(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค รถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ และให้เช่าและ
ให้บริ การคลังสิ นค้า ที่อยูบ่ ริ ษทั ฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนน
เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นข้อ มูล ทางการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เ ป็ นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2555 โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีสาระสําคัญของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างงวดคือ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เต้าเบ๋ า จํากัด จํานวน 199,998 หุ ้น
(คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุ น้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดจํานวน 200,000 หุ น้ ) ที่ราคาซื้ อเท่ากับมูลค่าที่ตรา
ไว้ หรื อ 5 บาทต่อหุ น้ รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายซื้ อทั้งสิ้ น 999,990 บาท ดังนั้นบริ ษทั ดังกล่าวจึงมีฐานะ
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ งบการเงินรวมนี้ ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของ บริ ษทั เต้าเบ๋ า จํากัด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตั้งแต่วนั ที่ลงทุนจนถึงวันที่
30 กันยายน 2556
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
2.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชี ที่เริ่ มมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี้
ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่ างชั่วคราวที่เกิ ดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ น
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในงวดปั จจุบนั และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี ก่อนที่แสดง
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ดงั กล่าว
แสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
ข. มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับในอนาคต
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อ
ถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิ น ที่ มี ล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมิ นว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่ องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) การตีความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 ฉบับที่ 10 และ
ฉบับที่ 13 ซึ่งอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปี ที่เริ่ มใช้ และยังไม่สามารถสรุ ป
ผลได้ในขณะนี้
2.4 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่ อง
ภาษีเงินได้ เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริ ษทั ฯจะไม่ มีกาํ ไรทางภาษี เพียงพอต่ อการนําสิ นทรั พย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
3.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญตามที่กล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 เนื่ องจากบริ ษทั ฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษี
เงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2556
2555

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ลดลง

1 มกราคม
2555

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555

(16,583)

(45,652)

78,434

(16,583)

(45,652)

78,434

-

511

20,692

-

511

20,692

(16,583)

(46,163)

59,586

(16,583)

(46,163)

59,586

-

-

1,844

-

-

1,844
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสาม
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2555
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุน:
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)
กําไรต่อหุ น้ ปรับลดลดลง (บาท)

6,598
0.011
0.010
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2555
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2555

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุน:
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)
กําไรต่อหุน้ ปรับลดลดลง (บาท)

4.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสาม
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2556
30 กันยายน 2555

1,458
0.002
0.002

6,598
0.011
0.010

1,458
0.002
0.002

16,583
0.028
0.026

30,148
0.050
0.047

16,583
0.028
0.026

30,148
0.050
0.047

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
ลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
ค้างชําระ 1 - 3 เดือน
ค้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค้างชําระ 7 - 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

118
79
146
153
5,688
6,184
(2,927)
3,257

11
94
261
749
4,678
5,793
(2,927)
2,866
6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
ค้างชําระน้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ นื่
เงินทดรองแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

2,098
50,640
56,044
18,422
4,021
131,225
(11,066)
120,159

12,567
42,646
28,879
14,186
695
98,973
(10,033)
88,940

2,098
50,640
56,044
18,422
4,021
131,225
(11,066)
120,159

12,567
42,646
28,879
14,186
695
98,973
(10,033)
88,940

4,240
20,048
24,288
24,288
144,447

380
22,571
22,951
22,951
111,891

10,991
20,103
31,094
(1,514)
29,580
152,996

5,530
22,528
28,058
(1,514)
26,544
118,350
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ครบกําหนดชําระใน 1 ปี
- ครบกําหนดชําระ 2 - 5 ปี
รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หัก: รายได้ดอกผลเช่าซื้อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

1,431
3,577
5,008
(636)
4,372
4,372

1,704
4,979
6,683
(966)
5,717
(569)
5,148

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุ ทธิจากดอกผล
เช่าซื้อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้) จําแนกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าทางการเงิน - สุ ทธิ
30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555
4,372
5,148
569
4,372
5,717
(569)
4,372
5,148
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ขายสิ นค้าและบริ การ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

167

115

ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าจ่าย
90

-

624

514

ราคาใกล้เคียงทุนและ
ราคาตลาด
ร้อยละ 6.125 ต่อปี

113

90

113

ราคาตามสัญญา
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ขายสิ นค้าและบริ การ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555

-

-

389

780

ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าจ่าย
271

-

1,777

1,507

340

271

340

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาใกล้เคียงทุนและ
ราคาตลาด
ร้อยละ 6.125 ต่อปี
ราคาตามสัญญา

9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างของรายการธุ รกิ จกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2556
2555
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
กรรมการ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2556
2555

4,000

-

13,125
4,000

10,943
-

240
4,240
4,240

380
380
380

240
17,365
(4,441)
12,924

380
11,323
(4,441)
6,882

-

-

41,082
(20,412)
20,670

35,902
(20,412)
15,490

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

ในระหว่างงวดปั จจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
1 มกราคม
2556
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั มายบัส จํากัด
35,902

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ หนี้ 30 กันยายน
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
สงสัยจะสู ญ
2556

5,180

-

(20,412)

20,670

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยมีกาํ หนดชําระคืน
เมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.125 ต่อปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรั บเงิ นเดื อน โบนัส ค่าเบี้ยประชุ มและเงิ น
บําเหน็จของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 12.0 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 11.6 ล้านบาท)
(30 กันยายน 2555: 9.0 ล้านบาท เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 8.7 ล้านบาท)
7.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ได้รวมสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯ
มูลค่าสุ ทธิ 97 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับโครงการปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470
MHz ให้เป็ นระบบ CDMA2000 1X โดยโครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
กลางตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 14
รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
โอนกลับค่าเผือ่ การปรับลดราคาทุนของสิ นค้า
คงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
8.

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
32,736
(2,840)
29,896

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบาท)

หลักทรัพย์เพื่อค้า - หุน้ สามัญ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2556
31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
3,525
4,249
3,713
4,279
(188)
3,525

(30)
4,249
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9.

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 มี
จํานวนเงิน 2,671 ล้านบาท

10. เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ เงินฝากธนาคารไปวาง
เป็ นประกันวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารและวางเป็ นประกันคดีความที่ศาล
11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
ทุนเรี ยก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั
ชําระแล้ว สัดส่ วนเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
ล้านบาท
ร้อยละ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2556
2555
บริ ษทั มายบัส จํากัด
9,173
95.16
9,173
9,173
บริ ษทั เต้าเบ๋ า จํากัด
1
100.00
1,000
รวม
10,173
9,173
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน - บริ ษทั มายบัส จํากัด
(9,173)
(9,173)
สุ ทธิ
1,000
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เต้าเบ๋ า จํากัด จํานวน 199,998 หุ ้น
(คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ ้นที่ออกจําหน่ ายทั้งหมดจํานวน 200,000 หุ ้น) ที่ราคาซื้ อเท่ากับมูลค่าที่
ตราไว้ หรื อ 5 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงินจ่ายซื้อทั้งสิ้ น 999,990 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยก
ชําระในบริ ษทั มายบัส จํากัด เป็ นจํานวนเงินประมาณ 55 ล้านบาท
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เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติให้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั สตาร์คอม
จํากัด ให้กบั บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และบริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวทั้งจํานวนเมื่อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ในราคา 5.8 ล้านบาท ซึ่ งมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั สตาร์ คอม จํากัด ณ
วันที่จาํ หน่าย มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สิ นทรัพย์รวม
209,200
หนี้สินรวม
(213,861)
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
(4,661)
หัก: ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
447
รวมสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย - ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ฯ
(4,214)
ราคาขาย
5,768
กําไรจากการขายบริ ษทั ย่อย
9,982
12. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

1 มกราคม 2556
มูลค่ายุติธรรมลดลงระหว่างงวด
30 กันยายน 2556

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
162,000
162,000

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
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13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน
1 มกราคม 2556
ซื้อเพิม่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้าจากสิ นค้าคงเหลือ
30 กันยายน 2556
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคา - จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
30 กันยายน 2556
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2556
30 กันยายน 2556

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

218,530
8,483
(7,558)
661
220,116

150,584
8,316
(7,558)
661
152,003

102,342
15,757
(5,095)
113,004

76,670
10,656
(5,095)
82,231

116,188

73,914

107,112

69,772

ยานพาหนะของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวน 37.1
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 42.2 ล้านบาท) ได้ถูกนําไปคํ้าประกันเงินที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มาจาก
สถาบันการเงินเพื่อนํามาชําระค่ารถโดยสารบางส่ วนแก่บริ ษทั ตามสัญญาขายรถโดยสาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ ึ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่ า ทางการเงิ น โดยมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี เ ป็ นจํา นวนเงิ น 10 ล้า นบาท (31 ธัน วาคม 2555: 13
ล้านบาท)
บริ ษ ทั ฯได้นําที่ ดิ นพร้ อ มสิ่ ง ปลูก สร้ างและเครื่ องจักรส่ ว นใหญ่ ไ ปคํ้าประกันสิ น เชื่ อที่ ไ ด้รับจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
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14. อุปกรณ์ โครงข่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อุปกรณ์โครงข่ายซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเผื่อการด้อยค่าจํานวน 351
ล้านบาท เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz จากเดิม NMT ให้
เป็ นระบบ CDMA2000 1X ตามสัญญาที่กิจการร่ วมค้าซึ่ งประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งร่ วมกับ
บริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ได้รับคัดเลือกจากบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้
เป็ นผูด้ าํ เนิ นงานปรับปรุ งโครงข่ายดังกล่าว ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้ตดั สิ นใจหยุดงานปรั บปรุ ง
โครงข่ า ยโทรศัพ ท์ ดัง กล่ า วหลัง จากได้รั บ หนั ง สื อ ลงวัน ที่ 22 มกราคม 2550 จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เพื่อให้เข้าชี้ แจงข้อเท็จจริ งกรณี ที่บริ ษทั ย่อยดําเนิ นการ
ปรั บปรุ งโครงข่ายให้กบั คู่สัญญาคือบริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน) ซึ่ งยังไม่ได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้
เครื่ องวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าห์มาตรฐาน CDMA2000 1X รวมทั้งความล่าช้าในการปรับปรุ ง
โครงข่ า ยอัน เนื่ อ งมาจากความล่ า ช้า ในการดํา เนิ น การขอใบอนุ ญ าตนํา เข้า และปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย น
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 470 MHz เป็ นระบบ CDMA2000 1X ซึ่งเป็ นภาระหน้าที่ของบริ ษทั ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) ดังนั้น บริ ษทั ย่อยจึงได้ทาํ หนังสื อขอให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) พิจารณา
ยกเลิกสัญญาและรับซื้ออุปกรณ์ที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไปคืน พร้อมทั้งชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับ
บริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสื อถึ งบริ ษทั ย่อยเพื่อให้ดาํ เนิ นงานปรั บปรุ ง
โครงข่ายโทรศัพท์ดงั กล่าวต่อและได้แจ้งแก้ไขการนับระยะเวลาแล้วเสร็ จตามสัญญาเพื่อคํานวณ
ค่าปรับ และบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)ได้มีหนังสื ออีกฉบับถึงบริ ษทั ย่อยเพื่อแจ้งว่าบริ ษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน) ไม่ใช่ฝ่ายที่ปฏิบตั ิผดิ สัญญาและการที่บริ ษทั ย่อยแจ้งให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซื้ ออุปกรณ์ที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไป เป็ นการร้องขอที่มิอาจอ้างอิงตามที่
ระบุไว้ในสัญญาได้ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ทาํ หนังสื อโต้แย้งการนับระยะเวลาของสัญญาที่แก้ไขดังกล่าว
และแจ้งให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซื้ ออุปกรณ์ที่บริ ษทั ย่อยได้
ลงทุนไปเนื่ องจากสัญญาปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจขัดกับพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการให้
เอกชนร่ วมงานหรื อดําเนิ นการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 บริ ษทั ย่อย
ไดัรับหนังสื อแจ้งจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารว่าได้แจ้งไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎี กาเพื่อให้พิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่ วมงานหรื อ
ดํา เนิ น การในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2535 หรื อ ไม่ ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 18 ตุ ล าคม 2550 คณะทํา งาน
ประสานงานเจรจาข้อตกลงของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยได้ประชุมร่ วมกันเพื่อ
สรุ ป แนวทางการดําเนิ น งานจากหนัง สื อของคณะกรรมการกฤษฎี กาลงวัน ที่ 5 ตุ ลาคม 2550 ที่ มี
ความเห็ น ว่ า สั ญ ญาปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ยโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ร ะบบ 470MHz ซึ่ ง กระทํา เมื่ อ วัน ที่ 28
กรกฏาคม 2548 ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานฯใช้บงั คับแล้ว มี
สาระสําคัญเป็ นการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดําเนิ นการในกิ จการของรัฐ และต้องดําเนิ นการตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยบริ ษทั
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ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอโครงการที่ได้ดาํ เนินการไปแล้วต่อ
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และกระทรวงการคลัง พิ จ ารณาก่ อ นเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบในหลักการของโครงการต่อไป โดยคณะทํางานประสานงานเจรจา
ข้อตกลงของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) แจ้งว่าบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ต้องเข้าทําการชี้แจง
ต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่าํ กว่า 1 ปี บริ ษทั ย่อยจึงสรุ ปว่าไม่มีความประสงค์
กระทําต่อตามสัญญาเดิม จึงขอเสนอให้คณะทํางานพิจารณารับซื้ ออุปกรณ์โครงข่ายที่บริ ษทั ย่อยมีอยู่
ทั้งหมด คณะทํางานฯรับข้อเสนอโดยจะรับซื้ อเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อการปรับปรุ ง
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 470MHz รวมทั้งเครื่ องลูกข่าย อย่างไรก็ตามคณะทํางานฯ
ได้แจ้งว่าข้อสรุ ปจากการประชุมเป็ นความคิดเห็นของคณะทํางานฯ ส่ วนการสรุ ปผลเพื่อดําเนิ นการ
ต้องให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป็ นผูล้ งความเห็น ต่อมาสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าได้มีห นัง สื อตอบข้อ หารื อเรื่ อง แนววิ ธีป ฎิ บ ตั ิ ต ามขั้นตอนเพื่ อยุติ สัญญา
ปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz (เรื่ องเสร็ จที่ 663/2551) ว่า “หากบริ ษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน) ประสงค์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรื อ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ประสงค์ที่จะตกลงยกเลิกสัญญาดังกล่าวย่อมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คู่สัญญาได้กาํ หนด
ไว้ในสัญญา” ดังนั้นเป็ นที่ชดั เจนว่า บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยสามารถทําการ
ยกเลิกสัญญาได้ ต่อมาบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อจากบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้บริ ษทั ย่อยเสนอ
แนวทางการแก้ไขไปใหม่อีกครั้ง ซึ่งบริ ษทั ย่อยยังคงยืนยันให้ใช้วิธีที่ได้เคยเสนอไปคือให้บริ ษทั ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) รับซื้ออุปกรณ์โครงข่ายที่บริ ษทั ย่อยมีอยู่ จนกระทัง่ บริ ษทั ย่อยได้มีการเจรจากับ
คณะกรรมการเจรจาต่ อ รองในการรั บ ซื้ ออุ ป กรณ์ แ ละยกเลิ ก สั ญ ญาปรั บ ปรุ งโครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz จนได้ขอ้ สรุ ปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 และคณะกรรมการเจรจา
ต่อรองฯจะนําข้อสรุ ปดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารของ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อ
ทําการพิจารณาอนุ มตั ิและดําเนิ นการต่อไป ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้ องต่อ
ศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าอุปกรณ์
โครงข่ายตามที่ได้เคยเจรจาไว้
เนื่ องจาก บริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยข้างต้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 11 ทําให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวสิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อย ดังนั้น อุ ปกรณ์ โครงข่ายของ
บริ ษัท ย่ อ ยดัง กล่ า วจึ ง ไม่ ร วมในงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2556 และ
31 ธันวาคม 2555
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15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

งบการเงินรวม
9,638
1,359
(1,639)
9,358

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
451
1,359
(369)
1,441

16. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจําจ่าย
ล่ ว งหน้า ค่า โทรศัพ ท์ส าธารณะตามสัญ ญาที่ บ ริ ษ ัท ฯได้ท าํ ไว้กับบริ ษ ัทแห่ ง หนึ่ ง ในต่ า งประเทศ
มีจาํ นวน 93 ล้านบาท เงินมัดจําดังกล่าวเกี่ยวเนื่ องกับโครงการปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ 470MHz ให้เป็ นระบบ CDMA 2000 1X โดยโครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองกลางตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 14
17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี แ ละเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นจากธนาคารคํ้า ประกัน โดยการจดจํา นองที่ ดิ น พร้ อ ม
สิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นค้าคงเหลือ
บางส่ วนของบริ ษทั ฯ และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ
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18. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2556
2555

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2556
2555

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
เงินทดรองรับจากกรรมการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

10,364
13,747
17,843

11,799
10,226
132
5,584

10,362
11,608
17,843

11,799
7,999
132
5,584

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

41,954

27,741

39,813

25,514

19. เงินกู้ยมื ระยะยาวอืน่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งมีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ที่
ไม่เกี่ ยวข้องกัน เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายเดือนภายในปี 2557 และมีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
20. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม/
เงื่อนไขการชําระคืนเงินต้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2556
2555
MLR-0.5 ต่อปี
ชําระคืนเป็ นรายเดือน ครบกําหนดชําระในปี 2559
9,098
31,689
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(9,098)
(16,425)
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ
15,264
เงินกูย้ ืมคงเหลือได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารงสัดส่ วนการถือหุ ้นและการ
ดํารงอัตราส่ วนทางการเงินบางประการ เป็ นต้น เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ
และโดยการจดจํานองอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯ
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21. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิม 360 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 600 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.60 บาท)
เป็ นจํานวน 396 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 660 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.60 บาท) เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ โดยได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 23 จํานวนรวม 15.2 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้
สิ ทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิน้ ีกบั กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2556 เป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว
จํานวน 4.6 ล้านบาท (หุ น้ สามัญ 7.6 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.60 บาท) โดยส่ วนที่เหลือจํานวน
10.6 ล้านบาท บันทึกเป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญในงบแสดงฐานะการเงิน
22. ลดทุนเพือ่ ล้างขาดทุนสะสม
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯจํานวน 240 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนและชําระแล้วเดิมให้เหลือ
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 360 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ฯเดิมจากมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท และให้นาํ ทุนที่ลดจํานวน 240 ล้านบาท
ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4.6 ล้านบาท และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจํานวน 165.3 ล้านบาท
ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ฯจํานวน 394.7 ล้านบาท ตามงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่งการลดทุนครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อจํานวนหุ น้ ที่มีอยู่ ซึ่งบริ ษทั ฯ
ดําเนินการดังกล่าวแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
23. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
(KAMART-W) ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมจํานวน 59,997,956 หน่วย ในอัตรา 10 หุ น้ เดิม
ต่ อ 1 ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ในราคาเสนอขายศู น ย์บ าทต่ อ หน่ ว ย ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ มี อ ายุ 1 ปี
นับตั้งแต่วนั ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มีสิทธิ
ซื้อหุ น้ สามัญใหม่ได้ 1 หุ น้ ในราคาใช้สิทธิ 2 บาทต่อ 1 หุ น้ สามัญ โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แต่ละ
รายสามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ในวันทําการสุ ดท้ายของเดื อนกรกฎาคม 2556 ตุลาคม 2556
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มกราคม 2557 และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และ
สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ในระหว่างงวดปั จจุบนั ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้ใช้สิทธิ จาํ นวน 7,588,910 หน่วยซื้อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ จํานวนรวม 15.2 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 21
24. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2555

เงินปันผลสําหรับปี 2555
เงินปันผลระหว่างกาลประจําปี 2556

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2555

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2556

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปั นผลจ่าย
ต่อหุ น้ (บาท)

30,000

0.05

30,000
60,000

0.05
0.10

35,999

0.06

35,998

0.06

36,454
108,451

0.06
0.18

25. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
26. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
วันที่ 30 กันยายน
30 กันยายน
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
การกลับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

13,359

3,522

17,675

3,522

1,458

6,598

16,583

30,148

14,817

10,120

34,258

33,670

27. กําไรต่ อหุ้น
กํา ไรต่ อ หุ ้น ขั้นพื้ น ฐานคํา นวณโดยหารกํา ไรขาดทุ นสํา หรั บงวดที่ เ ป็ นของผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษทั ฯ
(ไม่ ร วมกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น ) ด้ว ยจํา นวนถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนัก ของหุ ้น สามัญ ที่ อ อกอยู่ใ น
ระหว่างงวด
กําไรต่อหุ ้นปรั บลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างงวด
กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับ
ลดทั้ง สิ้ น ให้ เ ป็ นหุ ้ น สามัญ จากการออกและเสนอขายใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้ น สามัญ
(KAMART-W) ครั้งที่ 1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 23 โดยสมมติว่าได้มีการใช้สิทธิซ้ือหุ น้ สามัญ
ณ วันต้นงวดของงวดแรกที่เสนอรายงานหรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
จํานวน
กําไรต่อหุน้
กําไรสําหรับงวด หุน้ สามัญ
งบการเงิน งบการเงิน ถัวเฉลี่ย
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนัก
รวม
เฉพาะกิจการ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันหุน้
บาท
บาท
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่
มีการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ซื้อหุน้ สามัญ

50,224

52,487

604,537

-

-

36,896

50,244

52,487

641,433

0.083

0.087

0.078

0.082

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
จํานวน
กําไรสําหรับงวด หุน้ สามัญ
กําไรต่อหุน้
งบการเงิน งบการเงิน
ถัวเฉลี่ย
งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนัก
รวม
เฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท
พันหุน้
บาท
บาท
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่
มีการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ซื้อหุน้ สามัญ

127,691

133,691

601,529

-

-

45,402

127,691

133,691

646,931

0.212

0.222

0.197

0.207

22
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555
กําไรสําหรับงวด
จํานวน
กําไรต่อหุน้
(ปรับปรุ งใหม่)
หุน้ สามัญ
(ปรับปรุ งใหม่)
งบการเงิน งบการเงิน
ถัวเฉลี่ย
งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนัก
รวม
เฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท
พันหุน้
บาท
บาท
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่
มีการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ซื้อหุน้ สามัญ

39,379

34,401

600,000

-

-

40,565

39,379

34,401

640,565

0.066

0.057

0.061

0.054

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555
กําไรสําหรับงวด
จํานวน
กําไรต่อหุน้
หุน้ สามัญ
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
งบการเงิน งบการเงิน
ถัวเฉลี่ย
งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนัก
รวม
เฉพาะกิจการ
รวม
พันบาท
พันบาท
พันหุน้
บาท
บาท
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญสมมติวา่
มีการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ซื้อหุน้ สามัญ

113,385

110,033

600,000

-

-

38,884

113,385

110,033

638,884

0.189

0.183

0.177

0.172

28. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อและขาย
สิ นค้าและอุปกรณ์เป็ นเงินตราต่างประเทศ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สําคัญ
ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2555
2556
2555
2556
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
-

-

3.6

1.7

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2556
2555
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
31.5330
30.5824

29. มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะ
สั้นและเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเว้น เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่และมีระยะเวลา
ครบกําหนดในระยะยาวมีมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่น

มูลค่าตามบัญชี
31 ธันวาคม
30 กันยายน
2555
2556
2.4
4.1

มูลค่ายุติธรรม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2556
2555
2.3
3.8

30. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
30.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ าที่ดินและสัญญาบริ การ
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานและ
สัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 4 ปี

11.0
2.3

1.9
0.1

30.2 ภาระผูกพันการซื้อสิ นค้ าและรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้าและ
อุปกรณ์จาํ นวนประมาณ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
30.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 0.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: จํานวน 1.3 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีภาระคํ้าประกันการออกหนังสื อคํ้าประกัน
โดยธนาคารให้แก่บริ ษทั สตาร์คอม จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท
31. คดีฟ้องร้ อง
สื บเนื่ องจากในปี 2552 ศาลภาษีอากรกลาง ได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯ (ภายใต้ชื่อเดิ ม คือ บริ ษทั
ไดสตาร์ อิเลคทริ ก คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)) ชําระเงินค่าภาษีอากรพร้อมทั้งเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้อง
ในคดีเกี่ยวกับการนําเข้าสิ นค้าในอดีตรวมเป็ นเงิน 6.2 ล้านบาท (ประกอบไปด้วยเงินค่าอากรจํานวน
1.6 ล้านบาท และเงินเพิ่มจํานวน 4.6 ล้านบาท) โดยบริ ษทั ฯได้ชาํ ระเงินค่าภาษีอากรดังกล่าวทั้ง
จํานวนแล้ว ตามที่เคยได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ของงบการเงินของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 13 กัน ยายน 2556 พนัก งานอัย การ สํา นัก งานอัย การพิ เ ศษฝ่ ายคดี เ ศรษฐกิ จ และ
ทรั พยากร 4 ได้ยื่นฟ้ องบริ ษ ัทฯ ในฐานะนิ ติบุ คคลที่ 1 พร้ อมทั้งกรรมการของบริ ษทั ฯ ในฐานะ
ส่ วนตัวที่ 2 ต่อศาลอาญากรุ งเทพใต้ ในฐานความผิดร่ วมกันสําแดงเท็จเพื่อเลี่ยงอากรดังกล่าว ขณะนี้
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
32. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 4 ส่ วนงาน ดังนี้
- ส่ วนงานจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
- ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถังบรรจุก๊าซ
- ส่ วนงานให้บริ การเดินรถโดยสารประจําทาง
- ส่ วนงานให้เช่าและให้บริ การคลังสิ นค้า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู ้มี อ ํา นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทานผลการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ แยกจากกัน เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัด
มูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบริ หารงานด้านการจัดหาเงิ น ซึ่ งทําให้เกิ ดค่าใช้จ่ายทางการเงิ น และ
รายได้ทางการเงินและภาษีเงินได้ ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปั นส่ วน
ให้แต่ละส่ วนงานดําเนินงาน
รายได้ระหว่างส่ วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

26

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายรถที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ

ส่ วนงานจําหน่าย
สิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
2556

2555

2556

2555

(ปรับปรุ ง
ใหม่)
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก

ส่ วนงาน
ให้บริ การ
เดินรถโดยสาร
ประจําทาง
2556

ส่ วนงานให้เช่า
และให้บริ การ
คลังสิ นค้า

2555

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

2556

ส่ วนงาน
ดําเนินงานอื่น

2555

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

2556

รวมส่ วนงาน

2555

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

2556

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

2555

2556

รวม

2555

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

2556

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

2555
(ปรับปรุ ง
ใหม่)

217

153

-

2

3

4

7

7

-

-

227

166

-

-

227

166

68

41

-

-

(2)

1

4

4

(1)

6

69

52

-

-

69
(2)
(3)

52
2
(4)

กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

64
(14)

50
(10)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

50

40

ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ส่ วนงานผลิตและ

ส่ วนงาน

จําหน่ายรถที่ใช้

ให้บริ การ

ส่ วนงานให้เช่า

สิ นค้า

ก๊าซธรรมชาติ

เดินรถโดยสาร

และให้บริ การ

ส่ วนงาน

อุปโภคบริ โภค

และถังบรรจุก๊าซ

ประจําทาง

คลังสิ นค้า

ดําเนินงานอื่น

ส่ วนงานจําหน่าย

2556

2555

2556

2555

(ปรับปรุ ง
ใหม่)
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้จากลูกค้าภายนอก

2556

2555

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

2556

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

รายการปรับปรุ ง

2555

2556

และตัดรายการ
รวมส่ วนงาน

2555

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

2556

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

ระหว่างกัน

2555

2556

รวม

2555

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

2556

(ปรับปรุ ง
ใหม่)

2555
(ปรับปรุ ง
ใหม่)

614

452

3

4

8

12

20

20

2

2

647

490

-

(1)

647

489

176

137

(14)

(1)

(4)

1

12

9

-

5

170

151

-

-

170
2
(10)

151
6
1
(11)

กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

161
(34)

147
(33)

กําไรสุ ทธิสําหรับงวด

127

114

ผลการดําเนินงาน
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อื่น
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานผลิต
และจําหน่าย

สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
30 กันยายน 2556
31 ธันวาคม 2555

ส่ วนงานจําหน่าย

รถที่ใช้ก๊าซ

ส่ วนงานให้บริ การ

ส่ วนงานให้เช่า

สิ นค้าอุปโภค

ธรรมชาติและ

เดินรถโดยสาร

และให้บริ การ

ส่ วนงาน

รวม

สิ นทรัพย์ที่

งบการเงิน

บริ โภค
440
307

ถังบรรจุก๊าซ
146
183

ประจําทาง
47
54

คลังสิ นค้า
164
164

ดําเนินงานอื่น
12
13

ส่ วนงาน
809
721

ไม่ได้ปันส่ วน
17
17

รวม
826
738
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
33. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2556 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีม ติ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิ นปั น ผล
ระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2556 ในอัตราหุ น้ ละ 0.06 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
37.4 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 ธันวาคม 2556
34. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2556

30

