
 

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2556 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาร์มาร์ท 
จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน            
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจาก                    
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ           
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินวิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง                   
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก           
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพจิารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ   
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 



2 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั คาร์มาร์ท 
จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการนาํ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินไดม้าถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพ่ือสะทอ้นรายการปรับปรุง
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพ่ือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้ได้
นาํมาถือปฏิบติัใหม่ดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
(เดิมช่ือบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ์ 2557 
 



บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 68,727,689             2,427,384               18,109,632          68,524,700             2,198,154               17,488,483          

เงินลงทุนชัว่คราว 12 95,917,003             4,249,125               -                           95,917,003             4,249,125               -                           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8, 10 121,034,726           111,890,901           41,448,536          130,309,388           118,349,900           50,561,068          

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 9 1,200,148               653,671                  3,427,857            1,200,148               653,671                  3,427,857            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 -                             -                             -                           23,780,000             15,490,000             12,246,000          

สินคา้คงเหลือ 11 297,191,000           277,000,644           237,928,973        297,191,000           277,000,644           228,356,556        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13 13,555,339             11,118,908             7,266,358            13,349,345             10,624,022             6,183,292            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 597,625,905           407,340,633           308,181,356        630,271,584           428,565,516           318,263,256        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ํ้าประกนั 14 1,124,725               473,832                  983,329               476,725                  473,832                  470,813               

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 2,968,930               4,494,730               602,242               2,968,930               4,494,730               602,242               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 -                             -                             -                           999,990                  -                             5,092,486            

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 16 164,000,000           162,000,000           162,000,000        164,000,000           162,000,000           162,000,000        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 118,237,078           116,187,641           105,248,126        82,770,315             73,914,357             56,175,293          

อุปกรณ์โครงข่าย 18 -                             -                             196,839,000        -                             -                             -                           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 8,856,550               9,638,076               11,222,025          1,367,434               451,117                  332,571               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,27 16,858,160             32,781,923             78,433,064          16,858,160             32,781,923             78,433,064          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20 5,757,322               3,095,710               2,368,734            4,856,472               1,636,860               901,484               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 317,802,765           328,671,912           557,696,520        274,298,026           275,752,819           304,007,953        

รวมสินทรัพย์ 915,428,670           736,012,545           865,877,876        904,569,610           704,318,335           622,271,209        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 21 130,675,971           51,174,510             30,580,349          130,654,463           51,174,510             30,580,349          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10, 22 85,493,873             27,741,185             223,758,653        84,706,731             25,514,064             21,277,633          

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 24 6,889,043               11,295,454             12,910,578          2,948,005               2,575,195               1,098,754            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 1,879,286               2,172,278               2,161,446            -                             -                             -                           

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 -                             16,424,531             15,282,166          -                             16,424,531             15,282,166          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,021,675             -                             - 23,021,675             -                             -                           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,940,133               6,708,808               4,351,585            6,931,010               6,104,483               3,859,418            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 254,899,981           115,516,766           289,044,777        248,261,884           101,792,783           72,098,320          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 24 5,895,980               12,087,732             16,309,213          5,895,980               8,146,694               3,269,952            

เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 23 -                             1,879,285               4,051,564            -                             -                             -                           

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 25 -                             15,263,546             31,736,232          -                             15,263,546             31,736,232          

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 26 7,510,220               6,881,088               3,873,092            7,463,904               6,846,201               3,854,604            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 4, 27 22,112,392             21,203,996             20,692,202          22,112,392             21,203,996             20,692,202          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 35,518,592             57,315,647             76,662,303          35,472,276             51,460,437             59,552,990          

รวมหนีสิ้น 290,418,573           172,832,413           365,707,080        283,734,160           153,253,220           131,651,310        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท

         (31 ธนัวาคม 2555: หุน้สามญั 600,000,000 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท)

         (1 มกราคม 2555: หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ 

          มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 30, 32 396,000,000           360,000,000           600,000,000        396,000,000           360,000,000           600,000,000        

   ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 623,532,484 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท

         (31 ธนัวาคม 2555: หุน้สามญั 600,000,000 หุน้

          มูลค่าหุน้ละ 0.60 บาท)

         (1 มกราคม 2555: หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ 

          มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 30, 31, 32 374,119,490           360,000,000           600,000,000        374,119,490           360,000,000           600,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 30 32,945,478             -                             165,337,362        32,945,478             -                             165,337,362        

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน 31 15,267,473             15,267,473             -                           15,267,473             15,267,473             -                           

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 35 18,257,125             9,829,486               4,645,831            18,257,125             9,829,486               4,645,831            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 35 177,921,031           171,209,990           (275,650,591)       172,868,056           158,590,328           (286,741,122)       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 33 7,377,828               7,377,828               7,377,828            7,377,828               7,377,828               7,377,828            

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 625,888,425           563,684,777           501,710,430        620,835,450           551,065,115           490,619,899        

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (878,328)                (504,645)                (1,539,634)           -                             -                             -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 625,010,097           563,180,132           500,170,796        620,835,450           551,065,115           490,619,899        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 915,428,670           736,012,545           865,877,876        904,569,610           704,318,335           622,271,209        

-                         -                         -                       -                         -                         -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 830,073,609              638,079,606              830,128,229              636,497,200              

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 8,318,300                  15,430,095                -                                 -                                 

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 394,720                     383,516                     394,720                     383,516                     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 26,416,656                26,940,131                26,416,656                26,940,131                

กาํไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์

   เพ่ือการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม 16 2,000,000                  -                                 2,000,000                  -                                 

กาํไรจากการขายบริษทัยอ่ย 15 -                                 9,981,668                  -                                 675,512                     

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                                 9,052,444                  -                                 2,664,412                  

กาํไรจากการขายสินทรัพย์ 148,217                     1,568,682                  148,217                     -                                 

รายไดอ่ื้น 9,407,466                  7,610,317                  9,672,507                  8,245,207                  

รวมรายได้ 876,758,968              709,046,459              868,760,329              675,405,978              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 421,727,543              325,163,373              421,905,028              325,586,734              

ตน้ทุนในการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 8,704,269                  8,720,755                  -                                 -                                 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 3,930,086                  3,477,818                  3,930,086                  3,477,818                  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 123,980,461              84,018,904                123,959,985              84,018,904                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 84,714,778                74,643,033                78,169,111                52,913,642                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 6,542,501                  -                                 6,542,501                  -                                 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 9,345,068                  -                                 9,345,016                  -                                 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                                 324,595                     -                                 674,758                     

รวมค่าใช้จ่าย 658,944,706              496,348,478              643,851,727              466,671,856              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 217,814,262              212,697,981              224,908,602              208,734,122              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,260,360)               (13,991,099)               (11,414,320)               (12,144,406)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 205,553,902              198,706,882              213,494,282              196,589,716              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4, 27 -44,941,498 (46,162,935)               -44,941,498 (46,162,935)               

กําไรสําหรับปี 160,612,404              152,543,947              168,552,784              150,426,781              

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 160,986,097              151,955,912              168,552,784              150,426,781              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (373,693)                    588,035                     

160,612,404              152,543,947              

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 29

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.27 0.25 0.28 0.25

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 605,546,174              600,000,000              605,546,174              600,000,000              

กําไรต่อหุ้นปรับลด 29

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.25 0.24 0.26 0.24

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 648,671,581              640,040,216              648,671,581              640,040,216

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับปี 160,612,404 152,543,947 168,552,784 150,426,781

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 160,612,404 152,543,947 168,552,784 150,426,781

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 160,986,097              151,955,912              168,552,784 150,426,781

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (373,693)                    588,035                     

160,612,404 152,543,947

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูม้ี
ส่วนไดเ้สียที่

ส่วนเกินทุน รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั จากการลดทุน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 600,000,000          165,337,362          -                              4,645,831               (335,235,910)         9,222,285               9,222,285               443,969,568          1,270,511               445,240,079          
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              59,585,319             (1,844,457)             (1,844,457)             57,740,862 (2,810,145)             54,930,717             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลงัการปรับปรุง 600,000,000 165,337,362 -                              4,645,831 -275,650,591 7,377,828 7,377,828 501,710,430 -1,539,634 500,170,796
ลดทุนเพื่อลา้งขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 31) -240,000,000 -165,337,362 15,267,473 -4,645,831 394,715,720 -                              -                              -                              -                              -                              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                              -                              -                              -                              -89,981,565 -                              -                              (89,981,565)           -                              (89,981,565)           
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 35) -                              -                              -                              9,829,486 -9,829,486 -                              -                              -                              -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                              -                              -                              -                              151,955,912          -                              -                              151,955,912          588,035                  152,543,947          
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัย่อยเปลี่ยนแปลงจากการขาย
   เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              446,954                  446,954                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 360,000,000          -                              15,267,473             9,829,486               171,209,990          7,377,828               7,377,828               563,684,777          (504,645)                563,180,132          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 360,000,000          -                              15,267,473             9,829,486               157,787,606          9,222,285               9,222,285               552,106,850          (504,645)                551,602,205          
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              13,422,384 (1,844,457)             (1,844,457)             11,577,927 -                              11,577,927             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลงัการปรับปรุง 360,000,000          -                              15,267,473             9,829,486               171,209,990          7,377,828               7,377,828               563,684,777          (504,645)                563,180,132          
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ
  ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 30 และ 32) 14,119,490             32,945,478             -                              -                              -                              -                              -                              47,064,968             -                              47,064,968             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                              -                              -                              -                              (145,847,417)         -                              -                              (145,847,417)         -                              (145,847,417)         
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 35) -                              -                              -                              8,427,639               (8,427,639)             -                              -                              -                              -                              -                              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              160,986,097          -                              -                              160,986,097          (373,693)                160,612,404          
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัย่อยเปลี่ยนแปลงจากการ
   เรียกชาํระทุนจดทะเบียน -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              10                           10                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 374,119,490          32,945,478             15,267,473             18,257,125             177,921,031          7,377,828               7,377,828               625,888,425          (878,328)                625,010,097          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 600,000,000           165,337,362      -                         4,645,831          (346,326,441)     9,222,285          9,222,285          432,879,037      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                         -                         -                         59,585,319 (1,844,457)         (1,844,457)         57,740,862        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 600,000,000 165,337,362 -                         4,645,831 -286,741,122 7,377,828 7,377,828 490,619,899
ลดทุนเพือ่ลา้งขาดทุนสะสม (หมายเหตุ 31) -240,000,000 -165,337,362 15,267,473 -4,645,831 394,715,720 -                         -                         -                         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                              -                         -                         -                         -89,981,565 -                         -                         (89,981,565)       
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 35) -                              -                         -                         9,829,486 -9,829,486 -                         -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                              -                         -                         -                         150,426,781      -                         -                         150,426,781      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 360,000,000           -                         15,267,473        9,829,486          158,590,328      7,377,828          7,377,828          551,065,115      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 360,000,000           -                         15,267,473        9,829,486          145,167,944      9,222,285          9,222,285          539,487,188      
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                         -                         -                         13,422,384 (1,844,457)         (1,844,457)         11,577,927        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 360,000,000 -                         15,267,473 9,829,486 158,590,328 7,377,828 7,377,828 551,065,115
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ
  ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 30 และ 32) 14,119,490             32,945,478        -                         -                         -                         -                         -                         47,064,968        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) -                              -                         -                         -                         (145,847,417)     -                         -                         (145,847,417)     
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 35) -                              -                         -                         8,427,639          (8,427,639)         -                         -                         -                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                         -                         -                         168,552,784      -                         -                         168,552,784      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 374,119,490           32,945,478        15,267,473        18,257,125        172,868,056      7,377,828          7,377,828          620,835,450      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไร (ขาดทุน) สะสม



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 205,553,902           198,706,882           213,494,282           196,589,716           
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 23,464,815             20,517,037             14,941,887             11,985,834             
   กาํไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
      เพื่อการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม (2,000,000)              -                             (2,000,000)              -                             
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน (ลดลง) (523,263)                 197,406                  (523,263)                 (272,122)                 
   ค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
      ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึน 826,423                  3,985,827               826,423                  3,985,827               
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 2,541,935               5,727,664               2,541,937               (660,370)                 
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 485,718                  4,045,695               485,718                  4,045,694               
   ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ 578,780                  452,924                  578,780                  452,924                  
   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน 6,542,501               (107,825)                 6,542,501               (107,825)                 
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (148,217)                 (1,568,682)              (148,217)                 350,162                  
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (3,549,879)              -                             (3,549,879)              -                             
   โอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                             (79,283)                   -                             (79,283)                   
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             (9,981,668)              -                             (675,512)                 
   ดอกเบ้ียรับ (691,902)                 (750,753)                 (3,126,926)              (2,768,299)              
   เงินปันผลรับ (270,000)                 (75,540)                   (270,000)                 (75,540)                   
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 629,132                  3,007,996               617,703                  2,991,597               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,060,215               10,215,025             5,934,380               8,078,789               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน: 239,500,160           234,292,705           236,345,326           223,841,592           
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (9,062,303)              (65,310,691)            (11,877,966)            (60,601,629)            
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,548,889               (503,527)                 1,548,890               (503,527)                 
   สินคา้คงเหลือ (21,743,595)            (54,560,610)            (21,743,595)            (52,621,714)            
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (2,436,431)              (2,655,388)              (2,725,323)              (2,943,524)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (2,661,612)              (885,200)                 (3,219,612)              (893,600)                 
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 57,766,663             6,356,038               58,606,650             4,116,625               
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 231,325                  2,362,546               826,527                  2,245,063               
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 263,143,096           119,095,873           257,760,897           112,639,286           
   จ่ายภาษีเงินได้ (5,087,664)              (1,430,697)              (5,087,664)              (1,417,924)              
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 258,055,432           117,665,176           252,673,233           111,221,362           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 691,902                  713,209                  3,126,926               2,730,755               
เงินปันผลรับ 270,000                  75,540                    270,000                  75,540                    
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                             -                             (8,290,000)              (4,830,000)              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 165,871,750           5,353,276               165,871,750           5,353,276               
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             (22,600)                   -                             -                             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                             -                             (400,000)                 -                             
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 2,342,213               3,250,333               2,192,384               1,331,489               
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน -                             233,645                  -                             233,645                  
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ (261,111,030)          (9,909,956)              (261,111,030)          (9,909,956)              
ซ้ืออุปกรณ์ (24,486,821)            (26,030,844)            (24,318,428)            (26,001,156)            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,465,404)              (351,800)                 (1,465,404)              (351,800)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (117,887,390)          (26,689,197)            (124,123,802)          (31,368,207)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มข้ึน 2,595,341               -                             2,573,833               -                             
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพิ่มข้ึน 74,396,150             21,254,702             74,396,150             21,254,702             
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (650,893)                 (4,714)                     (2,893)                     (3,019)                     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                             131,809                  -                             131,809                  
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (12,002,872)            (15,603,760)            (3,282,615)              (3,413,973)              
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน (2,172,277)              (2,161,447)              -                             -                             
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (31,688,077)            (15,330,321)            (31,688,077)            (15,330,321)            
ดอกเบ้ียจ่าย (5,562,670)              (4,962,931)              (5,436,834)              (7,801,117)              
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 47,064,968             -                             47,064,968             -                             
เงินปันผลจ่าย (145,847,417)          (89,981,565)            (145,847,417)          (89,981,565)            

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลง

   จากการเรียกชาํระทุนจดทะเบียน 10                           -                             -                             -                             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (73,867,737)            (106,658,227)          (62,222,885)            (95,143,484)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) 66,300,305             (15,682,248)            66,326,546             (15,290,329)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,427,384               18,109,632             2,198,154               17,488,483             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 68,727,689             2,427,384               68,524,700             2,198,154               

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม: -

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: -
   ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยยงัไม่ไดรั้บเงิน -                             5,767,998               -                             5,767,998               
   ขายสินทรัพยโ์ดยยงัไม่ไดรั้บเงิน 126,601                  -                             126,601                  -                             
   ขายรถยนตแ์ละเคร่ืองจกัรโดยยงัไม่ไดรั้บชาํระ -                             176,049                  -                             176,049                  
   โอนสินคา้คงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ 726,816                  -                             726,816                  -                             
   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือและสินทรัพยอ่ื์น -                             8,201                      -                             8,201                      
   ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน 860,000                  9,477,505               860,000                  9,477,505               
   เจา้หน้ีค่าหุ้นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                             -                             599,990                  -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค รถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ อุปกรณ์ส่ือสาร
โทรคมนาคม และให้เช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ ท่ีอยูบ่ริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 81-81/1                    
ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

1.2 การประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2555 บริษทัฯได้จดัให้มีการประเมินราคาของสินคา้คงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใหเ้ป็นระบบ CDMA 2000 1X โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
เพ่ือใหฝ่้ายบริหารของบริษทัฯทราบมูลค่าท่ีจะเสนอขายสินทรัพยด์งักล่าวให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกและไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวตามราคาประเมินใหม่ ทาํใหค่้าเผื่อการลดราคาทุนลง
ให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการมียอดลดลงจากปี 2554
จาํนวน 0.5 ลา้นบาท 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2557 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาของสินคา้คงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการปรับปรุงโครงข่ายดงักล่าวอีกคร้ัง โดยผูป้ระเมินราคาอิสระเพ่ือให้ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
ทราบมูลค่าท่ีจะเสนอขายสินทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกและไดป้รับปรุงมูลค่า
สินทรัพยด์งักล่าวตามราคาประเมินใหม่ ทาํใหค้่าเผื่อการลดราคาทุนลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ของสินคา้คงเหลือในงบการเงินเฉพาะกิจการมียอดลดลงจากปี 2555 จาํนวน 2.6 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 

 2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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2.2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี  

   อตัราร้อยละ  
  ของการถือหุ้นตามท่ี  
  ปรากฎในรายช่ือ จดัตั้งข้ึน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ผูถื้อหุน้ ในประเทศ 

  2556 2555  
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษทั มายบสั จาํกดั 
บริษทั เตา้เบ๋า จาํกดั 

ดาํเนินกิจการดา้นรถโดยสารประจาํทาง 
กิจการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

95.16 
100 

95.16 
- 

ไทย 
ไทย 

 

 อยา่งไรกต็าม มีการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งปี โดยเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 
2556 บริษทัฯไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั เตา้เบ๋า จาํกดั จาํนวน 199,998 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
หุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 200,000 หุ้น) ท่ีราคาซ้ือเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไว ้หรือ 5 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 999,990 บาท ดงันั้นบริษทัดงักล่าวจึงมีฐานะเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เตา้เบ๋า จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ัดทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่  

 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัในงวดบัญชีปัจจุบัน 
 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 - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทาง
บญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษเีงนิได้ 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียน
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ
ถอน  การบูรณะ  และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี  
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเพิม่ข้ึน (ลดลง) (15,924) (45,651) 78,433 (15,924) (45,651) 

 
78,433 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพิม่ข้ึน (908) (512) (20,692) (908) (512) 

 
(20,692) 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
เพิม่ข้ึน (ลดลง) (16,832) (46,163) 59,585 (16,832) (46,163) 

 
59,585 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ         
ผูถื้อหุน้ลดลง - - 1,844 - - 

 
1,844 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   

31 ธนัวาคม 2556 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   

31 ธนัวาคม 2555 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   

31 ธนัวาคม 2556 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   

31 ธนัวาคม 2555 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
กาํไรหรือขาดทุน:     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 16,832 46,163 16,832 46,163 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) 0.03 0.08 0.03 0.08 
กาํไรต่อหุน้ปรับลดลดลง (บาท) 0.03 0.07 0.03 0.07 

5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

  ขายสินค้า 

  รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษทัย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยสําคญัของความเป็นเจ้าของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

  รายได้ดอกผลเช่าซ้ือ 

  บริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงินโดยรับรู้กาํไรท่ีเกิดจากส่วนต่างระหว่าง
ราคาขายเงินสดกบัตน้ทุนของสินคา้เป็นรายไดท้ั้งจาํนวนในปีท่ีมีการทาํสัญญาเช่าซ้ือและไดรั้บชาํระ
เงินงวดแรก และปันส่วนรายไดด้อกผลเช่าซ้ือซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างราคาขายเงินสดกบัราคาขาย
ผอ่นชาํระไปตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระตามวิธีเงินรายปี (Annuity) โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงกาํหนด
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ชาํระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่ บริษทัฯหยุดรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทาง
การเงินเม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 3 งวด 

  รายได้ค่าบริการ 

  รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

  บริษทัย่อยรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการเดินรถโดยสารประจาํทางในมูลค่าสุทธิท่ีบริษทัยอ่ยจะไดรั้บ
ตามขอ้ตกลงการแบ่งรายไดจ้ากการเดินรถโดยสารประจาํทางท่ีบริษทัยอ่ยทาํไวก้บัพนกังานประจาํรถ 

  รายได้ค่าเช่า 

  รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรับรู้รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญา
เช่าและถือเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ  

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ี
ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย 
มูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือคงคา้งสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญบนัทึกตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ี 

5.5 สินค้าคงเหลือ 

  สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า สินคา้ระหว่างผลิตแสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึง ตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

  วตัถุดิบ และวสัดุอ่ืนๆ แสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด     
จะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

 



 8

5.6  เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น และจะบนัทึกในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํ
การสุดทา้ยของปี มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

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

5.7 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผล
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

5.8  ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มี
การประเมินราคาท่ีดินในส่วนของสาํนกังานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวใน
ราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพ่ือมิใหร้าคาตาม
บญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ี
ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้
ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20   ปี - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20   ปี - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5   ปี - 
ยานพาหนะ   5   ปี 5 และ 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน   3 และ 5   ปี 3, 5 และ 10  ปี 
สิทธิการเช่า ตามอายสุญัญาเช่า 5  ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.9  อุปกรณ์โครงข่าย 

  อุปกรณ์โครงข่ายของบริษทัยอ่ยแสดงตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม      
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัมีดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3   ปี - 
ค่าสิทธิเดินรถโดยสารประจาํทาง - ตามอายท่ีุเหลืออยูข่อง

ใบอนุญาต (ประมาณ 9 ปี) 

5.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบั   
บริษทัฯ 

  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

  สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ        
ตํ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยท่ี์ขายและเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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 จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.13 เงนิตราต่างประเทศ 

  บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

  กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน  

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่าเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีดินซ่ึงใชวิ้ธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคย
บนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ย
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ราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์
เพ่ิม 

5.15 สํารองค่ารับประกนัสินค้า 

 บริษทัฯบนัทึกประมาณการสาํรองค่ารับประกนัสินคา้เกณฑค์งคา้ง โดยพิจารณาจากประสบการณ์ใน
อดีตในอตัราร้อยละของยอดขาย 

5.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยได้ทาํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนั
เดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายโดยทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 

5.17 ประมาณการหนีสิ้น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้ น และบริษทัฯและบริษัทย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.18 ภาษเีงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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 ภาษเีงินได้ปัจจุบัน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน    
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี    
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทาง
ภาษีในอนาคตเพยีงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั้ งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิลงทุน 

บริษทัฯจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวได้
ลดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์อ่ืน 

ฝ่ายบริหารจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์นหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้เน่ืองจากไม่มีราคาใน
ตลาดท่ีสามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 16 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวต้องอาศยัขอ้สมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการ 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 สํารองค่ารับประกนัสินค้า 

ในการประมาณสํารองค่ารับประกนัสินคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
รายจ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการรับประกันสินค้าสําหรับการขายแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึง
ประสบการณ์ในอดีต 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดฟ้ีองร้อง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึง
ไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 198 180 168 168 
เงินฝากธนาคาร 68,530 2,247 68,357 2,030 
รวม 68,728 2,427 68,525 2,198 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.5 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.62   
 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 8 11 
คา้งชาํระ     
 1 - 3 เดือน - - 60 94 
 4 - 6 เดือน - - 67 261 
 7 - 12 เดือน - - 213 749 
 มากกว่า 12 เดือน - - 5,782 4,678 
รวม - - 6,130 5,793 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (2,927) (2,927) 
สุทธิ - - 3,203 2,866 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 4,388 12,567 4,388 12,567 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 48,808 42,646 48,808 42,646 
คา้งชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 32,818 28,879 32,818 28,879 
คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน 3,625 4,443 3,625 4,443 
คา้งชาํระเกินกวา่ 6 เดือน 14,733 9,743 14,733 9,743 
เช็คคืน 641 695 641 695 
รวม  105,013 98,973 105,013 98,973 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (10,079) (10,033) (10,079) (10,033) 
สุทธิ 94,934 88,940 94,934 88,940 
ลูกหนีอ่ื้น     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,240 380 11,825 5,530 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 27,311 28,021 27,311 27,978 
รวม 31,551 28,401 39,136 33,508 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,450) (5,450) (6,964) (6,964) 
สุทธิ 26,101 22,951 32,172 26,544 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 121,035 111,891 130,309 118,350 
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9. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน   
- ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 1,488 1,704 
- ครบกาํหนดชาํระ 2 - 5 ปี 3,252 4,979 
รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 4,740 6,683 
หกั: รายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (571) (966) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 4,169 5,717 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (569) 
สุทธิ 4,169 5,148 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน (สุทธิจากดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่
ถือเป็นรายได)้ จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
 เช่าทางการเงิน – สุทธิ 
 2556 2555 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,169 5,148 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน - 569 
รวม 4,169 5,717 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (569) 
สุทธิ 4,169 5,148 
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10. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
ขายสินคา้และบริการ - - 1 1 ราคาใกลเ้คียงทุน, ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ - - 2 2 ร้อยละ 6.125 ต่อปี 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2556 และ  2555                   
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น – บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย - - 13,715 10,943 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการและ     
   ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 240 380 240 380 
กรรมการ 4,000 - 4,000 - 

รวม 4,240 380 17,955 11,323 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (4,441) (4,441) 

สุทธิ 4,240 380 13,514 6,882 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 44,192 35,902 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (20,412) (20,412) 

สุทธิ - - 23,780 15,490 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น – บุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั   
เงินรับล่วงหนา้สาํหรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

 
14,563 

 
- 

 
14,563 

 
- 

เจา้หน้ีค่าหุน้บริษทัยอ่ย - - 600 - 
เงินทดรองรับจากกรรมการ - 132 - 132 

สุทธิ 14,563 132 15,163 132 
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  ในระหว่างปีปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ค่าเผือ่หน้ี  
 2555 เพ่ิมข้ึน สงสยัจะสูญ 2556 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษัทย่อย     
บริษทั มายบสั จาํกดั 15,490 8,290 - 23,780 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม
และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.125 ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16 12 15 12 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7 5 7 5 
รวม 23 17 22 17 

11. สินค้าคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สินคา้คงเหลือไดร้วมสินคา้ของบริษทัฯมูลค่าสุทธิ 99 ลา้นบาท 
และ 97 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 
MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA2000 1X โดยในวนัท่ี 15 มกราคม 2557 และ13 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯได้
จดัให้มีการประเมินราคาของสินคา้คงเหลือดงักล่าว โดยผูป้ระเมินราคาอิสระตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุขอ้ 1.2 และไดป้รับปรุงสินคา้คงเหลือตามราคาประเมินใหม่ในปี 2556 และ 2555โดยบนัทึกลด
ค่าเผือ่การลดราคาทุนลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจาํนวน 2.6 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ในงบ
กาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2556 และ 2555 ตามลาํดบั 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการปรับลดราคาทุนให ้   
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคา้สาํเร็จรูป 311,344 293,330 (30,998) (30,172) 280,346 263,158 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 8,983 10,148 (1,070) (1,070) 7,913 9,078 
สินคา้ระหวา่งการผลิต 3,268 - - - 3,268 - 
สินคา้ระหวา่งทาง 7,158 6,259 (1,494) (1,494) 5,664 4,765 

รวม 330,753 309,737 (33,562) (32,736) 297,191 277,001 

12. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 (หน่วย: พนับาท) 

13. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,671 2,722 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง - (51) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2,671 2,671 

 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - หุน้สามญั 102,489 95,917 4,279 4,249 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน (6,572)  (30)  

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 95,917  4,249  
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14. เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปวางเป็นประกนั
วงเงินสินเช่ือกบัธนาคารและวางเป็นประกนัคดีความท่ีศาล ตามลาํดบั 

15. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 
 ทุนเรียก  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 
 ลา้นบาท ร้อยละ 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
   2556 2555 

บริษทั มายบสั จาํกดั 9,173 95.16 9,173 9,173 
บริษทั เตา้เบ๋า จาํกดั 1 100.00 1,000 - 
รวม   10,173 9,173 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน - บริษทั มายบสั จาํกดั (9,173) (9,173) 
สุทธิ   1,000 - 

เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัของบริษทั เตา้เบ๋า จาํกดั จาํนวน 199,998 หุ้น 
(คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดจาํนวน 200,000 หุ้น) ท่ีราคาซ้ือเท่ากบัมูลค่าท่ี      
ตราไว ้หรือ 5 บาทต่อหุน้รวมเป็นจาํนวนเงินจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 999,990 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

 (หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพยร์วม 209,200 
หน้ีสินรวม (213,861) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ (4,661) 
หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 447 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ (4,214) 
ราคาขาย 5,768 
กาํไรจากการขายบริษทัยอ่ย 9,982 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้ปีกบัวนัส้ินปีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ดงักล่าวในปี 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
อสงัหาริมทรัพย ์
ท่ีใหบ้ริการ
คลงัสินคา้ 

อสงัหาริมทรัพย์
ท่ีไม่ไดร้ะบุ

วตัถุประสงคข์อง
การใชใ้นอนาคต 

 
 
 

รวม 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2555 162,000 - 162,000 
ผลกาํไรสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็น
มูลค่ายติุธรรม - - - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2555 162,000 - 162,000 
ผลกาํไรสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็น
มูลค่ายติุธรรม 2,000 - 2,000 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2556 164,000 - 164,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัฯเป็นท่ีดินและอาคารท่ีให้บริการคลงัสินคา้ บริษทัฯแสดง
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพ้ืนท่ีว่างระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาว
ของค่าเช่า 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้แยกแสดงรายการใน         
งบกาํไรขาดทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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17. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงนิรวม 

(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่ 

 
สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

       เครื่องตกแต่ง   
  ที่ดินและ อาคารและ    ติดตั้ง   
 ที่ดินในส่วน ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สิทธิการเช่า เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ของสาํนกังาน ที่ดิน อาคาร อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่          
1 มกราคม 2555 26,861 206 32,755 2,200 10,228 93,302 29,014 402 194,968 
ซื้อเพิ่ม - - 35 - 1,246 13,696 6,359 14,171 35,507 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (277) - (2,882) (2,317) (1,272) (4,027) (10,775) 
โอนเขา้/โอนออก - - 5,134 - - 40 988 (6,162) - 
ขายบริษทัยอ่ย - - - - (295) - (875) - (1,170) 

31 ธนัวาคม 2555 26,861 206 37,647 2,200 8,297 104,721 34,214 4,384 218,530 
ซื้อเพิ่ม - - 604 - 12,829 207 8,929 2,778 25,347 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - - (243) (4,167) (2,023) (1,291) (7,724) 
โอนเขา้/โอนออก - - 36 - 3,897 - 1,398 (5,331) - 

31 ธนัวาคม 2556 26,861 206 38,287 2,200 24,780 100,761 42,518 540 236,153 
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 งบการเงนิรวม (ต่อ) 
(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่ 

                                                                                                             
สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

       เครื่องตกแต่ง   
  ที่ดินและ อาคารและ    ติดตั้ง   
 ที่ดินในส่วน ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สิทธิการเช่า เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ของสาํนกังาน ที่ดิน อาคาร อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2555 - 206 28,257 2,200 8,766 25,509 24,782 - 89,720 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 2,395 - 791 13,166 2,229 - 18,581 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (209) - (2,883) (857) (841) - (4,790) 
ค่าเสื่อมราคา – ขายบริษทัยอ่ย - - - - (294) - (875) - (1,169) 

31 ธนัวาคม 2555 - 206 30,443 2,200 6,380 37,818 25,295 - 102,342 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 2,486 - 1,907 13,223 3,611 - 21,227 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (237) (4,134) (1,282) - (5,653) 

31 ธนัวาคม 2556 - 206 32,929 2,200 8,050 46,907 27,624 - 117,916 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2555 26,861 - 7,204 - 1,917 66,903 8,919 4,384 116,188 

31 ธนัวาคม 2556 26,861 - 5,358 - 16,730 53,854 14,894 540 118,237 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี          
2555 (จาํนวน 7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    18,581 

2556 (จาํนวน 8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    21,227 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

       เครื่องตกแต่ง   
  ที่ดินและ อาคารและ    ติดตั้ง   
 ที่ดินในส่วน ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สิทธิการเช่า เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ของสาํนกังาน ที่ดิน อาคาร อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่          
1 มกราคม 2555 26,861 206 32,755 2,200 9,933 25,532 27,993 402 125,882 
ซื้อเพิ่ม - - 35 - 1,246 13,696 6,329 14,171 35,477 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - (277) - (2,882) (2,317) (1,272) (4,027) (10,775) 
โอนเขา้/โอนออก - - 5,134 - - 40 988 (6,162) - 

31 ธนัวาคม 2555 26,861 206 37,647 2,200 8,297 36,951 34,038 4,384 150,584 
ซื้อเพิ่ม - - 604 - 12,829 207 8,761 2,778 25,179 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - - (243) (4,167) (1,861) (1,291) (7,562) 
โอนเขา้/โอนออก - - 36 - 3,897 - 1,398 (5,331) - 

31 ธนัวาคม 2556 26,861 206 38,287 2,200 24,780 32,991 42,336 540 168,201 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

       เครื่องตกแต่ง   
  ที่ดินและ อาคารและ    ติดตั้ง   
 ที่ดินในส่วน ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สิทธิการเช่า เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ของสาํนกังาน ที่ดิน อาคาร อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2555 - 206 28,257 2,200 8,472 6,707 23,865 - 69,707 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 2,395 - 791 6,370 2,196 - 11,752 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/          
   ตดัจาํหน่าย - - (209) - (2,883) (857) (840) - (4,789) 

31 ธนัวาคม 2555 - 206 30,443 2,200 6,380 12,220 25,221 - 76,670 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 2,486 - 1,907 6,446 3,562 - 14,401 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/          
   ตดัจาํหน่าย - - - - (237) (4,134) (1,269) - (5,640) 

31 ธนัวาคม 2556 - 206 32,929 2,200 8,050 14,532 27,514 - 85,431 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2555 26,861 - 7,204 - 1,917 24,731 8,817 4,384 73,914 

31 ธนัวาคม 2556 26,861 - 5,358 - 16,730 18,459 14,822 540 82,770 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2555 (รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     11,752 

2556 (จาํนวน 1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   14,401 
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 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพย ์ ณ ส้ินปี 2553 สาํหรับท่ีดินในส่วนของสาํนกังาน โดยผู ้
ประเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนประมาณ 9 ลา้นบาทในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 และ 2555 จะเป็น 17.6 ลา้นบาท 

 ยานพาหนะของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 35.4 
ลา้นบาท (2555: 42.2 ลา้นบาท) ไดถู้กนาํไปคํ้ าประกนัเงินท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวไดม้าจากสถาบนั
การเงินเพ่ือนาํมาชาํระค่ารถโดยสารบางส่วนแก่บริษทัตามสญัญาขายรถโดยสาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 9.6  ลา้นบาท (2555: 13 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯได้นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

18. อุปกรณ์โครงข่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 อุปกรณ์โครงข่ายซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าจาํนวน 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
โครงข่ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ในการดาํเนินการขอใบอนุญาตนาํเขา้และปรับปรุงเปล่ียนโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 470 MHz เป็นระบบ CDMA2000 1X ซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีของบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงไดท้าํหนงัสือขอใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญา
และรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัยอ่ยไดล้งทุนไปคืน พร้อมทั้งชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ย ซ่ึง
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดมี้หนงัสือถึงบริษทัยอ่ยเพื่อใหด้าํเนินงานปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์
ดงักล่าวต่อและไดแ้จง้แกไ้ขการนบัระยะเวลาแลว้เสร็จตามสัญญาเพ่ือคาํนวณค่าปรับ และบริษทั ทีโอ
ที จาํกดั (มหาชน)ไดมี้หนงัสืออีกฉบบัถึงบริษทัยอ่ยเพ่ือแจง้ว่าบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไม่ใช่ฝ่าย
ท่ีปฏิบติัผดิสญัญาและการท่ีบริษทัยอ่ยแจง้ใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและ
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รับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัย่อยไดล้งทุนไป เป็นการร้องขอท่ีมิอาจอา้งอิงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาได ้ซ่ึง
บริษทัยอ่ยไดท้าํหนงัสือโตแ้ยง้การนบัระยะเวลาของสัญญาท่ีแกไ้ขดงักล่าว และแจง้ใหบ้ริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัย่อยไดล้งทุนไปเน่ืองจากสัญญา
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอาจขดักบัพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนร่วมงานหรือ
ดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2550 บริษทัยอ่ยไดรัับหนงัสือแจง้จาก
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารวา่ไดแ้จง้ไปยงัคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือใหพ้ิจารณา
ว่าสัญญาดงักล่าวขดักบัพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2535 หรือไม่ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 คณะทาํงานประสานงานเจรจาขอ้ตกลงของบริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดป้ระชุมร่วมกนัเพ่ือสรุปแนวทางการดาํเนินงานจากหนงัสือ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 ท่ีมีความเห็นว่าสัญญาปรับปรุงโครงข่าย
โทรศัพท์ เค ล่ือนท่ีระบบ  470MHz ซ่ึงกระทํา เ ม่ือว ันท่ี  28 กรกฏาคม  2548 ภายหลังจากท่ี
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานฯใชบ้งัคบัแลว้ มีสาระสาํคญัเป็นการให้เอกชนเขา้
ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ และตอ้งดาํเนินการตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการใหเ้อกชน
เขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดยบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอโครงการท่ีได้ดาํเนินการไปแล้วต่อกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และกระทรวงการคลงัพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
ในหลกัการของโครงการต่อไป โดยคณะทาํงานประสานงานเจรจาขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) แจง้ว่าบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ตอ้งเขา้ทาํการช้ีแจงต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคาดว่า
จะใชเ้วลาไม่ตํ่ากว่า 1 ปี บริษทัยอ่ยจึงสรุปว่าไม่มีความประสงคก์ระทาํต่อตามสัญญาเดิม จึงขอเสนอ
ใหค้ณะทาํงานพิจารณารับซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยูท่ ั้งหมด คณะทาํงานฯรับขอ้เสนอโดย
จะรับซ้ือเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพ่ือการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 
CDMA 470MHz รวมทั้งเคร่ืองลูกข่าย อยา่งไรกต็ามคณะทาํงานฯไดแ้จง้ว่าขอ้สรุปจากการประชุม
เป็นความคิดเห็นของคณะทาํงานฯ ส่วนการสรุปผลเพ่ือดาํเนินการตอ้งใหค้ณะกรรมการบริหารของ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นผูล้งความเห็น ต่อมาสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้หนงัสือ
ตอบขอ้หารือเร่ือง แนววิธีปฎิบติัตามขั้นตอนเพ่ือยติุสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 
470MHz (เร่ืองเสร็จท่ี 663/2551) ว่า “หากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิบอกเลิก
สัญญา หรือ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยประสงคท่ี์จะตกลงยกเลิกสัญญาดงักล่าว
ย่อมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคู่สัญญาได้กาํหนดไวใ้นสัญญา” ดงันั้นเป็นท่ีชัดเจนว่า 
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยสามารถทาํการยกเลิกสัญญาได ้ ต่อมาบริษทัยอ่ยไดรั้บ
หนงัสือจากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ให้บริษทัยอ่ยเสนอแนวทางการแกไ้ขไปใหม่อีกคร้ัง ซ่ึง
บริษทัยอ่ยยงัคงยนืยนัใหใ้ชว้ิธีท่ีไดเ้คยเสนอไปคือใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) รับซ้ืออุปกรณ์
โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยู ่จนกระทัง่บริษทัยอ่ยไดมี้การเจรจากบัคณะกรรมการเจรจาต่อรองในการรับ
ซ้ืออุปกรณ์และยกเลิกสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz จนไดข้อ้สรุปเม่ือ
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วนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 และคณะกรรมการเจรจาต่อรองฯจะนาํขอ้สรุปดงักล่าวเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพ่ือทาํการพิจารณาอนุมติัและดาํเนินการต่อไป 
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษทัย่อยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้ศาลพิจารณา
พิพากษาใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ชดใชค่้าอุปกรณ์โครงข่ายตามท่ีไดเ้คยเจรจาไว ้

 เน่ืองจาก บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยขา้งตน้ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 15 ทาํให้บริษทัย่อยดงักล่าวส้ินสภาพการเป็นบริษทัย่อย ดงันั้น อุปกรณ์โครงข่ายของ
บริษัทย่อยดังกล่าวจึงไม่รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2556 และ                   
31 ธนัวาคม 2555  

19. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ค่าสิทธิเดินรถ โปรแกรม  
 โดยสารประจาํทาง คอมพิวเตอร์ รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2555 14,885 1,013 15,898 
ซ้ือเพิ่ม - 352 352 

31 ธนัวาคม 2555 14,885 1,365 16,250 
ซ้ือเพิ่ม - 1,465 1,465 
ตดัจาํหน่าย - (9) (9) 

31 ธนัวาคม 2556 14,885 2,821 17,706 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2555 3,996 680 4,676 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,702 234 1,936 

31 ธนัวาคม 2555 5,698 914 6,612 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,697 541 2,238 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนจาํหน่าย - (1) (1) 

31 ธนัวาคม 2556 7,395 1,454 8,849 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2555 9,187 451 9,638 

31 ธนัวาคม 2556 7,490 1,367 8,857 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน  
1 มกราคม 2555 1,013 
ซ้ือเพิ่ม 352 

31 ธนัวาคม 2555 1,365 
ซ้ือเพิ่ม 1,465 
ตดัจาํหน่าย (9) 

31 ธนัวาคม 2556 2,821 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม  
1 มกราคม 2555 680 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 234 

31 ธนัวาคม 2555 914 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 541 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนจาํหน่าย (1) 

31 ธนัวาคม 2556 1,454 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธนัวาคม 2555 451 

31 ธนัวาคม 2556 1,367 

20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจาํจ่ายล่วงหน้าค่า
โทรศพัทส์าธารณะตามสัญญาท่ีบริษทัฯไดท้าํไวก้บับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ มีจาํนวน 93 ลา้น
บาท เงินมดัจาํดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz ให้
เป็นระบบ CDMA 2000 1X  

21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย    
 ร้อยละ (ต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556 2555 2556 2555 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR 2,595 - 2,573 - 
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคาร - 
ทรัสตรี์ซีท 3.29% - 6.88% 128,081 51,175 128,081 51,175 

 (2555: 3.43% - 7%) 130,676 51,175 130,654 51,175 
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 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วน
ใหญ่ของบริษทัฯ อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัฯ และเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,472 11,799 43,472 11,799 

เจา้หน้ีอ่ืน 11,851 10,226 11,064 7,999 

เงินทดรองรับจากกรรมการ - 132 - 132 

เงินรับล่วงหน้าสําหรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14,563 - 14,563 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,608 5,584 15,608 5,584 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 85,494 27,741 84,707 25,514 

23. เงินกู้ยืมระยะยาวอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนั เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนภายในปี 2557 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.5      
ต่อปี 

24. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14,226 25,986 10,184 12,506 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,441) (2,603) (1,340) (1,784) 
รวม 12,785 23,383 8,844 10,722 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (6,889) (11,295) (2,948) (2,575) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึง     
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,896 12,088 5,896 8,147 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงาน
ของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ                 
3 ถึง 5 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 7 7 14 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                 - (1) (1) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 7 6 13 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 12 13 25 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                 (1) (1) (2) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 11 12 23 

25. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

อตัราดอกเบ้ีย     
(ร้อยละ) เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

งบการเงินรวม/               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2556 2555 
MLR ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือน ครบกาํหนดชาํระ   
    ในปี 2559 - 31,688 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - (16,424) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ - 15,264 

 ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเงินกูย้ืมกบัธนาคารอีกแห่งหน่ึง
โดยบริษทัฯจะผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้จาํนวน 55.4 ลา้นบาทและดอกเบ้ียคงคา้งเป็นรายเดือนตาม
เง่ือนไขในสัญญา โดยเร่ิมผ่อนชาํระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2554 และงวดสุดทา้ยคือเดือนตุลาคม  
2556 และธนาคารดงักล่าวได้ลดดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวน 6.7 ลา้นบาทให้เม่ือ บริษทัฯชาํระหน้ีตาม
เง่ือนไขเสร็จส้ิน 
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 เงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นและการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯและ
โดยการจดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัฯ 

26. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 6,881 3,873 6,846 3,855 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  368 2,875 358 2,859 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 261 133 260 133 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ปลายปี 7,510 6,881 7,464 6,847 

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีรวมอยู่ในกาํไร
หรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวนรวม 1  ลา้นบาท (2555: 3 ลา้นบาท) โดย
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุน 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.79% 3.44% 3.79% 3.44% 
อตัราการข้ึนเงินเดือนใน 
   อนาคตเฉล่ีย 

5% 5% 5% 5% 

อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
  จาํนวนพนกังาน  
  (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

5% - 30% 5% - 30% 5% - 30% 5% - 30% 
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จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและสองปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)

 จาํนวนภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2556  7,510 7,464 

ปี 2555 6,881 6,846 

ปี 2554 3,873 3,855 

27. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 28,109 - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 16,832 46,163 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 44,941 46,163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 35

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ี
ใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 205,554 198,707 213,494 196,590 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20        ร้อยละ 23 ร้อยละ 20        ร้อยละ 23 ร้อยละ 20ร้อ 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 42,699 45,703 42,699 45,216 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,927 1,906 1,927 1,255 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,244) (33,635) (2,244) (33,635) 
ขาดทุนทางภาษีใชไ้ป (14,273) (13,974) (14,273) (12,836) 

รวม (14,590) - (14,590) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 15,924 45,651 15,924 45,651 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 908 512 908 512 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 44,941 46,163 44,941 46,163 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี    
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 8,077 8,181 8,246 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 6,712 6,547 5,750 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 576 576 586 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - 1,835 33,829 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,493 1,369 771 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 14,274 29,251 

รวม 16,858 32,782 78,433 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
ส่วนเกินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาก
มูลคา่ตามบญัชี 

20,268 19,360 18,848 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 1,844 1,844 1,844 
รวม 22,112 21,204 20,692 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 
เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ได้
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว
สาํหรับปี 2555 - 2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการ
คาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ยงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวน 56.5 ลา้นบาท (2555: 44.9 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี  เน่ืองจากบริษทัย่อยดงักล่าวพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัอาจไม่มีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 94,099 65,177 92,143 62,686 
ค่าเส่ือมราคา 21,227 18,581 14,401 11,752 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (523) 197 (523) (272) 
โอนกลบัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ - (79) - (79) 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 49,806 19,888 49,806 19,888 
ขาดทุนจากการลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น     
   มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 826 3,986 826 3,986 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 386 217 266 84 
ค่าซ้ือสินคา้ 418,166 380,152 418,166 380,152 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 21,282 49,555 21,282 49,555 
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29. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรขาดทุนสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีกบั
จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด
ทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (KAMART-
W) คร้ังท่ี 1 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 32  โดยสมมติว่าไดมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั  ณ  วนัตน้ปี
หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 กาํไรสาํหรับปี จาํนวนหุน้สามญั กาํไรต่อหุน้ 
 งบการเงิน งบการเงิน ถวัเฉล่ีย งบการเงิน งบการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนกั รวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 160,986 168,553 605,546 0.266 0.278 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั - - 43,126   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั      
      สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ      
      ซ้ือหุน้สามญั 160,986 168,553 648,672 0.248 0.260 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 กาํไรสาํหรับปี จาํนวน กาํไรต่อหุน้ 
 (ปรับปรุงใหม่) หุน้สามญั (ปรับปรุงใหม่) 
 งบการเงิน งบการเงิน ถวัเฉล่ีย งบการเงิน งบการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ ถ่วงนํ้าหนกั รวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ บาท บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 151,956 150,427 600,000 0.253 0.250 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั - - 40,040   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด      
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั      
      สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ      
      ซ้ือหุน้สามญั 151,956 150,427 640,040 0.237 0.235 
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30.     ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 360 ลา้นบาท (หุน้สามญั 600 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท) 
เป็นจาํนวน 396 ลา้นบาท (หุน้สามญั 660 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท) เพ่ือรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 32 จาํนวนรวม 47.1 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 และ 7 สิงหาคม 
2556 เป็นทุนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 14.1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 23.5 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 
บาท) โดยส่วนท่ีเหลือจาํนวน 33 ลา้นบาท บนัทึกเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัในงบแสดงฐานะ
การเงิน  

31. ลดทุนเพ่ือล้างขาดทุนสะสม 

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

32.     ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 
(KAMART-W) คร้ังท่ี 1 เพ่ือจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 59,997,956 หน่วย ในอตัรา 10 หุน้เดิม
ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 
นบัตั้งแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซ้ือหุน้สามญัใหม่ได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อ 1 หุน้สามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละ
รายสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได้ในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกรกฎาคม 2556 ตุลาคม 2556 
มกราคม 2557 และในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อ และ
สามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 
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 ในระหว่างปีปัจจุบนั ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 23,532,484 หน่วยซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทัฯ จาํนวนรวม 47.1 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 30  

33. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาท่ีดิน 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปัน
ผลได ้

34. เงนิปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2555 29,999 0.05 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 29,999 0.05 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
  เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 29,984 0.05 
  89,982 0.15 

    
เงินปันผลสาํหรับปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 22 เมษายน 2556 35,999 0.06 
เงินปันผลระหว่างกาลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 35,998 0.06 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 36,454 0.06 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 37,396 0.06 

  145,847 0.24 

35. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกั
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้
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36. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 - ส่วนงานจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค 

 - ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายรถท่ีใชก๊้าซธรรมชาติและถงับรรจุก๊าซ  

 - ส่วนงานใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง  

 - ส่วนงานใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ
สินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ
สินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี  
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   (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

ส่วนงานจาํหน่าย
สินคา้อุปโภค

บริโภค 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายรถที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ

และถงับรรจุก๊าซ 

ส่วนงาน
ให้บริการ
โดยสารรถ
ประจาํทาง 

ส่วนงานให้เช่า
และใหบ้ริการ
คลงัสินคา้ อื่นๆ 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

              
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  825,841 4,627 8,318 26,417 8,716 873,919 - 873,919 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 113 275 - - - 388 (388) - 
ดอกเบี้ยรับ 3,127 - - - - 3,127 (2,435) 692 
ดอกเบี้ยจ่าย 5,934 - 2,561 - - 8,495 (2,435) 6,060 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 14,714 - 8,511 240 - 23,465 - 23,465 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ 148 - - - - 148 - 148 
กาํไรจากการปรับมูลค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน
เป็นมูลค่ายตุิธรรม - - - 2,000 - 2,000 - 2,000 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 44,941 - - - - 44,941 - 44,941 
         

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 160,606 (16,760) (7,721) 24,487 - 160,612 - 160,612 

   
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 555,231 167,086 44,648 164,000 17,489 948,454 (33,025) 915,429 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ที่ไม่รวม 
   เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  
   สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจากงาน และสิทธิตาม 
   สญัญาประกนัภยั 25,784 - - 2,000 - 27,784 - 27,784 
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 (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

ส่วนงานจาํหน่าย
สินคา้อุปโภค

บริโภค 

ส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายรถที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ

และถงับรรจุก๊าซ 

ส่วนงาน
ให้บริการ
โดยสารรถ
ประจาํทาง 

ส่วนงานใหเ้ช่า
และให้บริการ
คลงัสินคา้ อื่นๆ 

รวมส่วนงานที่
รายงาน 

รายการปรับปรุง
และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

              
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  626,185 10,696 15,430 26,940 17,494 696,745 - 696,745 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 785 - - - 785 (785) - 
ดอกเบี้ยรับ 2,768 - - - - 2,768 (2,017) 751 
ดอกเบี้ยจ่าย 8,079 - 2,136 - - 10,215 - 10,215 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,201 - 8,531 5,785 - 20,517 - 20,517 
กาํไรจากการขายบริษทัยอ่ย 9,982 - - - - 9,982 - 9,982 
กาํไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย ์ (350) - - - 1,919 1,569 - 1,569 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 79 - - - - 79 - 79 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 46,163 - - - - 46,163 - 46,163 
         
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 137,061 (91) (2,361) 17,935 - 152,544 - 152,544 

   
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 325,259 185,797 53,686 162,000 31,263 758,005 (21,992) 736,013 
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ที่ไม่รวม 
   เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  
   สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจากงาน และสิทธิตาม 
   สญัญาประกนัภยั 26,353 - - - - 26,353 - 26,353 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกั คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํนวนหน่ึงราย เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 243 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค (ปี 2555 มีรายไดจ้ากลูกคา้
รายใหญ่จาํนวนหน่ึงราย เป็นจาํนวนเงิน 73 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานจาํหน่ายสินคา้อุปโภค
บริโภค) 

37. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

37.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและอาคาร และสัญญา
บริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 3 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอก
เลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและ
สญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 
จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี 6.4 1.9 
2 ถึง 3 ปี 2.7 0.1 

37.2 ภาระผูกพนัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็น
จาํนวนประมาณ 39 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

37.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท (2555: จาํนวน 1.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัโดยธนาคาร
ใหแ้ก่บริษทั สตาร์คอม จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท 

37.4. คดฟ้ีองร้อง 

 สืบเน่ืองจากในปี 2552 ศาลภาษีอากรกลาง ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯ (ภายใตช่ื้อเดิม คือ บริษทั       
ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)) ชาํระเงินค่าภาษีอากรพร้อมทั้งเงินเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้ง
ในคดีเก่ียวกบัการนาํเขา้สินคา้ในอดีตรวมเป็นเงิน 6.2 ลา้นบาท (ประกอบไปดว้ยเงินค่าอากรจาํนวน 
1.6 ลา้นบาท และเงินเพ่ิมจาํนวน 4.6 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯไดช้าํระเงินค่าภาษีอากรดงักล่าวทั้ ง
จาํนวนแลว้ ตามท่ีเคยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 ของงบการเงินของบริษทัฯ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2556 พนักงานอยัการ สํานักงานอยัการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร 4 ได้ยื่นฟ้องบริษทัฯ ในฐานะนิติบุคคลท่ี 1 พร้อมทั้ งกรรมการของบริษทัฯ ในฐานะ
ส่วนตวัท่ี 2 ต่อศาลอาญากรุงเทพใต ้ในฐานความผิดร่วมกนัสาํแดงเทจ็เพ่ือเล่ียงอากรดงักล่าว ขณะน้ี
คดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลชั้นตน้  

38. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะ
ยาว บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร        
ความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าทางการเงิน และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดง
อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และ
อุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  
สกลุเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

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

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 3.77 1.71 32.9494 30.7775 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร           
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและ   
บริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี     

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.5 % - - 64 5 69 
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  5.6 % - 10.8 % 1 3 - - 4 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 121 121 

  1 3 64 126 194 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

 จากธนาคาร 
MOR และ 3.29% 

- 6.88% 131 - - - 131 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 85 85 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5 % - 8.5 % 7 6 - - 13 
-  เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 0.5 % 2 - - - 2 

  140 6 - 85 231 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   
 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.62% - - 2 - 2 
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  5.6% - 10.8% 1 4 - - 5 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 112 112 

  1 4 2 112 119 

หนีสิ้นทางการเงิน       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

 จากธนาคาร 3.43% - 7% 51 - - - 51 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 28 28 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5% - 8.5% 11 12 - - 23 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร MLR - 0.5% - - 32 - 32 
-  เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 0.5% 2 2 - - 4 

  64 14 32 28 138 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.5 % - - 64 5 69 
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  5.6 % - 10.8 % 1 3 - - 4 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 130 130 
- เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย  6.125 % 24 - - - 24 

  25 3 64 135 227 

หนีสิ้นทางการเงิน       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

 จากธนาคาร 
MOR และ 3.29% 

- 6.88% 131 - - - 131 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 85 85 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5 % - 8.5 % 3 6 - - 9 

  134 6 - 85 225 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.62% - - 2 - 2 
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  5.6% - 10.8% 1 4 - - 5 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 118 118 
- เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย  6.125% 15 - - - 15 

  16 4 2 118 140 

หนีสิ้นทางการเงิน       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

 จากธนาคาร 3.43% - 7% 51 - - - 51 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 26 26 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5% - 8.5% 3 8 - - 11 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร MLR - 0.5% - - 32 - 32 

  54 8 32 26 120 
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 มูลค่ายุติธรรม 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน และ
เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหา
ราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดั   
มูลค่าท่ีเหมาะสม  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 ก)   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ และเจา้หน้ีการคา้ แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี   
ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเช่ือหัก
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญตามบญัชี 

 ค) เงินกูย้มืจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากธนาคารท่ี
จ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ง) เงินกูย้ืมจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและมีระยะเวลาครบกาํหนดใน
ระยะยาวมีมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี       
31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 
เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 1.9 4.1 1.8 3.8 
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39. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุริกจอยา่งต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.5:1 (2555: 0.3:1) และบริษทัฯมีอตัราส่วนเท่ากบั 
0.5:1 (2555: 0.2:1) 

40. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
จากกาํไรของปี 2556 ในงวดส้ินปีอนัเป็นงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ 0.06 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 38.2 
ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.18 
บาท รวมเป็นอตัราหุน้ละ 0.24 บาท 

เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ 

เ ม่ือวันท่ี  3 กุมภาพันธ์  2557 ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิจ ํานวน  13,430,347 หน่วย                  
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวนรวม 26.9 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นทุนท่ีชาํระแลว้
จาํนวน 8.1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 13.4 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท) โดยส่วนท่ีเหลือ
จาํนวน 18.8 ลา้นบาท บนัทึกเป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

41. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 
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