บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ จากส่วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อุปกรณ์โครงข่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2555

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

6
7, 9

2,427,384
111,890,901

18,109,632
41,448,536

2,198,154
118,349,900

17,488,483
50,561,068

8
9
10
11
12

653,671
277,000,644
4,249,125
11,118,908
407,340,633

3,427,857
237,928,973
7,266,358
308,181,356

653,671
15,490,000
277,000,644
4,249,125
10,624,022
428,565,516

3,427,857
12,246,000
228,356,556
6,183,292
318,263,256

13

473,832

983,329

473,832

470,813

8
14
15
16
17
18
19

4,494,730
162,000,000
116,187,641
9,638,076
3,095,710
295,889,989
703,230,622

602,242
162,000,000
105,248,126
196,839,000
11,222,025
2,368,734
479,263,456
787,444,812

4,494,730
162,000,000
73,914,357
451,117
1,636,860
242,970,896
671,536,412

602,242
5,092,486
162,000,000
56,175,293
332,571
901,484
225,574,889
543,838,145

บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวอื่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ ส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวอื่น - สุ ทธิ จากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุ ทธิ จากส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

หมายเหตุ

2555

20
9, 21, 24
22

51,174,510
27,741,185
2,172,278

30,580,349
223,758,653
2,161,446

51,174,510
25,514,064
-

30,580,349
21,277,633
-

23
24

11,295,454
16,424,531
6,708,808
115,516,766

12,910,578
15,282,166
4,351,585
289,044,777

2,575,195
16,424,531
6,104,483
101,792,783

1,098,754
15,282,166
3,859,418
72,098,320

23

12,087,732

16,309,213

8,146,694

3,269,952

22

1,879,285

4,051,564

-

-

24
25

15,263,546
6,881,088
36,111,651
151,628,417

31,736,232
3,873,092
55,970,101
345,014,878

15,263,546
6,846,201
30,256,441
132,049,224

31,736,232
3,854,604
38,860,788
110,959,108

บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 600,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.60 บาท
(31 ธันวาคม 2554: หุ น้ สามัญ 600,000,000 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)

2555

2554

29

360,000,000

600,000,000

360,000,000

600,000,000

29
29

360,000,000
15,267,473

600,000,000
165,337,362
-

360,000,000
15,267,473

600,000,000
165,337,362
-

9,829,486
157,787,606
9,222,285
552,106,850
(504,645)
551,602,205
703,230,622

4,645,831
(335,235,910)
9,222,285
443,969,568
(1,539,634)
442,429,934
787,444,812

9,829,486
145,167,944
9,222,285
539,487,188
539,487,188
671,536,412

4,645,831
(346,326,441)
9,222,285
432,879,037
432,879,037
543,838,145

0

0

0

0

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ น้ สามัญ 600,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.60 บาท
(31 ธันวาคม 2554: หุ น้ สามัญ 600,000,000 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

29, 32
29

บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการให้บริ การเดินรถโดยสารประจําทาง
รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การคลังสิ นค้า
กําไรจากการขายบริ ษทั ย่อย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนในการให้บริ การเดินรถโดยสารประจําทาง
ต้นทุนจากการให้เช่าและให้บริ การคลังสิ นค้า
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนเป็ นมูลค่ายุติธรรม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

2555

2554

638,079,606
15,430,095
383,516
26,940,131
9,981,668
9,052,444
1,568,682
7,610,317
709,046,459

381,415,602
12,088,641
651,788
23,146,434
14,160,856
10,523,268
441,986,589

636,497,200
383,516
26,940,131
675,512
2,664,412
8,245,207
675,405,978

383,103,462
651,788
23,146,434
14,154,960
11,556,952
432,613,596

325,163,373
8,720,755
3,477,818

165,530,406
8,699,800
3,614,583

325,586,734
3,477,818

167,218,267
3,614,583

กําไรสํ าหรับปี

84,018,904
74,643,033
324,595
496,348,478
212,697,981
(13,991,099)
198,706,882

5,799,237
50,645,206
57,121,065
14,962,130
9,652,650
316,025,077
125,961,512
(16,666,766)
109,294,746

84,018,904
52,913,642
674,758
466,671,856
208,734,122
(12,144,406)
196,589,716

5,799,237
50,645,206
54,115,895
12,375,160
459,152
294,227,500
138,386,096
(13,860,175)
124,525,921

การแบ่ งปันกําไรขาดทุน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

198,118,847

112,104,891

196,589,716

124,525,921

588,035

(2,810,145)

198,706,882

109,294,746

0.33

0.19

0.33

0.21

600,000,000

600,000,000

600,000,000

600,000,000

14

ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ น้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

28

บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
196,589,716
124,525,921

2555
198,706,882

2554
109,294,746

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

198,706,882

109,294,746

196,589,716

124,525,921

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

198,118,847

112,104,891

196,589,716

124,525,921

588,035

(2,810,145)

198,706,882

109,294,746

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน:
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนเป็ นมูลค่ายุติธรรม
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
ปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่า
สุ ทธิ ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน:
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

198,706,882

109,294,746

196,589,716

124,525,921

20,517,037

16,676,670

11,985,834

8,123,291

197,406

5,799,237
(1,262,964)

(272,122)

5,799,237
4,137,035

3,985,827
5,727,664
4,045,695
452,924
(107,825)
(1,568,682)
(79,283)
(9,981,668)
(750,753)
(75,540)
3,007,996
10,215,025

(8,693,929)
(6,855,701)
4,104,883
(14,160,856)
14,962,130
(350,389)
3,873,092
13,009,877

3,985,827
(660,370)
4,045,694
452,924
(107,825)
350,162
(79,283)
(675,512)
(2,768,299)
(75,540)
2,991,597
8,078,789

(8,693,929)
2,337,794
4,104,883
(14,154,960)
12,375,160
(1,981,269)
3,854,604
11,331,550

234,292,705

136,396,796

223,841,592

151,759,317

(65,310,691)
(503,527)
(54,560,610)
(2,655,388)
(885,200)

(8,957,373)
23,629,057
(35,643,298)
(268,722)
(198,400)

(60,601,629)
(503,527)
(52,621,714)
(2,943,524)
(893,600)

(12,784,529)
23,629,057
(35,302,298)
(202,670)
(190,000)

6,356,038
2,362,546
119,095,873
(1,430,697)
117,665,176

(16,132,161)
2,409,157
101,235,056
(1,216,095)
100,018,961

4,116,625
2,245,063
112,639,286
(1,417,924)
111,221,362

(33,965,510)
2,183,796
95,127,163
(1,203,340)
93,923,823

บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2554

2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กระแสเงินสดจ่ายสุ ทธิ จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
จ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ น้
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
ซื้ออุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบริ ษทั อื่น
ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุ ทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

713,209
75,540
(22,600)
5,353,276
3,250,333
233,645
(9,909,956)
(26,030,844)
(351,800)
(26,689,197)

350,389
(1,506,225)
3,298,383
126,875
62,379,823
(17,975,389)
(109,180)
46,564,676

2,730,755
75,540
(4,830,000)
5,353,276
1,331,489
233,645
(9,909,956)
(26,001,156)
(351,800)
(31,368,207)

1,981,269
(12,246,000)
(1,506,225)
3,223,617
126,875
62,379,823
(17,898,067)
(109,180)
35,952,112

21,254,702
(4,714)
131,809
(15,603,760)
(2,161,447)
(15,330,321)
(4,962,931)
(89,981,565)
(106,658,227)
(15,682,248)
18,109,632
2,427,384

(38,820,773)
21,582,636
(6,152)
(9,930,142)
(264,395)
(14,098,613)
(2,150,668)
(68,175,240)
(17,611,865)
(129,475,212)
17,108,425
1,001,207
18,109,632

21,254,702
(3,019)
131,809
(3,413,973)
(15,330,321)
(7,801,117)
(89,981,565)
(95,143,484)
(15,290,329)
17,488,483
2,198,154

(38,820,773)
21,582,636
(2,965)
(7,855,369)
(264,395)
(2,127,611)
(68,175,240)
(17,506,245)
(113,169,962)
16,705,973
782,510
17,488,483

0

0

0

0

บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

2555

2554

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

5,767,998
176,049
8,201
9,477,505
-

1,000,000
265,000
44,886
20,237,793
200,165
5,665,982
7,761,851

5,767,998
176,049
8,201
9,477,505
-

งบการเงินรวม
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม: รายการที่ไม่ใช่เงินสด: ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดยยังไม่ได้รับเงิน
ขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายโดยยังไม่ได้รับเงิน
รายการขายรถยนต์และเครื่ องจักรที่ยงั ไม่ได้รับชําระ
โอนอุปกรณ์ไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือและสิ นทรัพย์อื่น
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ได้รับยกหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,000,000
265,000
44,886
20,237,793
200,165
5,665,982
7,761,851

บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ลดทุนเพือ่ ล้างขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 29)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 32)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเปลี่ยนแปลงจากการขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กําไร (ขาดทุน) สะสม
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
4,645,831
(447,340,801)
112,104,891
4,645,831
(335,235,910)

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
1,270,511
(2,810,145)
(1,539,634)

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
333,135,188
109,294,746
442,429,934

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว
600,000,000
600,000,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
165,337,362
165,337,362

600,000,000
(240,000,000)
-

165,337,362
(165,337,362)
-

15,267,473
-

4,645,831
(4,645,831)
9,829,486
-

(335,235,910)
394,715,720
(89,981,565)
(9,829,486)
198,118,847

9,222,285
-

9,222,285
-

443,969,568
(89,981,565)
198,118,847

(1,539,634)
588,035

442,429,934
(89,981,565)
198,706,882

360,000,000

-

15,267,473

9,829,486

157,787,606

9,222,285

9,222,285

552,106,850

446,954
(504,645)

446,954
551,602,205

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนเกินทุน
จากการลดทุน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุน
รวม
รวม
จากการตีราคา
องค์ประกอบอื่น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
สินทรัพย์
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
9,222,285
9,222,285
331,864,677
112,104,891
9,222,285
9,222,285
443,969,568

-

บริษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 29)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 32)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชําระแล้ว
600,000,000
600,000,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
165,337,362
165,337,362

ส่ วนเกินทุน
จากการลดทุน

600,000,000
(240,000,000)
360,000,000

165,337,362
(165,337,362)
-

15,267,473
15,267,473

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

กําไร (ขาดทุน) สะสม
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
4,645,831
(470,852,362)
124,525,921
4,645,831
(346,326,441)
4,645,831
(4,645,831)
9,829,486
9,829,486

(346,326,441)
394,715,720
(89,981,565)
(9,829,486)
196,589,716
145,167,944

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกินทุน
รวม
จากการตีราคา องค์ประกอบอื่นของ
สิ นทรัพย์
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
9,222,285
9,222,285
9,222,285
9,222,285
9,222,285
9,222,285

9,222,285
9,222,285

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
308,353,116
124,525,921
432,879,037
432,879,037
(89,981,565)
196,589,716
539,487,188

