423,095          879,769,623          879,423,095          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กาํไรสําหรับปี 282,404,253          263,195,764 288,603,118          269,590,181

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งขาดทุนจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินของการร่วมคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (182,995)                (39,525)                  -                              -                              
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (834,486)                -                              (834,486)                -                              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (1,017,481)             (39,525)                  (834,486)                -                              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 281,386,772          263,156,239          287,768,632          269,590,181          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 280,613,166          263,792,116          287,768,632          269,590,181          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 773,606                  (635,877)                

281,386,772          263,156,239          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูม้ี
ผลต่างจากการ ส่วนไดเ้สียที่

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุน แปลงค่างบการเงินของ รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา การร่วมคา้ที่เป็น องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ เงินตราต่างประเทศ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 395,741,285         83,396,333           15,267,473           33,588,310           148,736,515         41,506,388           -                           41,506,388           718,236,304         (2,154,801)           716,081,503         
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           263,831,641         -                           -                           -                           263,831,641         (635,877)              263,195,764         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                         -                         -                         -                         -                          (39,525)              (39,525)              (39,525)              -                         (39,525)                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           263,831,641         -                           (39,525)                (39,525)                263,792,116         (635,877)              263,156,239         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) -                           -                           -                           -                           (184,678,385)        -                           -                           -                           (184,678,385)        -                           (184,678,385)        
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 34) -                           -                           -                           5,985,819             (5,985,819)           -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเปลี่ยนแปลงจากการขาย
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           2,931,182             2,931,182             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 395,741,285         83,396,333           15,267,473           39,574,129           221,903,952         41,506,388           (39,525)                41,466,863           797,350,035         140,504                797,490,539         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 395,741,285         83,396,333           15,267,473           39,574,129           221,903,952         41,506,388           (39,525)                41,466,863           797,350,035         140,504                797,490,539         
กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           281,630,647         -                           -                           -                           281,630,647         773,606                282,404,253         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                           -                         -                         -                         (834,486)            -                          (182,995)            (182,995)            (1,017,481)         -                         (1,017,481)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           280,796,161         -                           (182,995)              (182,995)              280,613,166         773,606                281,386,772         
หุน้สามญัที่ออกจากการใชส้ิทธิตามโครงการ
   ESOP Scheme (หมายเหตุ 30 และ 32) 344,952                5,000,378             -                           -                           -                           -                           -                           -                           5,345,330             -                           5,345,330             
หุน้ปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30 และ 33) 131,912,573         -                           -                           -                           (131,912,573)        -                           -                           -                           -                           -                           -                           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) -                           -                           -                           -                           (215,539,724)        -                           -                           -                           (215,539,724)        -                           (215,539,724)        
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 34) -                           -                           -                           13,225,752           (13,225,752)          -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเปลี่ยนแปลงจากการ
   เรียกชาํระทุนจดทะเบียน -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           750,000                750,000                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 527,998,810         88,396,711           15,267,473           52,799,881           142,022,064         41,506,388           (222,520)              41,283,868           867,768,807         1,664,110             869,432,917         

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุน รวม รวม
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่นของ ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุ้นสามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 395,741,285 83,396,333         15,267,473 33,588,310 147,041,062 41,506,388 41,506,388 716,540,851
กาํไรสาํหรับปี -                              -                         -                         -                         269,590,181       -                         -                         269,590,181       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                       -                        -                       -                       -                       -                        -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                         -                         -                         269,590,181       -                         -                         269,590,181       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) -                              -                         -                         -                         (184,678,385)     -                         -                         (184,678,385)     
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 34) -                              -                         -                         5,985,819           (5,985,819)         -                         -                         -                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 395,741,285            83,396,333         15,267,473         39,574,129         225,967,039       41,506,388         41,506,388         801,452,647       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 395,741,285 83,396,333 15,267,473 39,574,129 225,967,039 41,506,388 41,506,388 801,452,647
กาํไรสาํหรับปี -                              -                         -                         -                         288,603,118       -                         -                         288,603,118       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                       -                        -                       (834,486)          -                       -                        (834,486)            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                         -                         -                         287,768,632       -                         -                         287,768,632       
หุ้นสามญัที่ออกจากการใชส้ิทธิตามโครงการ
   ESOP Scheme (หมายเหตุ 30 และ 32) 344,952                   5,000,378           -                         -                         -                         -                         -                         5,345,330           
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30 และ 33) 131,912,573            -                         -                         -                         (131,912,573)     -                         -                         -                         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) -                              -                         -                         -                         (215,539,724)     -                         -                         (215,539,724)     
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 34) -                              -                         -                         13,225,752         (13,225,752)       -                         -                         -                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 527,998,810            88,396,711         15,267,473         52,799,881         153,057,622       41,506,388         41,506,388         879,026,885       

-                              -                         -                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรสะสม



บริษัท คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 353,641,795           320,153,044           359,414,861           326,547,461           
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:-
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 29,342,751             30,863,734             29,321,796             29,194,195             
   ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
      เป็นมูลค่ายติุธรรม 1,000,000               (4,000,000)              1,000,000               (4,000,000)              
   โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,866,630)              (4,171,100)              (1,866,630)              (4,171,100)              
   ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่า
      สุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึน 3,769,204               3,416,245               3,769,204               3,416,245               
   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (474,961)                 (2,356,105)              (474,961)                 (2,356,105)              
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (13,224,986)            (3,219,087)              (13,224,986)            (3,219,087)              
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (2,213,875)              (1,063,425)              (2,213,875)              (1,063,425)              
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
      ของเงินลงทุนชัว่คราว (35,037)                   (1,218,960)              (35,037)                   (1,218,960)              
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 437,353                  7,283,576               437,353                  228,660                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,126,589)              72,540                    (1,126,589)              72,540                    
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              (610,590)                 -                              (428,226)                 
   ดอกเบ้ียรับ (11,522,262)            (7,705,858)              (11,522,262)            (8,044,011)              
   เงินปันผลรับ (36,766)                   (733,643)                 (36,766)                   (733,643)                 
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,251,348               1,991,566               2,251,348               1,991,566               
   รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 4,195,488               -                              4,195,488               -                              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,502,246               6,669,090               6,502,246               6,669,090               
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 8,777,550               1,845,963               -                              -                              
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน:- 379,416,629           347,216,990           376,391,190           342,885,200           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (60,825,598)            (49,733,393)            (60,776,308)            (49,746,594)            
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน (854,449)                 941,178                  (854,449)                 941,178                  
   สินคา้คงเหลือ 6,820,374               (119,757,055)          8,185,543               (119,717,853)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,654,237)              (3,726,045)              (7,754,488)              (3,800,980)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,033,427               2,942,098               3,053,827               2,131,248               
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16,730,099             26,483,673             16,273,619             28,848,361             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,340,396               (565,365)                 3,341,955               1,662,851               
เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 340,006,641           203,802,081           337,860,889           203,203,411           
   จ่ายภาษีเงินได้ (52,781,952)            (56,722,195)            (52,781,866)            (56,722,195)            
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (285,000)                 (81,000)                   (285,000)                 (81,000)                   
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 286,939,689           146,998,886           284,794,023           146,400,216           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 6,326,613               6,863,640               6,326,613               7,201,794               
เงินปันผลรับ 36,766                    733,643                  36,766                    733,643                  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (1,500,000)              (51,719,333)            (1,500,000)              (43,902,152)            
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 12,933,753             (31,047,872)            12,933,753             (31,047,872)            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (13,274,822)            (23,182,485)            (13,274,822)            (23,182,485)            
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,505,837               649,243                  1,505,837               649,243                  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              610,590                  -                              428,226                  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 7,263,725               127,448,830           7,263,725               127,448,830           
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (5,049,850)              (48,992,083)            (5,049,850)              (48,992,083)            
ซ้ือท่ีดิน อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (61,252,027)            (68,836,560)            (60,862,027)            (68,836,560)            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                              -                              (1,500,000)              -                              
เงินลงทุนในการร่วมคา้เพิ่มข้ึน -                              (3,563,280)              -                              (3,563,280)              
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินเพิ่มข้ึน (12,000,000)            -                              (12,000,000)            -                              
เงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน (4,000,000)              -                              (4,000,000)              -                              
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   เปล่ียนแปลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                              2,931,182               -                              -                              
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   เปล่ียนแปลงจากการเรียกชาํระทุนจดทะเบียน 750,000                  -                              -                              -                              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (68,260,005)            (88,104,485)            (70,120,005)            (83,062,696)            
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) (72,220,149)            129,744,412           (72,220,149)            129,744,412           
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (5,337,461)              (3,272,010)              (5,337,461)              (3,272,010)              
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 80,000,000             -                              80,000,000             -                              
ดอกเบ้ียจ่าย (6,114,275)              (6,208,187)              (6,114,275)              (6,208,187)              
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ ESOP Scheme 1,149,842               -                              1,149,842               -                              
เงินปันผลจ่าย (215,539,724)          (184,678,385)          (215,539,724)          (184,678,385)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (218,061,767)          (64,414,170)            (218,061,767)          (64,414,170)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) 617,917                  (5,519,769)              (3,387,749)              (1,076,650)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 10,098,677             15,618,446             9,333,647               10,410,297             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 10,716,594             10,098,677             5,945,898               9,333,647               

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: -
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: -
   ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 996,345 227,001 996,345                  227,001
   ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน 6,769,490               3,461,490               6,769,490               3,461,490               
   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 328,459                  521,018                  328,459                  521,018                  
   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,555,000               717,439                  1,555,000               717,439                  
   โอนท่ีดินไปเป็นท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต -                              8,284,000               -                              8,284,000               
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,043,108               -                              1,043,108               -                              
   หุน้ปันผลจ่าย 131,912,573           -                              131,912,573           -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี  
   อตัราร้อยละ  

  ของการถือหุน้ตามท่ี  
  ปรากฏในรายช่ือ จดัตั้งข้ึน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ผูถื้อหุน้ ในประเทศ 
  2560 2559  
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายสินคา้                    

อุปโภคบริโภค 
 

70.00 
 

70.00 
 

ไทย 
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 ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2559 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนทั้ งหมดใน บริษัท มายบัส จาํกัด                    
(บริษทัยอ่ย) ให้แก่บุคคลภายนอกจาํนวน 8,564,511 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าว
ร้อยละ 95.16 ท่ีราคาหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 0.43 ลา้นบาท ทาํให้เกิดกาํไรทางบญัชี
จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 0.61 ลา้นบาท แสดงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
รวม (กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะกิจการ: กาํไร 0.43 ลา้นบาท) การขายเงินลงทุนดงักล่าวทาํให้ บริษทั 
มายบสั จาํกดั ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ บริษทั มายบสั จาํกดั ณ วนัท่ีจาํหน่าย มีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพยร์วม 8,017 
หน้ีสินรวม (70,891) 
รวมหน้ีสินสุทธิ (62,874) 
หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,931 
รวมหน้ีสินสุทธิของบริษทัยอ่ย - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (59,943) 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีบริษทัฯ เคยรับรู้ในอดีต 59,760 
รวมหน้ีสินสุทธิของบริษทัยอ่ยหลงัหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ                               

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ  (183) 
ราคาขาย 428 
กาํไรจากการขายบริษทัยอ่ย 611 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของกิจการร่วมคา้ซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าว
ไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   



 

 3

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัย่อย 
ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ น้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

 

 

 



 

 4

4.  นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
4.1 การรับรู้รายได้ 
  ขายสินค้า 
  รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นัยสําคญัของความเป็นเจ้าของสินคา้ให้กับผูซ้ื้อแลว้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

  รายได้ดอกผลเช่าซ้ือ 
  บริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือโดยการปันส่วนดอกผลสัญญาเช่าการเงิน

และสัญญาเช่าซ้ือตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึง
กาํหนดชาํระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่ บริษทัฯหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดเกิน
กวา่ 3 งวด 

  รายได้ค่าบริการ 
  รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  
  บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการเดินรถโดยสารประจาํทางในมูลค่าสุทธิท่ีบริษทัย่อยจะไดรั้บ

ตามขอ้ตกลงการแบ่งรายไดจ้ากการเดินรถโดยสารประจาํทางท่ีบริษทัยอ่ยทาํไวก้บัพนกังานประจาํรถ 
 รายได้ค่าเช่า 
  รายไดจ้ากการให้เช่าสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรับรู้รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญา

เช่าและถือเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ  
 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิน
ลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ี
ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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4.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย 
มูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือหรือสัญญาเช่าทางการเงินคงคา้งสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ดอกผล            
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญบนัทึกตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเรียกเกบ็เงินไม่ได้
จากลูกหน้ี 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

  สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) และราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียง
กบัตน้ทุนจริงภายใตว้ิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า สินคา้
ระหว่างผลิตแสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
ราคาทุนดงักล่าวหมายถึง ตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าแรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิตดว้ย 

  วตัถุดิบ และวสัดุอ่ืนๆ แสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด     
จะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.6  เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธี                    
ส่วนไดเ้สีย 

ค) เงินลงทุนในการร่วมคา้ บริษทัร่วมและบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํ
การสุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ  วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                   
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่
ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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4.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผล
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.8  ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มี
การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี
บริษทัฯจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ี
ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้
ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  
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 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
อาคาร 20   ปี - 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและส่วนปรับปรุงอาคาร 5   ปี - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5   ปี 5   ปี 
ยานพาหนะ   3 และ 5   ปี - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน   3 และ 5   ปี 5   ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและงานระหวา่งการก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.9 ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 

 ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคตแสดงในราคาทุนเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากวา่ ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนในการไดม้าซ่ึงท่ีดิน 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม      
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัด
จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3   ปี 

  ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ระหวา่งการติดตั้ง 
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4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ   
บริษทัฯ 

  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 
  สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั  
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 
  บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ี เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณ                     
ผลการดาํเนินงาน 
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4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าว
อาจดอ้ยค่าเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง
มูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูง
กวา่ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีดินซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคย
บนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า        
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ย
ราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์
เพิ่ม 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  
 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                 
ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  
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 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด    
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยได้ทาํการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชําระด้วยตราสารทุน  

 บริษทัฯบนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น 
โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ต้องใช้ดุลพินิจในการ            
วดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซ้ือหุน้ ความผนัผวนของราคาหุน้ และ
อตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.18 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน    
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี    
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษัทฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทั้ งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย             
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณข้ึน  
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

ในการประมาณรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการขายสินคา้ โดย
คาํนึงถึงมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้ อายุของสินคา้คงเหลือท่ีคงคา้งและสภาพการจดัเก็บสินคา้ 
เป็นตน้ 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้เน่ืองจากไม่มีราคาใน
ตลาดท่ีสามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 18 

ท่ีดิน 
บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
เป็นคร้ังคราว โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
และการประมาณการบางประการ  
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 207 184 202 184 
เงินฝากธนาคาร 10,510 9,915 5,744 9,150 
รวม 10,717 10,099 5,946 9,334 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 - 1.10 ต่อปี (2559: ร้อยละ 
0.37 - 1.10 ต่อปี) 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ  
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
คา้งชาํระ 

2,613 2,728 2,563 2,728 

 1 - 3 เดือน 5,550 3,764 5,550 3,764
 4 - 6 เดือน 5,391 1,071 5,391 1,071

7 - 12 เดือน 2,683 - 2,683 -
มากกวา่ 12 เดือน - - - -

รวม 16,237 7,563 16,187 7,563
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - -
สุทธิ 16,237 7,563 16,187 7,563
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ  
เชค็ลงวนัท่ีล่วงหนา้ 4,002 2,662 4,002 2,662
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 164,350 157,377 164,350 157,377
คา้งชาํระ  
 1 - 3 เดือน 144,645 100,160 144,645 100,160
 4 - 6 เดือน 4,080 2,798 4,080 2,798
 7 - 12 เดือน 1,075 3,054 1,075 3,054
 มากกวา่ 12 เดือน 1,891 234 1,891 234
เชค็คืน 1,037 1,282 1,037 1,282
รวม  321,080 267,567 321,080 267,567
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,244) (1,483) (3,244) (1,483)
สุทธิ 317,836 266,084 317,836 266,084
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
ลูกหนีอ่ื้น  
เงินทดรองแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 457 454 457 454
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,272 838 8,272 838
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,104 8,212 4,104 8,212
รวม 12,833 9,504 12,833 9,504
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,439) (6,687) (2,439) (6,687)
สุทธิ 10,394 2,817 10,394 2,817
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 344,467 276,464 344,417 276,464 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขายสินคา้คงเหลือทั้งหมด ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ให้กบับุคคลท่ี    
ไม่เก่ียวขอ้งกนัในราคา 28.1 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดงักล่าวกาํหนดใหผู้ซ้ื้อตอ้งทาํการ
ผอ่นชาํระค่าสินคา้เป็นรายเดือนใหก้บับริษทัฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มียอด
คงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจาํนวน 19.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 21.3 ลา้นบาท) โดยมีส่วนของ
ลูกหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระเกินกว่า 12 เดือนจาํนวน 16.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 18.7 ลา้น
บาท) ซ่ึงจดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 

8. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 

8.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงินประกอบดว้ย 
                (หน่วย: พนับาท) 

 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน   
 ท่ีถึงกาํหนดชาํระ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด  
 ภายในหน่ึงปี ชาํระภายในหน่ึงปี รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 399 36 1,004 403 1,403 439 
หกั: ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (36) (2) (100) (25) (136) (27) 
รวม 363 34 904 378 1,267 412 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - - - 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 363 34 904 378 1,267 412 
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8.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็น
รายได)้ จาํแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559
อายหุน้ีคา้งชาํระ  
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,267 412
รวม 1,267 412
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - -
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 1,267 412

8.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าการเงิน และมูลค่า
ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 ตามสญัญาเช่าการเงิน ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าการเงิน ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 399 363 36 34 
ระยะเวลาเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,004 904 403 378 
รวม 1,403 1,267 439 412 
หกั: ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (136)  (27)  
เงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่า 
   การเงินสุทธิ 1,267  412  

9. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
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 
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รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัร่วม 
บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จาํกดั การร่วมคา้ 
Karmarts Malaysia Sdn. Bhd. * บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จาํกดั ** มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั 
บริษทั จูน แลบอราทอรีส์ จาํกดั มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั                     

กบับริษทัยอ่ย 
บริษทั บิวเทร่ียม จาํกดั           มีผูถื้อหุน้และกรรมการเป็นบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้และกรรมการ
ของบริษทัฯ 

* บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนในบริษทัดงักล่าว ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 15 
** บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนในบริษทัดงักล่าว ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 17 

 รายการธุรกิจท่ีสาํคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 11 2 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดค้่าบริการ - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากค่าเช่า - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 6 5 6 5 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ 6 1 6 1 ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 18 11 15 11 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดต้ามสัญญาเช่าการเงิน 1 - 1 - ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ 4 4 4 4 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายการธุรกิจกบักรรมการ     
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 2 - 2 ราคาตามสัญญา 
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 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - บุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)   
การร่วมคา้ 6,114 3,425 6,114 3,425 
บริษทัร่วม 6,000 790 6,000 790 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,852 4,640 12,802 4,640 
รวม 24,966 8,855 24,916 8,855 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  - - - - 
สุทธิ 24,966 8,855 24,916 8,855 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 8)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,234 - 1,234 - 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษทัร่วม 55,875 54,375 55,875 54,375 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 23)   
การร่วมคา้  52 10 52 10 
บริษทัร่วม 90 - 90 - 
บริษทัยอ่ย - - 1,005 1,579 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 871 446 870 397 
กรรมการ - 52 - 52 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 970 - 970 - 
รวม 1,983 508 2,987 2,038 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
 1 มกราคม  31 ธนัวาคม
 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2560
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษัทร่วม  
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 54,375 1,500 - 55,875 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัร่วมมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม
และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 29 19 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 1 
รวม 31 20 

 สิทธิซ้ือหุน้สามญัสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหาร 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme (โครงการฯ) จาํนวนไม่เกิน 584,921 หุ้น ให้แก่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯภายใน 3 เดือน ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 1 หุน้สามญั ตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุ 32 

10. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจาํนวน
สุทธิ 18.0 ลา้นบาท (2559: 31.0 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี (2559: ร้อยละ 15 ต่อปี)  

11. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  รายการปรับลดราคาทุนให ้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคา้สาํเร็จรูป 248,196 242,289 (19,193) (17,359) 229,003 224,930 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 56,630 50,630 (3,123) (1,188) 53,507 49,442 
สินคา้ระหวา่งการผลิต 6,035 13,813 - - 6,035 13,813 
สินคา้ระหวา่งทาง 16,395 27,016 - - 16,395 27,016 
รวม 327,256 333,748 (22,316) (18,547) 304,940 315,201 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  รายการปรับลดราคาทุนให ้  
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคา้สาํเร็จรูป 248,196 242,385 (19,193) (17,359) 229,003 225,026 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 55,588 50,689 (3,123) (1,188) 52,465 49,501 
สินคา้ระหวา่งการผลิต 6,035 13,982 - - 6,035 13,982 
สินคา้ระหวา่งทาง 16,395 27,016 - - 16,395 27,016 
รวม 326,214 334,072 (22,316) (18,547) 303,898 315,525 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ                  
ท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 3.8 ลา้นบาท (2559: 3.4 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

12. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - หุน้สามญั 353 361 353 326 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ     
 เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 8  (27)  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - สุทธิ 361  326  

 ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้มูลค่าตามบญัชี 5.0 ลา้นบาท (2559: 76 
ลา้นบาท) และรับรู้กาํไรจากการขาย (สุทธิจากภาษี) จาํนวน 1.8 ลา้นบาท (2559: รับรู้กาํไร (สุทธิจาก
ภาษี) จาํนวน 0.9 ลา้นบาท)ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวนเงิน 0.21 ลา้นบาท 

(2559: 0.19 ลา้นบาท) 
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14. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม /                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 38,275 25,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (9,600) - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิจาก             
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 28,675 25,000 

          เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี  (2559:   
ร้อยละ 15 ต่อปี) เงินให้กู ้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีกาํหนดไดรั้บชาํระคืนภายในเดือนกันยายน 2563 
(2559: ภายในเดือนพฤษภาคม 2562) 

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
15.1 รายละเอียดของการร่วมค้า 
 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบุคคลอ่ืนควบคุมร่วมกัน                    

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาร์มาร์ท 
เวยีดนาม จาํกดั 

จาํหน่ายสินคา้กลุ่ม
เคร่ืองสาํอางค ์ เวยีดนาม 49 49 3,563 3,563 343 2,332 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

   31 ธนัวาคม 
2560

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวยีดนาม จาํกดั 
จาํหน่ายสินคา้กลุ่ม

เคร่ืองสาํอางค ์ เวยีดนาม 49 49 3,563 3,563
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15.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

 2560 2559 
บริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จาํกดั 1,806 1,192 

15.3 ข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าท่ีมีสาระสําคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้โดยสรุปมีดงัน้ี 
 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั คาร์มาร์ท             

เวียดนาม จาํกดั 
 2560 2559 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 2 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5 5 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 1 2 
หน้ีสินหมุนเวยีน (6) (4) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 3 5 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 49 49 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 1 2 
การตดัรายการระหวา่งกนั (1) - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ - 2 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั คาร์มาร์ท             
เวียดนาม จาํกดั 

 2560 2559 
รายได ้ 11 6 
ขาดทุน (2) (2) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (2) (2) 

เม่ือวัน ท่ี  20 มกราคม  2559 บริษัทฯได้จ่ายเงินลงทุนใน  บริษัท  คาร์มาร์ท  เวียดนาม  จํากัด                    
ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศเวียดนาม จาํนวนรวม 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3.56 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 200,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
บริษัทฯได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในการร่วมคา้ นับตั้ งแต่วนัท่ีลงทุน             
เป็นตน้ไป บริษทัดงักล่าวมีระยะเวลาในการดาํเนินงาน 50 ปีนับจากวนัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั     
เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 

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 ในปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างจดทะเบียนจดัตั้งการร่วมคา้ดังกล่าว และบริษทัฯยงัไม่ได้มี    
การลงทุนในบริษทัดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชําระในบริษัท                  
คาร์มาร์ท  เวียดนาม  จํากัด เป็นจํานวนเงิน  98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 98,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 
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16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
16.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี          
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย

   31 
ธนัวาคม

31 
ธนัวาคม

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
ธนัวาคม

31 
ธนัวาคม

  2560 2559 2560 2559 2560 2559
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั ดิ ไอโคนิค          
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์       ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 63,042 70,014

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

   31 ธนัวาคม 
2560

31 ธนัวาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
บริษทั ดิ ไอโคนิค         

พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั 
ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์       ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 บริษัทร่วมดังกล่าวได้จัดตั้ งบริษัทย่อยของตนจาํนวน 3 บริษัท ได้แก่ 
บริษทั  ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จรัญสนิทวงศ ์13 จาํกดั บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี เพชรเกษม 
จาํกดั  และบริษทั บางแวก คอนโดมิเนียม จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนบริษทัละ 1 ลา้นบาท เพื่อดาํเนิน
ธุรกิจดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์  

16.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม 

บริษทั

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
 2560 2559 

บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ย 6,972 654
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16.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมท่ีมีสาระสําคญั 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั ดิ ไอโคนิค           

พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั และ
บริษทัยอ่ย 

 2560 2559 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 90 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 294 375 
หน้ีสินหมุนเวยีน (195) (165) 
สินทรัพย ์- สุทธิ 189 210 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 33.33 33.33 
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการในสินทรัพย ์- สุทธิ 63 70 
การตดัรายการระหวา่งกนั - - 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 63 70 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั ดิ ไอโคนิค           
พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั และ

บริษทัยอ่ย 
 2560 2559 
รายได ้ - - 
ขาดทุน (21) (2) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (21) (2) 

 
 
 
 
 
 
17. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
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(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน
31 ธนัวาคม 

2560
31 ธนัวาคม 

2559
31 ธนัวาคม 

2560
31 ธนัวาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2560
31 ธนัวาคม 

2559
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จาํกดั 5.50 3.25 70.00 70.00 4,000 2,500

ในระหวา่งไตรมาสสองของปี 2559 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษทั มายบสั จาํกดั (บริษทั
ยอ่ย) ให้แก่บุคคลภายนอกจาํนวน 8,564,511 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 
95.16 ท่ีราคาหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 0.43 ลา้นบาท ทาํให้เกิดกาํไรทางบญัชีจากการ
ขายเงินลงทุนในบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 0.61 ลา้นบาท แสดงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวม 
(กําไรหรือขาดทุนเฉพาะกิจการ: กําไร 0.43 ล้านบาท) การขายเงินลงทุนดังกล่าวทําให้ บริษัท            
มายบสั จาํกดั ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทั เจ คอส 
แลบอราทอรีส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 3.0 ลา้นบาท (2559: จาํนวน 4.5 ลา้นบาท) 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯได้ทาํบันทึกข้อตกลงจะซ้ือจะขายหุ้นสามัญของ บริษัท 
ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จาํกดั จาํนวน 800,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นท่ีออกและเรียก
ชาํระแลว้ทั้งหมดในบริษทัดงักล่าวจาํนวน 1,000,000 หุ้น) โดยไดต้กลงวางเงินมดัจาํให้กบัผูจ้ะขาย
จาํนวน 4 ลา้นบาท ในปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัทาํสัญญาซ้ือขายหุน้สามญัหรือการโอนกรรมสิทธ์ิในหุน้
สามญัดงักล่าว 

18. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
รายการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้ปีกบัวนัส้ินปีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ดงักล่าวในปี 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /          

งบการเงินเฉพาะกิจการ
 อสงัหาริมทรัพย ์

ท่ีใหบ้ริการคลงัสินคา้
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2559 115,000
ผลกาํไรสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม 4,000
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2559 119,000
ผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม (1,000)
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2560 118,000
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯเป็นท่ีดินและอาคารท่ีให้บริการคลงัสินคา้ บริษทัฯแสดง
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราผลตอบแทน และอตัราค่าเช่า 
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งัน้ี  

  ผลกระทบต่อ             
มูลค่ายติุธรรม 
เม่ืออตัราตาม             

ขอ้สมมติฐานเพิ่มข้ึน  

                                     
งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559  

อตัราคิดลด (ร้อยละ) 15 15 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ) 12 12 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราค่าเช่าต่อตารางเมตร        
ต่อเดือน (บาท)  115.5 

 
115.5 มูลค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึน 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้แยกแสดงรายการใน         
งบกาํไรขาดทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดง

มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
สินทรัพย์  

อาคารและ เครื่องตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ และอุปกรณ์ งานระหวา่งการ  

ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน/ราคาตีใหม่  
1 มกราคม 2559 122,412 256 75,455 44,531 98,508 33,433 3,161 377,756 
ซื้อเพิ่ม 12,084 - 2,277 2,141 10,763 3,963 36,396 67,624 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (1,275) - (1,275) 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (2,183) (2,183) 
โอนไปเป็นที่ดินรอการพฒันาในอนาคต (8,284) - - - - - - (8,284) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (29) (3,735) (1,751) (76) (5,591) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (149) (67,770) (41) - (67,960) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 1,765 1,690 - 597 (4,052) - 
31 ธนัวาคม 2559 126,212 256 79,497 48,184 37,766 34,926 33,246 360,087 
ซื้อเพิ่ม 5,160 - 674 5,073 8,341 4,605 41,289 65,142 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (635) (5) (640) 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (1,555) (1,555) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (32) (4,132) (1,235) (128) (5,527) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 56,378 2,912 - 4,286 (63,576) - 
31 ธนัวาคม 2560 131,372 256 136,549 56,137 41,975 41,947 9,271 417,507 
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 งบการเงินรวม (ต่อ) 
(หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพยซ์ึ่งแสดง
มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

สินทรัพย์  
อาคารและ เครื่องตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ และอุปกรณ์ งานระหวา่งการ  
ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม  
1 มกราคม 2559 - 212 31,473 17,512 62,712 20,130 - 132,039 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 10 4,582 8,463 7,151 4,891 - 25,097 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - - (30) (3,444) (3,400) - (6,874) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (146) (44,803) (30) - (44,979) 
31 ธนัวาคม 2559 - 222 36,055 25,799 21,616 21,591 - 105,283 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 10 4,821 8,828 5,279 5,343 - 24,281 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - - (32) (3,785) (1,242) - (5,059) 
31 ธนัวาคม 2560 - 232 40,876 34,595 23,110 25,692 - 124,505 
ค่าเผื่อการด้อยค่า  
1 มกราคม 2559 - - - - 16,627 - - 16,627 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - (16,627) - - (16,627) 
31 ธนัวาคม 2559 - - - - - - - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับปี - - - - - - - - 
31 ธนัวาคม 2560 - - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธนัวาคม 2559 126,212 34 43,442 22,385 16,150 13,335 33,246 254,804 
31 ธนัวาคม 2560 131,372 24 95,673 21,542 18,865 16,255 9,271 293,002 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี  
2559 (จาํนวน 10.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  25,097 
2560 (จาํนวน 8.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  24,281 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดง
มูลค่าตามราคาที่ตีใหม่

 
สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

สินทรัพย์  
อาคารและ เครื่องตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ และอุปกรณ์ งานระหวา่งการ  
ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่  
1 มกราคม 2559 122,412 256 75,455 44,467 30,738 33,229 3,161 309,718 
ซื้อเพิ่ม 12,084 - 2,277 2,141 10,763 3,963 36,396 67,624 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (1,275) - (1,275) 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (2,183) (2,183) 
โอนไปเป็นที่ดินรอการพฒันาในอนาคต (8,284) - - - - - - (8,284) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (29) (3,735) (1,751) (76) (5,591) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 1,765 1,690 - 597 (4,052) - 
31 ธนัวาคม 2559 126,212 256 79,497 48,269 37,766 34,763 33,246 360,009 
ซื้อเพิ่ม 5,160 - 674 4,683 8,341 4,605 41,289 64,752 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ - - - - - (635) (5) (640) 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (1,555) (1,555) 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - (32) (4,132) (1,235) (128) (5,527) 
โอนเขา้ / โอนออก - - 56,378 2,912 - 4,286 (63,576) - 
31 ธนัวาคม 2560 131,372 256 136,549 55,832 41,975 41,784 9,271 417,039 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 
(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่

 
สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

สินทรัพย์  
อาคารและ เครื่องตกแต่งติดตั้ง ระหวา่งติดตั้งและ  

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจกัรและ และอุปกรณ์ งานระหวา่งการ  
ที่ดิน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม  
1 มกราคม 2559 - 212 31,473 17,494 18,850 19,976 - 88,005 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 10 4,582 8,447 6,210 4,885 - 24,134 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - - (30) (3,444) (3,400) - (6,874) 
31 ธนัวาคม 2559 - 222 36,055 25,911 21,616 21,461 - 105,265 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 10 4,821 8,810 5,279 5,340 - 24,260 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย/โอนออก - - - (32) (3,785) (1,242) - (5,059) 
31 ธนัวาคม 2560 - 232 40,876 34,689 23,110 25,559 - 124,466 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธนัวาคม 2559 126,212 34 43,442 22,358 16,150 13,302 33,246 254,744 
31 ธนัวาคม 2560 131,372 24 95,673 21,143 18,865 16,225 9,271 292,573 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี   
2559 (จาํนวน 10.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     24,134 
2560 (จาํนวน 8.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     24,260 
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 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย ์ณ ส้ินปี 2558 สําหรับท่ีดิน โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 42.7 
ลา้นบาท ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                    
ผูถื้อหุน้สาํหรับปี 2558 

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 จะเป็น 62.3 ลา้นบาท (2559: 57.1 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 14.5 ลา้นบาท (2559: 9.8 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ  66.2 ล้านบาท  (เฉพาะของบริษัทฯ: 66.2 ล้านบาท)                    
(2559: 50.6 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 50.6 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้ําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์      
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว   

20. ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีท่ีดินจาํนวน 8.3 ลา้นบาท (2559: 8.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีอยู่
ระหวา่งรอการพฒันา โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2 ลา้นบาท (2559: 3.2 ลา้นบาท) ไดน้าํไป
คํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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21. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ค่าสิทธิเดิน        

รถโดยสาร โปรแกรม 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 ประจาํทาง คอมพิวเตอร์ ระหวา่งการติดตั้ง รวม 
ราคาทุน     
1 มกราคม 2559 14,885 3,394 7,429 25,708 
ซ้ือเพ่ิม - 6,284 - 6,284 
โอนมาจากอุปกรณ์ - 1,880 303 2,183 
ตดัจาํหน่าย - (60) - (60) 
โอนเขา้/โอนออก - 7,429 (7,429) - 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (14,885) - - (14,885) 
31 ธนัวาคม 2559 - 18,927 303 19,230 
ซ้ือเพ่ิม - 3,649 - 3,649 
โอนมาจากอุปกรณ์ - 1,555 - 1,555
ตดัจาํหน่าย - (119) - (119) 
โอนเขา้/โอนออก - 83 (83) - 
31 ธนัวาคม 2560 - 24,095 220 24,315 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2559 10,791 2,764 - 13,555 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 707 5,060 - 5,767 
โอนมาจากอุปกรณ์ - 1,465 - 1,465 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (44) - (44) 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (11,498) - - (11,498) 
31 ธนัวาคม 2559 - 9,245 - 9,245 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - 5,062 - 5,062
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (82) - (82) 
31 ธนัวาคม 2560 - 14,225 - 14,225 
ค่าเผื่อการด้อยค่า     
1 มกราคม 2559 2,687 - - 2,687 
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,687) - - (2,687) 
31 ธนัวาคม 2559 - - - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับปี - - - - 
31 ธนัวาคม 2560 - - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ค่าสิทธิเดิน        

รถโดยสาร โปรแกรม 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 ประจาํทาง คอมพิวเตอร์ ระหวา่งการติดตั้ง รวม 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี     
31 ธนัวาคม 2559 - 9,682 303 9,985 
31 ธนัวาคม 2560 - 9,870 220 10,090 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โปรแกรม           

คอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหวา่งการติดตั้ง รวม

ราคาทุน 
1 มกราคม 2559 3,394 7,429 10,823
ซ้ือเพ่ิม 6,284 - 6,284
โอนมาจากอุปกรณ์ 1,880 303 2,183
ตดัจาํหน่าย (60) - (60)
โอนเขา้/โอนออก 7,429 (7,429) -
31 ธนัวาคม 2559 18,927 303 19,230
ซ้ือเพ่ิม 3,649 - 3,649
โอนมาจากอุปกรณ์ 1,555 - 1,555
ตดัจาํหน่าย (119) - (119)
โอนเขา้/โอนออก 83 (83) -
31 ธนัวาคม 2560 24,095 220 24,315
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
1 มกราคม 2559 2,764 - 2,764
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5,060 - 5,060
โอนมาจากอุปกรณ์ 1,465 - 1,465
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (44) - (44)
31 ธนัวาคม 2559 9,245 - 9,245
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5,062 - 5,062
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (82) - (82)
31 ธนัวาคม 2560 14,225 - 14,225
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธนัวาคม 2559 9,682 303 9,985 
31 ธนัวาคม 2560 9,870 220 10,090 
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22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม / 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ทรัสตรี์ซีท 2.80% - 6.25% 3.44% - 4.56% 175,276 230,676 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร - 4.25% - 30,000 
   175,276 260,676 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  

23. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 469 446 1,473 1,976
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,415 6,791 5,276 5,580
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,514 62 1,514 62
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30,704 21,448 30,704 21,448
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 63,850 56,737 63,768 56,657
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 102,952 85,484 102,735 85,723 

24. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /          
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11,951 9,860
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,078) (793)
รวม 10,873 9,067
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,968) (4,814)
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,905 4,253

  
 



 

 35

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ
โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี 
และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4 8 12
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                          - (1) (1)
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4 7 11 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5 5 10
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                          - (1) (1)
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5 4 9 

25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย         
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน

งบการเงินรวม /                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2560 2559
1 4.5 ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย                     

ทุกส้ินเดือนงวดละ 1.49 ลา้นบาท 80,000 -
รวม 80,000 -
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (17,904) -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 62,096 - 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯวงเงิน 80 ลา้นบาท กาํหนดชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 
60 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี  เงินกู้ยืมระยะยาวน้ีคํ้ าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อม           
ส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  
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 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไป
ตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

26. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2560 2559
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 13,043 11,132
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :  
    ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,653 1,689
    ตน้ทุนดอกเบ้ีย 313 303
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (81)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 282 -

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 409 -
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 352 -

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 16,052 13,043

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานท่ีรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,653 1,689 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 313 303 
รวมค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุน 1,966 1,992 
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรขาดทุน  
ตน้ทุนขาย 425 845 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 1,541 1,147 
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 บริษทัฯคาดว่าจะมีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้าจาํนวน 3.9 
ลา้นบาท (2559: จาํนวน 2.9 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯอยูท่ี่ประมาณ 6.89 ปี (2559: 6.07 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม /                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
อตัราคิดลด 1.96% 2.63% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 6.00% 5.75% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  15% - 51% 5% - 30% 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
 เพิ่มข้ึน ลดลง 
 2560 2559 2560 2559
 1.00% 0.50% 1.00% 0.50% 
อตัราคิดลด (782) (175) 879 411 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1,049 424 (951) (191) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (844) - 207 - 
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27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 73,553 51,129 73,127 51,129
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (2,315) 5,828 (2,315) 5,828

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุน 71,238 56,957 70,812 56,957 

บริษทัฯมีจาํนวนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงบันทึกอยู่ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 0.2 ลา้นบาท (2559: ไม่มี) 
รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 353,642 320,153 359,415 326,547 
  
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                           
คูณอตัราภาษี 70,728 64,031 71,883 65,309

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:  
 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 20 19,536 20 19,536
 รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี (2) - (2) -
 ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (1,089) (27,888) (1,089) (27,888)
 ผลขาดทุนทางภาษีท่ีใชใ้นปี (319) - - -
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และ

 บริษทัร่วม 1,756 369 - -
 ผลกระทบทางภาษีจากการตดัรายการระหวา่งกนั 144 909 - -
รวม 510 (7,074) (1,071) (8,352)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 71,238 56,957 70,812 56,957 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 784 1,475 
 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4,463 3,709 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 99 
 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,211 2,609 
รวม 8,458 7,892 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
 ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการ

 ลงทุนจากมูลค่าตามบญัชี 20,936 22,792 
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 10,376 10,376 
 ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมจากมูลค่าตามบญัชีของท่ีดินและ 
       อาคารท่ีโอนมาจากอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 9,804 9,907 
รวม 41,116 43,075 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษี      
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวน 1.6 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) ท่ีบริษทัยอ่ยนั้นๆ ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี  เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลขาดทุนทางภาษีของบริษทัย่อยท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งักล่าว มีจาํนวนเงิน 1.6 
ลา้นบาท (2560: ไม่มี) ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2564 
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 163,251 149,517 162,113 149,517 
ค่าเส่ือมราคา 24,281 25,097 24,260 24,134 
ค่าตดัจาํหน่าย 5,062 5,767 5,062 5,060 
โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,867) (4,171) (1,867) (4,171) 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 264,394 267,141 264,394 267,141 
ผลขาดทุนจากการลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ     
   ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  3,769 3,416 3,769 3,416 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์น (475) (2,356) (475) (2,356) 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 8,776 8,845 8,776 8,845 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 620,597 646,093 611,545 644,651 
ค่าซ้ือสินคา้ 623,876 685,519 626,176 685,989 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (1,871) 85,830 (2,136) 85,776 

29. กําไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปี โดย
ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 30 และ 33 และได้ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวด
ก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบดว้ย โดยปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล
ดงักล่าว โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลน้ีไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากในระหว่างปีปัจจุบนัไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตาม
โครงการ ESOP Scheme ครบถว้นแลว้ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32 
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30.     ทุนเรือนหุ้น 
 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

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

2. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 395.74 ลา้นบาท เป็นทุน             
จดทะเบียนใหม่จาํนวน 528 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 220.43 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯจ่ายหุน้ปันผลเป็นหุน้สามญัจาํนวน 219.86 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้                    
หุน้ละ 0.60 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินจาํนวน 131.91 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเรียกชาํระจาก
การจ่ายหุน้ปันผลกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 

 ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเรียกชาํระจากการใชสิ้ทธิตาม
โครงการ ESOP Scheme ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32 จาํนวน 5.35 ลา้นบาท กบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 (หุน้สามญัจาํนวน 574,921 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท)  

31. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงไม่สามารถนาํมาหักกบั
ขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

32. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ่มทุนตามโครงการ 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 
ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วนัท่ีกาํหนดราคา ซ่ึงเท่ากับ 9.3 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น             
ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 47.31 ต่อปี ความคาดหวงัของอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 2.26              
ต่อปี อายโุครงการ 6 เดือน และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 1.40 ต่อปี 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นดงักล่าว
ครบถว้นแลว้ 
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33. เงินปันผล 
 เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท)
เงินปันผลสาํหรับปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                  

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 46,169 0.07
เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 46,170 0.07

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 46,169 0.07

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 46,170 0.07

เงินปันผลประจาํปี 2559  184,678 0.28 
   
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
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 61,600 0.07
เงินปันผลประจาํปี 2560  347,453 0.48 

34. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ          
ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้
จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

35. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  
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 - ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 
 - ส่วนงานใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้  

 ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ี
รายงาน กล่าวคือ ได้ยกเลิกส่วนงานผลิตและจาํหน่ายรถท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติและถงับรรจุก๊าซและ              
ส่วนงานใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 

 บริษทัร่วมของบริษทัฯดาํเนินธุรกิจดา้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน 
สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจาก
การดาํเนินงาน สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  
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   (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค 

ส่วนงานใหเ้ช่า
และใหบ้ริการ
คลงัสินคา้ 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ     
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

         
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,472,805 20,757 1,493,562 - 1,493,562 
ดอกเบี้ยรับ 11,522 - 11,522 - 11,522 
ดอกเบี้ยจ่าย (6,502) - (6,502) - (6,502) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (29,343) - (29,343) - (29,343) 
โอนกลบัค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 1,867 - 1,867 - 1,867 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับเพิ่มขึ้น (3,769) - (3,769) - (3,769) 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ 475 - 475 - 475 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายตุิธรรม - (1,000) (1,000) - (1,000) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม - - - - (8,778) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (67,171) (4,067) (71,238) - (71,238) 
      
กําไรของส่วนงาน 267,135 15,269 282,404 - 282,404 
      
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,228,948 118,000 1,346,948 - 1,346,948 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมที่บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย - - - - 63,385 
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน            
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 35,765 (1,000) 34,765 - 34,765 

หนีส้ินรวมของส่วนงาน 477,515 - 477,515 - 477,515 
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(หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้
อุปโภคบริโภค

ส่วนงาน             
ใหบ้ริการเดินรถ
โดยสารประจาํทาง

ส่วนงานใหเ้ช่าและ
ใหบ้ริการคลงัสินคา้

รวมส่วนงานที่
รายงาน

รายการปรับปรุงและ
ตดัรายการ           
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

   
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,409,870 942 19,526 1,430,338 - 1,430,338 
ดอกเบี้ยรับ 7,706 - - 7,706 - 7,706 
ดอกเบี้ยจ่าย (6,669) - - (6,669) - (6,669) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (30,864) - - (30,864) - (30,864) 
โอนกลบัค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ 4,171 - - 4,171 - 4,171 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ                   
ที่จะไดร้ับเพิ่มขึ้น (3,416) - - (3,416) - (3,416) 

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,356 - - 2,356 - 2,356 
กาํไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายตุิธรรม - - 4,000 4,000 - 4,000 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 611 - 611 - 611 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม - - - - - (1,846) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ (53,158) - (3,799) (56,957) - (56,957) 
  
กําไรของส่วนงาน 243,999 - 19,197 263,196 - 263,196 
  
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,108,685 - 119,000 1,227,685 - 1,235,969 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมที่บนัทึกตามวธิีส่วนไดเ้สีย - - - - - 72,346 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ที่ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน 
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 31,574 - 4,000 35,574 - 35,574 

หนีส้ินรวมของส่วนงาน 438,478 - - 438,478 - 438,478 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกั คือประเทศไทย ดงันั้นรายได ้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่กลุ่มหน่ึง เป็นจาํนวนเงินประมาณ 347 
ล้านบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค (ปี 2559 มีรายได้จากลูกค้า              
รายใหญ่กลุ่มหน่ึง เป็นจาํนวนเงิน 406 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภค) 

36. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

36.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารและ
ยานพาหนะ และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปีและสัญญา
ดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี 5.8 4.5 
2 ถึง 3 ปี 2.1 2.1 

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

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

รับชาํระภายใน   
1 ปี 20.7 20.7 
2 ถึง 3 ปี 5.2 25.8 
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36.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับการซื้อสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือสินคา้จาํนวนประมาณ 0.3             
ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1.3 ลา้นหยวน (2559: ภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ 
จาํนวนประมาณ 0.4 ลา้นบาท) 

36.3 การคํา้ประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัโดยธนาคาร
ใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 

37. ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัหรือเปิดเผยมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 361 - - 361 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - - 118,000 118,000 
ท่ีดิน  - 131,372 - 131,372 
 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 47,707 - 47,707 
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(หน่วย: พนับาท) 

 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 326 - - 326 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - - 119,000 119,000 
ท่ีดิน  - 126,212 - 126,212 
 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 46,229 - 46,229 

8. เคร่ืองมือทางการเงิน 

38.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินให้กูย้ืมระยะส้ันและเงินให้กูย้ืมระยะยาว 
เงินลงทุนชั่วคราว เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าทางการเงิน เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวั
เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน เงินใหกู้ย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือขายสินคา้และอุปกรณ์เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีสําคญั 
ดงัน้ี 
 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกลุเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.10 5.20 6.51 32.6809 35.8307 
เยน 0.06 0.06 - - 0.2898 0.3046 
หยวน - 0.17 0.10 - 5.0145 5.0831 
ยโูร - - 0.01 - 39.0273 37.7558 

         ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือ 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินให้

กูย้มื เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือวนัท่ีมีการกาํหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี    

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัรา  
 ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัรา มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม
 ร้อยละต่อปี  
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.37 - 1.10 - - 8 3 11
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 344 344
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50 56 - - - 56
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ          

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

15.00 18 - - - 18
 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการ  
  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00 10 28 - - 38
 84 28 8 347 467
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 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัรา  
 ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัรา มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม
 ร้อยละต่อปี  
หนีสิ้นทางการเงนิ  
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            

 จากธนาคาร 2.80 - 6.25 175 - - - 175
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 103 103
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.29 - 8.49 4 7 - - 11
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.5 18 62 - - 80
 197 69 - 103 369
 
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัรา  
 ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัรา มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม
 ร้อยละต่อปี  
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.37 - 1.10 - - 3 7 10
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 276 276
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50 54 - - - 54
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ          

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

15.00 31 - - - 31
 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการ  
  ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00 - 25 - - 25
 85 25 3 283 396
หนีสิ้นทางการเงนิ  
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            

 จากธนาคาร 3.44 - 4.56 261 - - - 261
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 85 85
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.60 - 8.49 5 4 - - 9
 266 4 - 85 355
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
 อตัรา  
 ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัรา มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม
 ร้อยละต่อปี  
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37 - 1.10 - - 3 3 6
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 344 344
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50 56 - - - 56
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ          

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

15.00 18 - - - 18
 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและ  
  กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00 10 28 - - 38
 84 28 3 347 462
หนีสิ้นทางการเงนิ  
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            

 จากธนาคาร 2.80 - 6.25 175 - - - 175
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 103 103
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.29 - 8.49 4 7 - - 11
 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.5 18 62 - - 80
 197 69 - 103 369

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
 อตัรา  
 ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัรา มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม
 ร้อยละต่อปี  
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.37 - 1.10 - - 2 7 9
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 276 276
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.50 54 - - - 54
 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการ          

ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 

15.00 31 - - - 31
 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและ  
  กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15.00 - 25 - - 25
 85 25 2 283 395
หนีสิ้นทางการเงนิ  
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น            

 จากธนาคาร 3.44 - 4.56 261 - - - 261
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 86 86
 หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 2.60 - 8.49 5 4 - - 9
 266 4 - 86 356
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38.2  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภท               
ระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเวน้ เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายติุธรรมของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม
สินทรัพย์ทางการเงนิ 
   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56 48 54 46

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
ก) สิ

นทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้ น ไดแ้ก่เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีและเงินกูย้มืระยะสั้น แสดงมูลค่ายติุธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด 
ค)  มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 
ง) เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่า

ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
39. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงิน       

ท่ี เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดย ณ  วันท่ี                 
31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.5:1 (2559: 0.5:1) และเฉพาะบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.5:1 (2559: 0.5:1) 
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40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
จากกาํไรของปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.28 บาท ซ่ึงเม่ือหักจากเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.21 บาท 
จะเป็นเงินปันผลในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินจ่าย 
61.6 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบันทึกบัญชี
ภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัร่วม ไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้เพื่อจะซ้ือจะขายท่ีดิน เน้ือท่ีรวมประมาณ 2,121 ตารางวา รวมเป็นเงินประมาณ 773 ลา้นบาท 
กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแห่งหน่ึง การชาํระเงิน
ในวนัท่ี 4 มกราคม 2561 ผูว้างสัญญาตกลงชาํระเงินมดัจาํจาํนวน 20 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า
ผูว้างสญัญาจะเขา้ทาํสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบัเจา้ของท่ีดิน โดยทั้งสองฝ่ายจะเขา้ทาํสัญญาจะซ้ือจะ
ขายท่ีดินกนั โดยผูว้างสัญญาจะชาํระราคาซ้ือขายท่ีดินใหเ้จา้ของท่ีดินให้ครบร้อยละ 25 ของราคาซ้ือ
ขายภายในวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 คู่สัญญาตกลงกาํหนดวนัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และชาํระเงินค่าท่ีดิน
ส่วนท่ีเหลือภายในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ในกรณีท่ีผูว้างสัญญาประสงค์จดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินก่อนกาํหนด เจา้ของท่ีดินยนิดีทาํตามความประสงคข์องผูว้างสญัญา 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือ
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
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