
 

บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
แบบยอ่ของบริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2561 



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22,085              10,716              21,239              5,947                
เงินลงทุนชัว่คราว 3 405                   361                   405                   361                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 304,184            344,467            309,506            344,417            
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 5 16                     363                   16                     363                   
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 5,875                55,875              5,875                55,875              
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6 -                       18,000              -                       18,000              
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 1,350                -                       1,350                -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 9,600                9,600                9,600                9,600                
สินคา้คงเหลือ 7 318,785            304,940            311,275            303,898            
เงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                       4,000                -                       4,000                
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน -                       12,000              -                       12,000              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 46,304              35,661              45,932              35,661              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 708,604            795,983            705,198            790,122            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 -                       903                   -                       903                   
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 3,454                -                       3,454                -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 24,432              28,675              24,432              28,675              
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 316                   343                   3,563                3,563                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 61,122              63,042              71,030              71,030              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                       -                       7,000                4,000                
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 118,000            118,000            118,000            118,000            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 406,777            293,002            401,406            292,573            
ท่ีดินรอการพฒันาในอนาคต 14 8,284                8,284                8,284                8,284                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 7,089                10,090              7,008                10,090              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,737                8,458                9,737                8,458                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4 19,084              20,168              19,077              20,148              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 658,295            550,965            672,991            565,724            
รวมสินทรัพย์ 1,366,899         1,346,948         1,378,189         1,355,846         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคาร 16 204,677            175,276            204,677            175,276            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 5, 17 114,524            102,952            117,068            102,735            
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 4,691                3,968                4,691                3,968                
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - ส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 17,904              17,904              17,904              17,904              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30,163              37,954              29,978              37,528              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,865              13,292              13,678              13,238              
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 385,824            351,346            387,996            350,649            
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,973                6,905                6,973                6,905                
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 54,784              62,096              54,784              62,096              
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17,133              16,052              17,133              16,052              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 40,739              41,116              40,739              41,116              
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 119,629            126,169            119,629            126,169            
รวมหน้ีสิน 505,453            477,515            507,625            476,818            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 880,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท 528,000            528,000            528,000            528,000            
   ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 879,998,016 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท 527,999            527,999            527,999            527,999            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 88,397              88,397              88,397              88,397              
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 15,267              15,267              15,267              15,267              
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 52,800              52,800              52,800              52,800
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 131,892            142,022            144,594            153,058            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 41,443              41,284              41,507              41,507              
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 857,798            867,769            870,564            879,028            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,648                1,664                -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 861,446            869,433            870,564            879,028            
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,366,899         1,346,948         1,378,189         1,355,846         

-                    -                    -                    -                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 356,222           353,084           356,163           352,884           
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 5,189               5,189               5,189               5,189               
รายไดอ่ื้น 3,953               4,719               4,027               5,235               
รวมรายได้ 365,364           362,992           365,379           363,308           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 171,719           161,766           175,084           162,630           
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 105                  104                  105                  104                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 90,396             94,930             90,396             94,930             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,392             27,337             46,349             27,296             
รวมค่าใช้จ่าย 308,612           284,137           311,934           284,960           
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
   และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 56,752             78,855             53,445             78,348             
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (612)                 (836)                 -                       -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 56,140             78,019             53,445             78,348             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,202)              (2,213)              (3,200)              (2,212)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 52,938             75,806             50,245             76,136             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 -10,398 -13,700 -10,067 -13,700
กําไรสําหรับงวด 42,540             62,106             40,178             62,436             

การแบ่งปันกําไรขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 41,548             61,954             40,178             62,436             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 992                  152                  

42,540             62,106             

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 21
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.047 0.070 0.046 0.071

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 879,998,016    879,650,536    879,998,016    879,650,536    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กําไรสําหรับงวด 42,540             62,106 40,178             62,436

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินของการร่วมคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1)                     43                    -                       -                       
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       -                       -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด (1)                     43                    -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 42,539             62,149             40,178             62,436             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 41,547             61,997             40,178             62,436             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 992                  152                  

42,539             62,149             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 714,776           720,290           714,717           720,090           
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 10,378             10,378             10,378             10,378             
รายไดอ่ื้น 12,624             16,801             12,970             17,834             
รวมรายได้ 737,778           747,469           738,065           748,302           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 337,384           327,983           339,020           329,529           
ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าคลงัสินคา้ 147                  208                  147                  208                  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 173,448           183,330           173,448           183,330           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 76,226             53,766             76,137             53,683             
รวมค่าใช้จ่าย 587,205           565,287           588,752           566,750           
กําไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
   และบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 150,573           182,182           149,313           181,552           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (2,106)              (1,142)              -                       -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 148,467           181,040           149,313           181,552           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (5,837)              (5,096)              (5,832)              (5,094)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 142,630           175,944           143,481           176,458           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 -29,076 -33,808 -28,745 -33,808
กําไรสําหรับงวด 113,554           142,136           114,736           142,650           

การแบ่งปันกําไรขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 113,070           141,948           114,736           142,650           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 484                  188                  

113,554           142,136           

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 21
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.128 0.161 0.130 0.162

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 879,998,016    879,537,444    879,998,016    879,537,444    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กําไรสําหรับงวด 113,554           142,136 114,736           142,650

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินของการร่วมคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 159                  (99)                   -                       -                       
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                       (407)                 -                       (407)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด 159                  (506)                 -                       (407)                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 113,713           141,630           114,736           142,243           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 113,229           141,442           114,736           142,243           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 484                  188                  

113,713           141,630           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

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 วันที่ 1 มกราคม 2560 395,741               83,396                 15,267                 39,574                 221,904               41,507                 (40)                       41,467                 797,349               141                      797,490               
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           141,948               -                           -                           -                           141,948               188                      142,136               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           (407)                    -                           (99)                       (99)                       (506)                    -                           (506)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           141,541               -                           (99)                       (99)                       141,442               188                      141,630               
หุน้สามญัที่ออกระหว่างงวด
   จากการใชส้ิทธิตามโครงการ ESOP Scheme 345                      5,001                   -                           -                           -                           -                           -                           -                           5,346                   -                           5,346                   
หุน้ปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) 131,913               -                           -                           -                           (131,913)             -                           -                           -                           -                           -                           -                           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                           -                           -                           -                           (92,340)               -                           -                           -                           (92,340)               -                           (92,340)               
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) -                           -                           -                           7,133                   (7,133)                 -                           -                           -                           -                           -                           -                           
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเปลี่ยนแปลงจากการ
   เรียกชาํระทุนจดทะเบียน -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           750                      750                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 527,999               88,397                 15,267                 46,707                 132,059               41,507                 (139)                    41,368                 851,797               1,079                   852,876               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 527,999               88,397                 15,267                 52,800                 142,022               41,507                 (223)                    41,284                 867,769               1,664                   869,433               
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           113,070               -                           -                           -                           113,070               484                      113,554               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           -                           -                           159                      159                      159                      -                           159                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           -                           113,070               -                           159                      159                      113,229               484                      113,713               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                           -                           -                           -                           (123,200)             -                           -                           -                           (123,200)             -                           (123,200)             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเปลี่ยนแปลงจากการ
   เรียกชาํระทุนจดทะเบียน -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,500                   1,500                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 527,999               88,397                 15,267                 52,800                 131,892               41,507                 (64)                       41,443                 857,798               3,648                   861,446               

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุน รวม รวม
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่นของ ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุน้สามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 395,741 83,396             15,267 39,574 225,967 41,507 41,507 801,452
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       142,650            -                       -                       142,650            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       (407)                 -                       -                       (407)                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       142,243            -                       -                       142,243            
หุน้สามญัที่ออกระหว่างงวด
   จากการใชส้ิทธิตามโครงการ ESOP Scheme 345                       5,001               -                       -                       -                       -                       -                       5,346               
หุน้ปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) 131,913                -                       -                       -                       (131,913)          -                       -                       -                       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                           -                       -                       -                       (92,340)            -                       -                       (92,340)            
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19) -                           -                       -                       7,133               (7,133)              -                       -                       -                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 527,999                88,397             15,267             46,707             136,824            41,507             41,507             856,701            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 527,999 88,397 15,267 52,800 153,058 41,507 41,507 879,028
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       114,736            -                       -                       114,736            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                       -                       -                       114,736            -                       -                       114,736            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                           -                       -                       -                       (123,200)          -                       -                       (123,200)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 527,999                88,397             15,267             52,800             144,594            41,507             41,507             870,564            

-                           -                       -                       -                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 142,630            175,944            143,481            176,458            
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:-
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,734              14,580              17,526              14,572              
   โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (767)                  (3,896)               (767)                  (3,896)               
   ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่า
      สุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึน 6,280                1,153                6,280                1,153                
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน (โอนกลบั) 114                   (475)                  114                   (475)                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 8,638                (10,259)             8,638                (10,259)             
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (100)                  -                        (100)                  -                        
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
      ของเงินลงทุนชัว่คราว (44)                    (58)                    (44)                    (58)                    
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 164                   191                   164                   191                   
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (128)                  (180)                  (128)                  (180)                  
   ดอกเบ้ียรับ (9,387)               (3,743)               (9,387)               (3,743)               
   เงินปันผลรับ (12)                    (12)                    (12)                    (12)                    
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,545                983                   1,545                983                   
   รายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                        4,196                -                        4,196                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,416                3,097                4,416                3,097                
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม 2,106                1,142                -                        -                        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน:- 173,189            182,663            171,726            182,027            
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 35,346              (1,187)               29,974              (1,187)               
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,250                17                     1,250                17                     
   สินคา้คงเหลือ (19,947)             16,234              (13,479)             17,845              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (10,757)             (19,311)             (10,385)             (19,282)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,084                578                   1,071                592                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (2,879)               10,751              69                     10,011              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 573                   3,199                440                   3,249                
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 177,859            192,944            180,666            193,272            
   จ่ายภาษีเงินได้ (38,523)             (17,792)             (37,951)             (17,792)             
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (464)                  (101)                  (464)                  (101)                  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 138,872            175,051            142,251            175,379            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 15,091              3,529                15,091              3,529                
เงินปันผลรับ 12                     12                     12                     12                     
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพิ่มข้ึน) 50,000              (1,500)               50,000              (1,500)               
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง 18,000              11,897              18,000              11,897              
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (4,804)               -                        (4,804)               -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง 4,243                25,000              4,243                25,000              
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,068                181                   3,068                181                   
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 8,280                -                        8,280                -                        
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (8,180)               (3,225)               (8,180)               (3,225)               
ซ้ือท่ีดิน อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (101,867)           (25,844)             (96,823)             (25,844)             
รับคืนเงินมดัจาํค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4,000                -                        4,000                -                        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   เปล่ียนแปลงจากการเรียกชาํระทุนจดทะเบียน 1,500                750                   -                        -                        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                        -                        (3,000)               (1,500)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (10,657)             10,800              (10,113)             8,550                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) 20,837              (88,581)             20,837              (88,581)             
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (2,932)               (1,887)               (2,932)               (1,887)               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง (7,312)               -                        (7,312)               -                        
ดอกเบ้ียจ่าย (4,239)               (2,949)               (4,239)               (2,949)               
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ ESOP Scheme -                        1,150                -                        1,150                
เงินปันผลจ่าย (123,200)           (92,340)             (123,200)           (92,340)             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (116,846)           (184,607)           (116,846)           (184,607)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) 11,369              1,244                15,292              (678)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 10,716              10,099              5,947                9,334                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 22,085              11,343              21,239              8,656                

-                    -                    
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม: -
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: -
   ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 15,791 642 15,214              642
   ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน 3,518                1,504                3,518                1,504                
   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 178                   226                   178                   226                   
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                        509                   -                        509                   
   หุน้ปันผลจ่าย -                        131,913            -                        131,913            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง                       
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดังนั้ นงบการเงินรวมระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควร
ใช ้                     งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินรวมระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด
ปัจจุบนั 
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2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา       
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐาน                
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

  ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลกัการ                  
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

  ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                  
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2.4   นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น     
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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3. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - หุน้สามญั 353 405 353 361 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 52  8  

รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 405  361  

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้มูลค่า
ตามบัญชี 8.28 ล้านบาท (2560: ไม่มี) และรับรู้ก าไรจากการขาย (สุทธิจากภาษี) จ านวน 0.08                  
ลา้นบาท (2560: ไม่มี) ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,416 2,613 10,738 2,563 
คา้งช าระ     

1 - 3 เดือน 6,809 5,550 6,809 5,550 
4 - 6 เดือน 5,652 5,391 5,652 5,391 
7 - 12 เดือน 4,116 2,683 4,116 2,683 
มากกวา่ 12 เดือน - - - - 

รวม 21,993 16,237 27,315 16,187 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

สุทธิ 21,993 16,237 27,315 16,187 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ    
เชค็ลงวนัท่ีล่วงหนา้ 9,552 4,002 9,552 4,002 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 138,602 164,350 138,602 164,350 
คา้งช าระ     
 1 - 3 เดือน 118,595 144,645 118,595 144,645 
 4 - 6 เดือน 9,338 4,080 9,338 4,080 
 7 - 12 เดือน 2,437 1,075 2,437 1,075 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,488 1,891 2,488 1,891 
เช็คคืน 893 1,037 893 1,037 
รวม  281,905 321,080 281,905 321,080 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,382) (3,244) (3,382) (3,244) 
สุทธิ 278,523 317,836 278,523 317,836 
ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 457 457 457 457 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,435 8,272 1,435 8,272 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,310 4,104 3,310 4,104 
รวม 5,202 12,833 5,202 12,833 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,534) (2,439) (1,534) (2,439) 
สุทธิ 3,668 10,394 3,668 10,394 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 304,184 344,467 309,506 344,417 

 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดท้ าสัญญาขายสินคา้คงเหลือทั้งหมดซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA2000 1X ใหก้บับุคคลท่ีไม่
เก่ียวข้องกันในราคา 28.1 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาดังกล่าวก าหนดให้ผูซ้ื้อต้องท า                    
การผ่อนช าระค่าสินคา้เป็นรายเดือนให้กบับริษทัฯภายใน 10 ปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมี                
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าวจ านวน 17.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 19.4 ลา้นบาท) โดยมีส่วน
ของลูกหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือนจ านวน 14.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 16.7 
ลา้นบาท) ซ่ึงจดัประเภทอยูใ่นรายการสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

กบับริษทัยอ่ย 
บริษทั บิวเทร่ียม จ ากดั           มีผูถื้อหุน้/กรรมการเป็นบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้และกรรมการ
ของบริษทัฯ 

*  บริษทัฯมีแผนท่ีจะลงทุนในบริษทัดงักล่าว ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 

 รายการธุรกิจท่ีส าคญัดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

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

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 7,739 2,616 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 5,423 - ตน้ทุน 
รายไดค้่าบริการ - - 6,276 270 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากค่าเช่า - - 482 247 ราคาตามสัญญา 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

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

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 3,644 1,777 3,644 1,777 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ 220 209 220 209 ร้อยละ 15.0 ต่อปี             

(2560: ร้อยละ 1.5 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 9,362 4,033 9,328 3,894 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 976 710 888 710 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากค่าเช่า 156 - 156 - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 61 - 61 - ร้อยละ 5 ต่อปี              
      

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ซ้ือสินคา้ - - 11,850 3,197 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ขายสินคา้ - - 5,423 - ตน้ทุน 
รายไดค้่าบริการ - - 6,276 541 ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากค่าเช่า - - 729 494 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบัการร่วมคา้และบริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 5,100 2,258 5,100 2,258 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ดอกเบ้ียรับ 5,177 414 5,177 414 ร้อยละ 15.0 ต่อปี             

(2560: ร้อยละ 1.5 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 13,226 7,619 13,171 7,419 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินคา้ 2,423 1,300 2,283 1,300 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากค่าเช่า 311 - 311 - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 61 - 61 - ร้อยละ 5 ต่อปี              
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 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน              
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)   
การร่วมคา้ 7,012 6,114 7,012 6,114 
บริษทัร่วม 234 6,000 234 6,000 
บริษทัยอ่ย - - 5,322 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,639 12,852 16,639 12,802 

รวม 23,885 24,966 29,207 24,916 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  - - - - 

สุทธิ 23,885 24,966 29,207 24,916 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 1,234 8 1,234 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม 5,875 55,875 5,875 55,875 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,804 - 4,804 - 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,350) - (1,350) - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 
- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,454 - 3,454 - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)   
การร่วมคา้ 2 52 2 52 
บริษทัร่วม - 90 - 90 
บริษทัยอ่ย - - 4,386 1,005 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,011 871 441 870 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 640 970 640 970 

รวม 1,653 1,983 5,469 2,987 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 
2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

30 มิถุนายน 
2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัทร่วม     
บริษทั ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั 55,875 - (50,000) 5,875 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั - 4,804 - 4,804 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทัร่วมมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 1.5 ต่อปี)  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนภายในวนัท่ี 
29 มีนาคม 2564 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.0 ต่อปี  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด          

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6 9 13 15 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 - 1 1 

รวม 7 9 14 16 

6. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน 18.0 ลา้น
บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี โดยในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บช าระหน้ีเงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นดงักล่าวครบทั้งจ านวนแลว้ 
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7. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 22,316 
ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ  
 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเพิ่มข้ึน 6,280 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 28,596 

8. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

          ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ านวน
สุทธิ 34.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 38.3 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี เงินให้กูย้ืม
ระยะยาวดงักล่าวมีก าหนดไดรั้บช าระคืนภายในเดือนกนัยายน 2563 

9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบุคคลอ่ืนควบคุมร่วมกัน                            
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30 
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30 
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวยีดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม

เคร่ืองส าอางค ์ เวยีดนาม 49 49 3,563 3,563 316 343 
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 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือการร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 มิถุนายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั คาร์มาร์ท 

เวยีดนาม จ ากดั 
จ าหน่ายสินคา้กลุ่ม

เคร่ืองส าอางค ์ เวยีดนาม 49 49 3,563 3,563 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ดงักล่าวบนัทึกโดยอาศยัขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทั
นั้น ซ่ึงยงัไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีภายนอก เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาท าให้ฝ่ายบริหาร
ของการร่วมคา้ดงักล่าวไม่สามารถจดัเตรียมงบการเงินใหมี้การสอบทานได ้

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือในการจดัตั้ง Karmarts 
Malaysia Sdn. Bhd. เป็นการร่วมคา้แห่งใหม่ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษทัฯจะถือหุน้จ านวน 51,000 
หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้ งหมด 100,000 หุ้น) ตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10         
ริงกิตมาเลเซีย รวมเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายซ้ือทั้ งส้ิน 510,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ  4.9               
ลา้นบาท ในปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างจดทะเบียนจดัตั้งการร่วมคา้ดังกล่าว และบริษทัฯยงัไม่ได้มี    
การลงทุนในบริษทัดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่
เรียกช าระในบริษทั คาร์มาร์ท เวียดนาม จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 98,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30 
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

30 
มิถุนายน  

31 
ธนัวาคม  

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

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

ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์            ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 61,122 63,042 
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 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

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

ธุรกิจพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ ไทย 33.33 33.33 71,030 71,030 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561 บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ต้ี จ  ากัด (บริษัทร่วม) ได้เข้าท าบันทึก
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้เพื่อจะซ้ือจะขายท่ีดิน เน้ือท่ีรวมประมาณ 2,066.5 ตารางวา กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กันแห่งหน่ึงซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2561                  
ผูว้างสัญญาไดช้ าระเงินมดัจ าจ านวน 20 ลา้นบาทให้กบับริษทัร่วม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2561     
ทั้งสองฝ่ายไดเ้ขา้ท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว รวมราคาจะซ้ือจะขายจ านวน 753.14 ลา้นบาท
และผูว้างสัญญาไดจ่้ายช าระราคาจะซ้ือจะขายท่ีดินให้แก่บริษทัร่วมเพิ่มอีกจ านวน 168.28 ลา้นบาท 
รวมเป็นราคาท่ีจ่ายช าระแลว้ร้อยละ 25 ของราคาซ้ือขาย โดยคู่สัญญาตกลงก าหนดวนัโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินและช าระเงินค่าท่ีดินส่วนท่ีเหลือภายในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ในกรณีท่ีผูว้างสัญญา
ประสงค์จะจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินก่อนก าหนด บริษัทร่วมหรือผูจ้ะขายยินดีท าตาม                 
ความประสงคข์องผูว้างสญัญา 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ  ากดั 10.00 5.50 70.00 70.00 7,000 4,000 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯได้ท าบันทึกข้อตกลงจะซ้ือจะขายหุ้นสามัญของ บริษัท 
ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จ ากดั จ านวน 800,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแลว้ทั้งหมดในบริษทัดงักล่าวจ านวน 1,000,000 หุ้น) โดยไดต้กลงวางเงินมดัจ าให้กบัผูจ้ะขาย
จ านวน             4 ลา้นบาท  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงยกเลิก
สัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นสามญัของ บริษทั ร่ืนรมย ์ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั ทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้ 
โดยระหว่างงวด          ไตรมาสสองของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้รับคืนเงินมัดจ าจากผูจ้ะขายเดิม
ครบถว้นทั้งจ านวน 4 ลา้นบาทแลว้ 
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ในระหว่างไตรมาสสองของปี 2561 บริษัทฯลงทุนเพิ่มใน บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จ ากัด 
จ านวนเงิน 3 ลา้นบาท โดยยงัคงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมดของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเท่าเดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระในบริษทั เจ คอส 
แลบอราทอรีส์ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 3.0 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2561: ไม่มี) 

12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2561 118,000 
มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน/(ลดลง) ระหวา่งงวด - 
30 มิถุนายน 2561 118,000 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กน าไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ              
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
    (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่   
1 มกราคม 2561 417,507 417,039 
ซ้ือเพิ่ม 131,549 126,404 
โอนไปเป็นสินคา้คงเหลือ (365) (365) 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (7,148) (7,148) 

30 มิถุนายน 2561 541,543 535,930 
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    (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                   

เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2561 124,505 124,466 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 14,493 14,290 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย/โอนออก (4,232) (4,232) 

30 มิถุนายน 2561 134,766 134,524 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
1 มกราคม 2561 293,002 292,573 

30 มิถุนายน 2561 406,777 401,406 

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

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 จะเป็น 133.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 62.3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 16.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 14.5 ลา้น
บาท) 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 72.4 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ:  72.4 ล้านบาท)                     
(31 ธนัวาคม 2560: 66.2 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 66.2 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนใหญ่ไปค ้ าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์             
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

14. ที่ดินรอการพฒันาในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีท่ีดินจ านวน 8.3 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ี
อยูร่ะหว่างรอการพฒันา โดยมีท่ีดินมูลค่าตามบญัชีประมาณ 3.2  ลา้นบาทไดน้ าไปค ้าประกนัสินเช่ือ               
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 10,090 10,090 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 241 155 
ตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1) (1) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3,241) (3,236) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 7,089 7,008 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี) 

งบการเงินรวม /                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ทรัสตรี์ซีท 3.20% - 6.25% 2.80% - 6.25% 204,677 175,276 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารค ้ าประกันโดยการจดจ านองท่ี ดินพ ร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,011 469   4,827 1,473 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,604 6,415 8,999 5,276 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 544 2 544 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 42,666 30,704 42,666 30,704 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,405 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 58,601 63,850 58,529 63,768 
ค่าตอบแทนกรรมการคา้งจ่าย 640 970 640 970 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 114,524 102,952 117,068 102,735 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย              
(ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 

งบการเงินรวม /                                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2561 2560 
1 4.5 ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย                     

ทุกส้ินเดือนงวดละ 1.49 ลา้นบาท 72,688 80,000 
รวม   72,688 80,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (17,904) (17,904) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 54,784 62,096 

เงินกูย้ืมระยะยาววงเงิน 80 ลา้นบาท ก าหนดช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือน 60 เดือน 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี  เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไป
ตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

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



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 11,082 14,596 10,751 14,596 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
การกลบัรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (684) (896) (684) (896) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร

ขาดทุน 10,398 13,700 10,067 13,700 

  
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 30,732 34,973 30,401 34,973 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
การกลบัรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (1,656) (1,165) (1,656) (1,165) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร

ขาดทุน 29,076 33,808 28,745 33,808 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม     

      หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - 102 

21. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

22. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

30 มิถุนายน
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

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

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 6.15 5.20 33.1672 32.6809 
เยน 0.06 0.06 - - 0.2999 0.2898 
หยวน - - 0.25 0.10 5.0014 5.0145 
ยโูร - -     - 0.01 38.4926 39.0273 

 ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซ้ือขาย                   
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 
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18 

23. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  405 361 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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24. ภาระผูกพนั สินทรัพย์และหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

24.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
จ่ายช าระภายใน   

1 ปี 9.9 5.8 
2 ถึง 3 ปี 0.7 2.1 

 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาให้เช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้เช่าคลังสินค้า อายุของสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้  

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาใหเ้ช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งักล่าว ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

รับช าระภายใน   
1 ปี 15.5 20.7 
2 ถึง 3 ปี - 5.2 

24.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
สกุลเงิน 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บาท 0.3 0.3 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 0.2 
หยวน 1.2 1.3 
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24.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 15.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 0.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนั
โดยธนาคารใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท 

25. เงินปันผล 

  ปันผลจ่าย ปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

หุน้ปันผลส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                  
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 131,913 0.20 

เงินปันผลส าหรับปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                       
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 46,170 0.07 

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

เงินปันผลประจ าปี 2560  224,253 0.34 

    
เงินปันผลส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                       

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 61,600 0.07 
เงินปันผลระหวา่งกาลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 61,600 0.07 

เงินปันผลประจ าปี 2561  123,200 0.14 

26. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ  
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานท่ีรายงาน 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่
30 มถุินายน 2561 

     

รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 356,222 5,189 361,411 - 361,411 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 356,222 5,189 361,411 - 361,411 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 47,716 5,083 52,799 - 52,799 
รายไดอ่ื้น     3,828 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์     125 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม   (612) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (3,202) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     52,938 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (10,398) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด     42,540 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง   
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่
30 มถุินายน 2560 

     

รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 353,084 5,189 358,273 - 358,273 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

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

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

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     75,806 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (13,700) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด     62,106 
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(หน่วย: พนับาท) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง 
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่
30 มถุินายน 2561 

     

รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 714,776 10,378 725,154 - 725,154 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

รวมรายได้ 714,776 10,378 725,154 - 725,124 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 127,718 10,231 137,949 - 137,949 
รายไดอ่ื้น     12,496 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์     128 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม   (2,106) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (5,837) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     142,630 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (29,076) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด     113,554 

 ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน 

รายการปรับปรุง  
และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่
30 มถุินายน 2560 

     

รายได้จากการขายและบริการ      
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 720,290 10,378 730,668 - 730,668 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 

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

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 155,211 10,170 165,381 - 165,381 
รายไดอ่ื้น     16,621 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์     180 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม   (1,142) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (5,096) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     175,944 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (33,808) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด     142,136 
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 สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 
มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 
ส่วนงานผลิตและ   รายการปรับปรุง 

 
 

จ าหน่ายสินคา้ ส่วนงานใหเ้ช่า รวมส่วนงาน และตดัรายการ 
 

 

อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สินทรัพยข์องส่วนงาน      

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 1,248,899 118,000 1,366,899 - 1,366,899 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,228,948 118,000 1,346,948 - 1,346,948 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการด าเนินงานของไตรมาส 2 ปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 61.6 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 

28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 
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