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บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556  

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค รถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ และใหเ้ช่าและ
ใหบ้ริการคลงัสินคา้ ท่ีอยูบ่ริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนน
เพชรเกษม แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก                
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 
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2.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด  

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในไตรมาสปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
บญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

2.4   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง 
ภาษีเงินได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี    
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างงวด
ปัจจุบัน ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน  การบูรณะ  และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

   
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ยกเวน้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 และฉบบัท่ี 10 และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้
และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

4.  ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษี
เงินได ้ มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี       
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี       
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัท่ี       
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัท่ี         
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี       
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (10,303) (45,652) 80,278 (10,303) (45,652) 80,278 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพิ่มข้ึน - 511 18,848 - 511 18,848 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
เพิ่มข้ึน (ลดลง) (10,303) (46,163) 61,430 (10,303) (46,163) 61,430 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี       
31 มีนาคม 2556 

สาํหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี       
31 มีนาคม 2555 

สาํหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี       
31 มีนาคม 2556 

สาํหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี       
31 มีนาคม 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน:     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 10,303 13,163 10,303 13,163 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง (บาท) 0.02 0.02 0.02 0.02 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
31 มีนาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน - - 39 11 
คา้งชาํระ 1 - 3 เดือน - - 59 94 
คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน - - 94 261 
คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน - - 2,760 749 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน - - 2,928 4,678 
รวม - - 5,880 5,793 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (2,927) (2,927) 
สุทธิ - - 2,953 2,866 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 6,835 12,567 6,835 12,567 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 52,235 42,646 52,235 42,646 
คา้งชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 36,442 28,879 36,442 28,879 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน 15,763 14,186 15,763 14,186 
เช็คคืน 541 695 541 695 
รวม  111,816 98,973 111,816 98,973 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (10,031) (10,033) (10,031) (10,033) 
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สุทธิ 101,785 88,940 101,785 88,940 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
31 มีนาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 

ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 240 380 5,947 5,530 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 21,235 22,571 21,133 22,528 
รวม 21,475 22,951 27,080 28,058 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (1,514) (1,514) 
สุทธิ 21,475 22,951 25,566 26,544 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 123,260 111,891 130,304 118,350 

6. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน   
- ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 2,345 1,704 
- ครบกาํหนดชาํระ 2 - 5 ปี 3,884 4,979 
รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 6,229 6,683 
หกั: รายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (871) (966) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 5,358 5,717 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (569) (569) 
สุทธิ 4,789 5,148 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุทธิจากดอกผล
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
 เช่าทางการเงิน - สุทธิ 
 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,789 5,148 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 569 569 
รวม 5,358 5,717 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (569) (569) 
สุทธิ 4,789 5,148 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
ขายสินคา้และบริการ - - 82 227 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียรับ - - 556 498 ร้อยละ 6.125 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่าเช่าจ่าย 446 113 90 113 ราคาตามสัญญา 
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 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 11,587 10,943 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการและ     
   ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 240 380 240 380 

รวม 240 380 11,827 11,323 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (4,441) (4,441) 

สุทธิ 240 380 7,386 6,882 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 38,032 35,902 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (20,412) (20,412) 

สุทธิ - - 17,620 15,490 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม   ค่าเผือ่หน้ี 31 มีนาคม 
 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง สงสยัจะสูญ 2556 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษัทย่อย      
บริษทั มายบสั จาํกดั 35,902 2,130 - 20,412 17,620 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระคืน
เม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.125 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประชุมและเงิน
บาํเหน็จของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 4.1 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 4.0 ลา้นบาท)  
(31 มีนาคม 2555: 2.9 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 2.8 ลา้นบาท) 

8. สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ไดร้วมสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ
มูลค่าสุทธิ 97 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 
MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA2000 1X โดยโครงการดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
กลางตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 

 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 32,736 
โอนกลบัค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้  
 คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (12) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 32,724 

9. เงินลงทุนช่ัวคราว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - หุน้สามญั 8,371 8,246 4,279 4,249 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (125)  (30)  

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 
หุน้สามญั 8,246  4,249  

หุน้กูอ้นุพนัธ์ระยะสั้น 9,860  -  
เงินฝากประจาํ - 4 เดือน 20,000  -  
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 38,106  4,249  
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมีเงินลงทุนในหุ้นกูอ้นุพนัธ์ระยะส้ัน อายุ 64 วนั จาํนวน 9.9        
ลา้นบาท (จาํนวน 20 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 0.5 ลา้นบาท) หุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวเป็นตราสาร
ซ่ึงเปล่ียนมือไม่ได ้และมีการไถ่ถอนอา้งอิงกบัหุ้นสามญั (Equity Linked Note) ตามกาํหนดราคา      
ใชสิ้ทธิของหลกัทรัพยอ์า้งอิงในอนาคต 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 เงินฝากประจาํ 4 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี  

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 มี
จาํนวนเงิน 2,671 ลา้นบาท  

11. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปวาง
เป็นประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารและวางเป็นประกนัคดีความท่ีศาล 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียก  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 

 ลา้นบาท ร้อยละ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2556 2555 

บริษทั มายบสั จาํกดั 9,173 95.16 9,173 9,173 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (9,173) (9,173) 
สุทธิ   - - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ชาํระในบริษทั มายบสั จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 55 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติใหข้ายเงินลงทุนในบริษทั สตาร์คอม 
จาํกดั ให้กบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และบริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวทั้งจาํนวนเม่ือ
วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 ในราคา 5.8 ลา้นบาท ซ่ึงมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั สตาร์คอม จาํกดั ณ 
วนัท่ีจาํหน่าย มีดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพยร์วม 209,200 
หน้ีสินรวม (213,861) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ (4,661) 
หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 447 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (4,214) 
ราคาขาย 5,768 
กาํไรจากการขายบริษทัยอ่ย 9,982 

13. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2556 162,000 
มูลค่ายติุธรรมลดลงระหวา่งงวด - 

31 มีนาคม 2556 162,000 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

14. ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2556 218,530 150,584 
ซ้ือเพิ่ม 3,371 3,371 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (937) (937) 

31 มีนาคม 2556 220,964 153,018 
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(หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2556 102,342 76,670 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 5,255 3,576 
ค่าเส่ือมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (160) (160) 

31 มีนาคม 2556 107,437 80,086 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
1 มกราคม 2556 116,188 73,914 

31 มีนาคม 2556 113,527 72,932 

 ยานพาหนะของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จาํนวน 40.5 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 42.2 ลา้นบาท) ไดถู้กนาํไปคํ้าประกนัเงินท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดม้าจาก
สถาบนัการเงินเพ่ือนาํมาชาํระค่ารถโดยสารบางส่วนแก่บริษทัตามสญัญาขายรถโดยสาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 12 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 13 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

15. อุปกรณ์โครงข่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 อุปกรณ์โครงข่ายซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวน 351 
ลา้นบาท เป็นอุปกรณ์สาํหรับปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz จากเดิม NMT ให้
เป็นระบบ CDMA2000 1X ตามสัญญาท่ีกิจการร่วมคา้ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัย่อยแห่งหน่ึงร่วมกบั
บริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ไดรั้บคดัเลือกจากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ให้
เป็นผูด้าํเนินงานปรับปรุงโครงข่ายดงักล่าว ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัย่อยไดต้ดัสินใจหยุดงานปรับปรุง
โครงข่ายโทรศัพท์ดังกล่าวหลังจากได้รับหนังสือลงวันท่ี  22 มกราคม  2550 จากสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือให้เขา้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงกรณีท่ีบริษทัย่อยดาํเนินการ
ปรับปรุงโครงข่ายให้กบัคู่สัญญาคือบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าห์มาตรฐาน CDMA2000 1X รวมทั้งความล่าชา้ในการปรับปรุง
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โครงข่ายอันเน่ืองมาจากความล่าช้าในการดําเนินการขอใบอนุญาตนําเข้าและปรับปรุงเปล่ียน
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 470 MHz เป็นระบบ CDMA2000 1X ซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีของบริษทั ทีโอ
ที จาํกดั (มหาชน) ดงันั้น บริษทัย่อยจึงไดท้าํหนงัสือขอให้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณา
ยกเลิกสญัญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัยอ่ยไดล้งทุนไปคืน พร้อมทั้งชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบั
บริษทัย่อย ซ่ึงบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดมี้หนังสือถึงบริษทัย่อยเพื่อให้ดาํเนินงานปรับปรุง
โครงข่ายโทรศพัท์ดงักล่าวต่อและไดแ้จง้แกไ้ขการนับระยะเวลาแลว้เสร็จตามสัญญาเพื่อคาํนวณ
ค่าปรับ และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)ไดมี้หนงัสืออีกฉบบัถึงบริษทัย่อยเพ่ือแจง้ว่าบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ไม่ใช่ฝ่ายท่ีปฏิบติัผดิสัญญาและการท่ีบริษทัยอ่ยแจง้ใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัย่อยไดล้งทุนไป เป็นการร้องขอท่ีมิอาจอา้งอิงตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญาได ้ซ่ึงบริษทัย่อยไดท้าํหนังสือโตแ้ยง้การนับระยะเวลาของสัญญาท่ีแกไ้ขดงักล่าว 
และแจง้ให้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัย่อยได้
ลงทุนไปเน่ืองจากสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอาจขดักบัพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้
เอกชนร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2550 บริษทัยอ่ย
ไดรัับหนงัสือแจง้จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารว่าไดแ้จง้ไปยงัคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อให้พิจารณาว่าสัญญาดงักล่าวขดักบัพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนร่วมงานหรือ
ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่ ต่อมาเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 คณะทาํงาน
ประสานงานเจรจาขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยไดป้ระชุมร่วมกนัเพื่อ
สรุปแนวทางการดาํเนินงานจากหนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2550 ท่ีมี
ความเห็นว่าสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 470MHz ซ่ึงกระทาํเม่ือวนัท่ี 28 
กรกฏาคม 2548 ภายหลงัจากท่ีพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานฯใชบ้งัคบัแลว้ มี
สาระสําคญัเป็นการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ และตอ้งดาํเนินการตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยบริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงานเจา้ของโครงการตอ้งเสนอโครงการท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ต่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และกระทรวงการคลังพิจารณาก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลกัการของโครงการต่อไป โดยคณะทาํงานประสานงานเจรจา
ขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) แจง้ว่าบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ตอ้งเขา้ทาํการช้ีแจง
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคาดว่าจะใชเ้วลาไม่ตํ่ากว่า 1 ปี บริษทัยอ่ยจึงสรุปว่าไม่มีความประสงค์
กระทาํต่อตามสัญญาเดิม จึงขอเสนอให้คณะทาํงานพิจารณารับซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยู่
ทั้งหมด คณะทาํงานฯรับขอ้เสนอโดยจะรับซ้ือเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพื่อการปรับปรุง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ CDMA 470MHz รวมทั้งเคร่ืองลูกข่าย อยา่งไรก็ตามคณะทาํงานฯ
ไดแ้จง้ว่าขอ้สรุปจากการประชุมเป็นความคิดเห็นของคณะทาํงานฯ ส่วนการสรุปผลเพ่ือดาํเนินการ
ตอ้งให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นผูล้งความเห็น ต่อมาสํานักงาน
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คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตอบขอ้หารือเร่ือง แนววิธีปฎิบติัตามขั้นตอนเพ่ือยุติสัญญา
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz (เร่ืองเสร็จท่ี 663/2551) ว่า “หากบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา หรือ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
ประสงคท่ี์จะตกลงยกเลิกสัญญาดงักล่าวย่อมเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีคู่สัญญาไดก้าํหนด
ไวใ้นสัญญา”  ดงันั้นเป็นท่ีชดัเจนว่า บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยสามารถทาํการ
ยกเลิกสัญญาได ้ ต่อมาบริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือจากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริษทัยอ่ยเสนอ
แนวทางการแกไ้ขไปใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงบริษทัยอ่ยยงัคงยืนยนัใหใ้ชว้ิธีท่ีไดเ้คยเสนอไปคือใหบ้ริษทั ทีโอ
ที จาํกดั (มหาชน) รับซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยู ่ จนกระทัง่บริษทัย่อยไดมี้การเจรจากบั
คณะกรรมการ เจรจา ต่อรองในการ รับ ซ้ือ อุปกรณ์และยกเ ลิกสัญญาปรับปรุงโครง ข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz จนไดข้อ้สรุปเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 และคณะกรรมการเจรจา
ต่อรองฯจะนาํขอ้สรุปดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพ่ือ
ทาํการพิจารณาอนุมติัและดาํเนินการต่อไป ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้องต่อ
ศาลปกครองกลางเพื่อขอใหศ้าลพิจารณาพิพากษาใหบ้ริษทัฯ ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ชดใชค่้าอุปกรณ์
โครงข่ายตามท่ีไดเ้คยเจรจาไว ้

 เน่ืองจาก บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยขา้งตน้ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 12 ทาํให้บริษทัย่อยดงักล่าวส้ินสภาพการเป็นบริษทัย่อย ดังนั้น อุปกรณ์โครงข่ายของ
บริษัทย่อยดังกล่าวจึงไม่รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม  2556 และ                   
31 ธนัวาคม 2555  

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 สรุป
ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 9,638 451 
ซ้ือเพิ่ม 85 85 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (486) (68) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 9,237 468 
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17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมดัจาํจ่าย
ล่วงหน้าค่าโทรศัพท์สาธารณะตามสัญญาท่ีบริษัทฯได้ทาํไวก้ับบริษัทแห่งหน่ึงในต่างประเทศ           
มีจาํนวน 93 ลา้นบาท เงินมดัจาํดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ระบบ 470MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA 2000 1X โดยโครงการดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล
ปกครองกลางตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 

18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

  เ งินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารคํ้ าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อม                    
ส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัฯ อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และสินคา้คงเหลือ
บางส่วนของบริษทัฯ และเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556 2555 2556 2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,661 11,799 9,661 11,799 

เจา้หน้ีอ่ืน 11,119 10,226 8,647 7,999 

เงินทดรองรับจากกรรมการ - 132 - 132 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,013 5,584 14,013 5,584 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 34,793 27,741 32,321 25,514 

20. เงินกู้ยมืระยะยาวอืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนภายในปี 2557 และมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.5 ต่อปี 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

อตัราดอกเบ้ีย     
(ร้อยละ) เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

งบการเงินรวม/            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

MLR-0.5 ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือน ครบกาํหนดชาํระในปี 2559 17,637 31,689 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (17,362) (16,425) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 275 15,264 

 เงินกูย้ืมคงเหลือไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นและการ
ดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ
และโดยการจดจาํนองอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัฯ 

22. ลดทุนเพือ่ล้างขาดทุนสะสม 

 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
และทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯจาํนวน 240 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้เดิมให้เหลือ   
ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้จาํนวน 360 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษทัฯเดิมจากมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.60 บาท และให้นาํทุนท่ีลดจาํนวน 240 ลา้นบาท 
ทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 4.6 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 165.3 ลา้นบาท     
ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัฯจาํนวน 394.7 ลา้นบาท ตามงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ซ่ึงการลดทุนคร้ังน้ีไม่มีผลกระทบต่อจาํนวนหุน้ท่ีมีอยู ่ซ่ึงบริษทัฯ
ดาํเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 

23. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2555 30,000 0.05 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

21 
 

24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน       
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

25. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
การกลบัรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (10,303) (13,163) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (10,303) (13,163) 

26. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ        
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน      
ระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับ
ลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ 
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 31 โดยสมมติว่าไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 
ณ วนัตน้งวดของงวดแรกท่ีเสนอรายงานหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

 จาํนวน  
 กาํไรสาํหรับงวด หุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ 

 งบการเงิน งบการเงิน ถวัเฉล่ีย งบการเงิน งบการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนกั รวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 41,453 43,126 600,000 0.069 0.072 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั - - 48,350   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด      
   กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่      
      มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ      
      ซ้ือหุน้สามญั 41,453 43,126 648,350 0.064 0.067 

 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 จาํนวน  
 กาํไรสาํหรับงวด หุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ 

 งบการเงิน งบการเงิน ถวัเฉล่ีย งบการเงิน งบการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนกั รวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ บาท บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 41,220 37,736 600,000 0.069 0.063 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั - - 48,350   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด      
   กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่      
      มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ      
      ซ้ือหุน้สามญั 41,220 37,736 648,350 0.064 0.058 

27. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็น
เงินตราต่างประเทศ 
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 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีสําคญั 
ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

31 มีนาคม
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

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

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 - 3.8 1.7 29.3085 30.5824 

28. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะ
สั้นและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเวน้ เงินกูย้ืมจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและมีระยะเวลา
ครบกาํหนดในระยะยาวมีมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 
31 มีนาคม        

2556 
31 ธนัวาคม

2555 
31 มีนาคม

2556 
31 ธนัวาคม

2555 
เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 3.5 4.1 3.3 3.8 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและสัญญาบริการ 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 4 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

24 
 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี 1.0 1.9 
2 ถึง 4 ปี 0.1 0.1 

29.2 ภาระผูกพนัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้และ
อุปกรณ์จาํนวนประมาณ 27 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

29.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: จาํนวน 1.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนั
โดยธนาคารใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท  

30. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 - ส่วนงานจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

 - ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายรถท่ีใชก๊้าซธรรมชาติและถงับรรจุก๊าซ  

 - ส่วนงานใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง  

 - ส่วนงานใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารงานดา้นการจดัหาเงิน ซ่ึงทาํให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
รายไดท้างการเงินและภาษีเงินได ้ของทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วน
ใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

 รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

  ส่วนงานผลิตและ ส่วนงาน       

 ส่วนงานจาํหน่าย จาํหน่ายรถที่ใช ้ ใหบ้ริการ ส่วนงานใหเ้ช่า    รายการปรับปรุง  

 สินคา้ ก๊าซธรรมชาติ เดินรถโดยสาร และใหบ้ริการ ส่วนงาน  และตดัรายการ  

 อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ ดาํเนินงานอื่น รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั รวม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุง  (ปรับปรุง  (ปรับปรุง  (ปรับปรุง  (ปรับปรุง  (ปรับปรุง  (ปรับปรุง  (ปรับปรุง 

  ใหม่)  ใหม่)  ใหม่)  ใหม่)  ใหม่)  ใหม่)  ใหม่)  ใหม่) 

รายได้จากการขายและบริการ                 

 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 186 147 - 2 3 4 7 7 - 1 196 161 - - 196 161 

ผลการดาํเนินงาน                

กาํไรของส่วนงาน 47 50 - (1) (1) - 4 3 - - 50 52 - - 50 52 

รายไดอ้ื่น              5 8 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์               - (1) 

ค่าใชจ้่ายอื่น               - - 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน               (4) (4) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้               51 55 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้               (10) (13) 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด               41 42 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัต่อไปนี้  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

ส่วนงานผลิต   
 

 

และจาํหน่าย   
 

 

ส่วนงานจาํหน่าย รถที่ใชก้๊าซ ส่วนงานใหบ้ริการ ส่วนงานใหเ้ช่า 
 

 

สินคา้อุปโภค ธรรมชาติและ เดินรถโดยสาร และใหบ้ริการ ส่วนงาน รวม สินทรัพยท์ี่ งบการเงิน 

สินทรัพยข์องส่วนงาน บริโภค ถงับรรจุก๊าซ ประจาํทาง คลงัสินคา้ ดาํเนินงานอื่น ส่วนงาน ไม่ไดป้ันส่วน รวม 

31 มีนาคม 2556 373 167 51 164 13 768 55 823 

31 ธนัวาคม 2555 307 183 54 164 13 721 17 738 

 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติั ดงัน้ี 

-  การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (KAMART-W) คร้ังท่ี 1 เพื่อ
จดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 60,000,000 หน่วย ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ในอตัรา 10 
หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิมี
อาย ุ     1 ปี นบัตั้งแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ              
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ โดย               
ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของ
เดือนกรกฎาคม 2556 ตุลาคม 2556 มกราคม 2557 และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557ใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

-  การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 360 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 600 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.60 บาท) เป็นจาํนวน 396 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 660 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท) 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ดงักล่าวขา้งตน้ 
โดยได้ดําเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี                   
25 เมษายน 2556  

-  การจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวด
สุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 36 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายวันท่ี              
8 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายอตัราหุน้ละ 0.21 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 36 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 มิถุนายน 2556 

32. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2556 
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