
 
บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 
 



 

 

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 ของบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดส้อบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบ
การเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและ
ปฏิบติังานสอบทานเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดท้าํการตรวจสอบงบการเงิน ไดแ้ต่เพยีงสอบทาน ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่ไดเ้สนอรายงานการสอบบญัชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั้น 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเสนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ี เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินท่ีขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว และตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.3 และขอ้ 
3 ในระหว่างงวดบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลน้ี บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงิน
สาํหรับงวด 2553 ใหม่ เพ่ือสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชี
ใหม่มาถือปฏิบติั ขา้พเจา้เห็นวา่รายการปรับปรุงเพ่ือจดัทาํงบการเงินดงักล่าวมีความเหมาะสมและไดน้าํไป
ปรับปรุงงบการเงินตามสมควรแลว้ ยกเวน้กรณีตามท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนใด
ภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น  

 

 

 

โสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2554 



บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 916                         1,001                  809                      783                    

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5, 7 -                              -                          412                      -                         

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 22,063                    24,977                22,063                 24,977               

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 6 13,789                    13,316                13,789                 13,316               

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรองแก่

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 7 685                         565                     13,806                 11,365               

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 186,929                 193,547              177,697               184,315             

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - สุทธิ 9 47,682                    28,182                47,682                 28,182               

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - สุทธิ 10 25,835                    9,645                  24,476                 8,526                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 297,899                 271,233              300,734               271,464             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 11 977                         977                     468                      468                    

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 11,990                    14,343                11,990                 14,343               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12 -                              -                          17,468                 17,468               

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 13 166,305                 188,237              166,305               188,237             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 103,600                 104,453              49,385                 48,602               

อุปกรณ์โครงข่าย - สุทธิ 15 211,870                 211,870              -                           -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 12,573                    13,049                405                      462                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 17 2,919                      2,436                  1,459                   976                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 510,234                 535,365              247,480               270,556             

รวมสินทรัพย์ 808,133                 806,598              548,214               542,020             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 18 46,078                    47,113                46,078                 47,113               

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 1,720                      2,770                  1,720                   2,770                 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19 168,981                 163,771              15,477                 10,913               

เจา้หน้ีค่าหุน้ 1,506                      1,506                  1,506                   1,506                 

เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 9,870                      9,838                  7,853                   7,855                 

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 7 160                         264                     160                      264                    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวอื่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,153                      2,151                  -                           -                         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 13,045                    12,729                382                      380                    

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 20 57,565                    115,194              57,565                 115,194             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,338                    36,902                4,014                   3,730                 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 20 16,013                    14,145                16,013                 14,145               

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 35,716                    36,042                28,550                 29,445               

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 390,145                 442,425              179,318               233,315             

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 22,584                    24,825                966                      352                    

เงินกูย้มืระยะยาวอื่น - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 5,674                      6,213                  -                           -                         

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 20 55,129                    -                          55,129                 -                         

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,994                      -                          2,984                   -                         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 86,381                    31,038                59,079                 352                    

รวมหนีสิ้น 476,526                 473,463              238,397               233,667             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 600,000                 600,000              600,000               600,000             

   ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 600,000                 600,000              600,000               600,000             

ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 165,337                 165,337              165,337               165,337             

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 4,646                      4,646                  4,646                   4,646                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (448,669)                (447,341)            (469,388)              (470,852)            

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 9,222                      9,222                  9,222                   9,222                 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 330,536                 331,864              309,817               308,353             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,071                      1,271                  -                           -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 331,607                 333,135              309,817               308,353             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 808,133                 806,598              548,214               542,020             

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 60,175 19,568 60,515 19,937

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 2,964 5,537 -                           -                         

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 261 626 261 626

รายไดจ้ากการใหบ้ริการคลงัสินคา้ 2,476 -                          2,476 -                         

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                              6,524                  34 597

รายไดอ้ื่น 1,533 832 1,848 950

รวมรายได้ 67,409 33,087 65,134 22,110

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 29,785 17,511 30,125 17,880

ตน้ทุนในการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 2,145 4,664 -                           -                         

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการคลงัสินคา้ 2,255 -                          2,255                   -                         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,905 1,963 7,905 1,963

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 16,853 13,740 15,044 11,579

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 795                         -                          -                           -                         

ค่าใชจ่้ายอื่น 3,268                      -                          3,268                   -                         

รวมค่าใช้จ่าย 63,006 37,878 58,597 31,422

กาํไรขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน 4,403 -4,791 6,537 -9,312

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -5,931 -5,753 -5,073 -4,707

กําไรขาดทุนสําหรับงวด -1,528 -10,544 1,464 -14,019

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ -1,328 -10,985 1,464 -14,019

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -200 441

-1,528 -10,544

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 22

กาํไรขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ -0.00 -0.02 0.00 -0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

กําไรขาดทุนสําหรับงวด -1,528 -10,544 1,464 -14,019

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                          -                           -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -1,528 -10,544 1,464 -14,019

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ -1,328 -10,985 1,464 -14,019

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -200 441

-1,528 -10,544

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด (1,528)                    (10,544)              1,464                   (14,019)              
รายการปรับกระทบกาํไรขาดทุนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,905                      4,722                  1,776                   2,587                 
   มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนลดลง 1,494                      -                          1,494                   -                         
   ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน 338                         298                     338                      298                    
   ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือลดลง (4,645)                    (1,919)                (4,645)                  (1,919)                
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (121)                       (6,448)                708                      (521)                   
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 972                         3                         972                      3                        
   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (580)                       (126)                   (580)                     (109)                   
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 892                         -                          892                      -                         
   ดอกเบ้ียรับ -                              (77)                      (328)                     (314)                   
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,994                      -                          2,984                   -                         
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,092                      4,923                  4,728                   4,678                 
กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน: 8,813                      (9,168)                9,803                   (9,316)                
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                          (412)                     (381)                   
   ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,793                      9,017                  2,793                   9,013                 
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 1,880                      2,711                  1,880                   2,711                 
   เงินทดรองแก่และลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (120)                       -                          (498)                     (283)                   
   สินคา้คงเหลือ 11,309                    17,582                11,309                 17,582               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (15,857)                  306                     (15,629)                548                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (483)                       (623)                   (483)                     45                      
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,050)                    (674)                   (1,050)                  (675)                   
   เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,063                      267                     3,738                   297                    
   เงินทดรองจากและเจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92                           1,584                  -                           1,188                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (56)                         (1,272)                (607)                     (1,630)                
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 12,384                    19,730                10,844                 19,099               
   จ่ายภาษีเงินได้ (184)                       (14)                      (171)                     (14)                     
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 12,200                    19,716                10,673                 19,085               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ -                              77                       327                      315                    

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                              -                          (1,943)                  (1,592)                

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 2,320                      2,900                  2,320                   2,676                 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 25                           -                          25                        -                         

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 46                           -                          46                        -                         

ซ้ืออุปกรณ์ (4,659)                    (7,565)                (4,585)                  (7,565)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,268)                    (4,588)                (3,810)                  (6,166)                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง -                              648                     -                           -                         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากธนาคารเพิ่มข้ึน (ลดลง) (2,836)                    8,986                  (2,836)                  8,986                 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพิ่มข้ึน (ลดลง) 1,701                      (12,446)              1,701                   (12,446)              

เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (60)                         -                          (2)                         -                         

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (104)                       (1,330)                (104)                     (1,330)                

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (2,793)                    (3,121)                (251)                     (726)                   

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอื่น (536)                       (534)                   -                           -                         

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (2,500)                    (5,103)                (2,500)                  (5,103)                

ดอกเบ้ียจ่าย (2,889)                    (2,220)                (2,845)                  (2,206)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (10,017)                  (15,120)              (6,837)                  (12,825)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (85)                         8                         26                        94                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,001                      776                     783                      508                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 916                         784                     809                      602                    

-                              -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม: -

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: -

ขายยานพาหนะโดยยงัมิไดรั้บเงิน 150                         -                          150                      -                         

โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 45                           2,295                  45                        2,295                 

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 20,438                    -                          20,438                 -                         

ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน 849                         -                          849                      -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนของผูม้ี
ส่วนไดเ้สียที่

ส่วนเกินทุน รวม รวม ไม่มีอาํนาจ รวม
ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลคา่ จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม ส่วนของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 600,000 165,337 4,646 -499,914 -                    -                               270,069 2,108 272,177
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                    -                         -10,985 -                    -                               -10,985 441                 -10,544
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 600,000 165,337 4,646 -510,899 -                    -                               259,084 2,549 261,633

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 600,000 165,337 4,646 -542,983 105,291         105,291                   332,291 1,271 333,562
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจาก
  การนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 3) -                   -                    -                         95,642 (96,069)         (96,069)                    (427)                    -                     (427)                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลงัการปรับปรุง 600,000 165,337 4,646 -447,341 9,222             9,222                       331,864 1,271 333,135
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                    -                         -1,328 -                    -                               -1,328 (200)               -1,528
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2554 600,000 165,337 4,646 -448,669 9,222             9,222                       330,536 1,071 331,607

0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเกินทุน รวม รวม
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จากการตีราคา องคป์ระกอบอื่น ส่วนของ
และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพย์ ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 600,000 165,337 4,646 -493,456 -                      -                               276,527
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                     -                               -14,019 -                      -                               -14,019
ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 มีนาคม 2553 600,000 165,337 4,646 -507,475 -                      -                               262,508

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - ตามที่รายงานไว้เดิม 600,000 165,337 4,646 -566,494 105,291          105,291                   308,780
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจาก
  การนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 3) -                              -                     -                               95,642 (96,069)           (96,069)                    (427)                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลงัการปรับปรุง 600,000 165,337 4,646 -470,852 9,222              9,222                       308,353
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                     -                               1,464 -                      -                               1,464
ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 มีนาคม 2554 600,000 165,337 4,646 -469,388 9,222              9,222                       309,817

0 0 0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 0 0 0 0 0 0

บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 1

บริษัท ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและ
มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการจาํหน่ายรถยนตท่ี์ใชก๊้าซธรรมชาติ อุปกรณ์ส่ือสาร
โทรคมนาคม สินคา้อุปโภคบริโภคและใหบ้ริการคลงัสินคา้ ท่ีอยูบ่ริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็นบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
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   อตัราร้อยละ   ร้อยละของรายไดท่ี้รวม 

  ของการถือหุน้  ร้อยละของสินทรัพยท่ี์ อยูใ่นรายไดร้วมสาํหรับ 
  ตามท่ีปรากฎใน จดัตั้งข้ึน รวมอยูใ่นสินทรัพยร์วม งวดสามเดือนส้ินสุด 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ รายช่ือผูถื้อหุน้ ในประเทศ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 

  ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั สตาร์คอม จาํกดั ธุรกิจดา้นส่ือสาร

โทรคมนาคม 
 

70.00 
 

ไทย 
 

27.48 
 

- 
บริษทั มายบสั จาํกดั ดาํเนินกิจการดา้นรถ     
  โดยสารประจาํทาง 95.16 ไทย 8.52 7.66 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก                
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ี
ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
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ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั 
ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคาํนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานดงักล่าวเม่ือ
เกิดรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินในช่วง
ท่ีเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด การเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 เพ่ิมข้ึนเป็น
จาํนวน 2.99 ลา้นบาท (0.00 บาทต่อหุน้) (เฉพาะของบริษทัฯ: กาํไรลดลงเป็นจาํนวน 2.98 ลา้นบาท 
กาํไรต่อหุน้ลดลง 0.00 บาทต่อหุน้)  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการเลือกบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน 
(ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เดิมบริษทัฯบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนภายใตร้ายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน ซ่ึงแสดงตามวิธีการ
ตีราคาใหม่และวิธีราคาทุน ตามลาํดบั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดยจดัประเภท
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นรายการแยกต่างหากและบนัทึกดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยเร่ิมถือ
ปฏิบติัในงวดปัจจุบนั และปรับปรุงการจดัประเภทส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารสาํหรับ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวกบับญัชีกบัขาดทุนสะสมยกมาสาํหรับงวด 

2.4   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น     
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเว้นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดงัต่อไปน้ีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 

 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  โดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยทาํการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้งใชข้อ้สมมติท่ี
หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตราการ
เปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราการเงินเฟ้อ 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  
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 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรก บริษทัฯ
และบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายโดยทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวด 

 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผล
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใน
กาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

3. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 2.4 
เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัผล
สะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 ผลสะสมต่อขาดทุนสะสมตน้งวด 2554 และ 2553 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก
การนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและมีการปรับยอ้นหลงังบการเงิน ประกอบดว้ย  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะของ

กิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ือง    
   การบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
    ดว้ยราคายติุธรรม (427) - (427) - 

รวม (427) - (427) - 
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 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ี                     
31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท)

 

งบการเงินรวม / งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน   
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน 188,237 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 165,841 
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานลดลง 22,823 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารลดลง 96,069 
ขาดทุนสะสมลดลง 95,642 

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีออกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามท่ีระบุข้างล่างน้ี 
มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
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5. ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึง
กาํหนดชาํระไดด้งัน้ี: - 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
 2554 2553 2554 2553 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน - - 125 136 
คา้งชาํระ     
 1 - 3 เดือน - - 427 291 
 4 - 6 เดือน - - 287 - 
 มากกวา่ 12 เดือน - - 10,713 10,713 

รวม - - 11,552 11,140 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (11,140) (11,140) 
สุทธิ - - 412 - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 6,315 11,399 6,315 11,399 
ลูกหน้ีการคา้     
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,365 2,044 3,365 2,044 
   คา้งชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 6,801 4,052 6,801 4,052 
   คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน 5,953 7,599 5,953 7,599 
เช็คคืน 1,184 1,474 1,184 1,474 

รวม  23,618 26,568 23,618 26,568 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,555) (1,591) (1,555) (1,591) 

สุทธิ 22,063 24,977 22,063 24,977 
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6. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน 

 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน   
- ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 14,204 13,822 
- ครบกาํหนดชาํระ 2 - 5 ปี 17,972 20,121 
รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 32,176 33,943 
หกั: รายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (4,158) (4,419) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 28,018 29,524 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,239) (1,865) 
สุทธิ 25,779 27,659 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุทธิจากดอกผล
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
 เช่าทางการเงิน - สุทธิ 
 31 มีนาคม 2554 31 ธนัวาคม 2553 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 24,775 26,481 
คา้งชาํระ   
 1 - 3 เดือน 200 400 
 4 - 6 เดือน 600 600 
 7 - 12 เดือน 400 890 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,043 1,153 
รวม 28,018 29,524 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,239) (1,865) 
สุทธิ 25,779 27,659 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
ขายสินคา้และบริการ - - 393 370 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียรับ - - 328 238 ร้อยละ 6.125 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่าเช่าจ่าย 81 - 81 - ราคาตามสัญญา 

 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน       
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 ดงัน้ี: - 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั สตาร์คอม จาํกดั - - 8,213 8,213 
บริษทั มายบสั จาํกดั - - 3,339 2,927 

รวม - - 11,552 11,140 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (11,140) (11,140) 
สุทธิ - - 412 - 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและเงนิทดรองแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัย่อย     
บริษทั สตาร์คอม จาํกดั - - 11,599 11,298 
บริษทั มายบสั จาํกดั - - 23,817 21,797 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชยัวบิูลย ์อินเตอร์เทรด 685 565 685 565 

รวม 685 565 36,101 33,660 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (22,295) (22,295) 

สุทธิ 685 565 13,806 11,365 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชยัวบิูลย ์อินเตอร์เทรด 1,720 2,770 1,720 2,770 

รวม 1,720 2,770 1,720 2,770 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและเงนิทดรองจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั     
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชยัวบิูลย ์อินเตอร์เทรด 418 415 3 5 
กรรมการของบริษทัฯ 9,452 9,423 7,850 7,850 

รวม 9,870 9,838 7,853 7,855 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั     
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ชยัวบิูลย ์อินเตอร์เทรด 160 264 160 264 

รวม 160 264 160 264 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม    31 มีนาคม  
 2553 เพิ่มข้ึน ลดลง 2554 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัย่อย     
บริษทั สตาร์คอม จาํกดั 470 243 - 713 
บริษทั มายบสั จาํกดั 20,412 1,700 - 22,112 

รวม 20,882 1,943 - 22,825 
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เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.125      
ต่อปี 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประชุมและเงิน
บาํเหน็จของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 1.89 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 1.68 ลา้นบาท) 
(31 มีนาคม 2553: 1.80 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 1.58 ลา้นบาท) 

8. สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ได้รวมสินคา้คงเหลือสุทธิของ    
บริษทัฯและบริษทัย่อยจาํนวน 94 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA 2000 1X โดยโครงการ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นคู่สัญญาตามท่ีกล่าวไวใ้น     
หมายเหตุขอ้ 15 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 สินคา้คงเหลือดังกล่าวของบริษทัฯมูลค่าสุทธิ          
93 ลา้นบาท ไดจ้าํนาํไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 41,921 37,224 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ลดลงระหวา่งงวด (4,645) (4,645) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 37,276 32,579 
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9. สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย มีดงัน้ี 

ก. เคร่ืองจักรมูลค่าสุทธิ 3.74 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯได้ทาํสัญญาซ้ือขายเคร่ืองจักรท่ีไม่ได้ใช้
ดาํเนินงานดงักล่าวกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในมูลค่าประมาณ 3.75 ลา้นบาท โดย
ผอ่นชาํระเป็นรายงวดรวม 5 งวด งวดสุดทา้ยจาํนวน 3.56 ลา้นบาทบริษทัฯจะไดรั้บชาํระ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บชาํระเงินครบถว้นตามสัญญา 
โดยมีหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 จาํนวน 3.61 ลา้นบาท 

ข. ท่ีดินและอาคารมูลค่าสุทธิ 24.44 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯได้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและ
อาคารกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้ในมูลค่ารวม 42.90 ลา้นบาท โดยผอ่นชาํระเป็นราย
งวดรวม 11 งวด งวดสุดทา้ยจาํนวน 40.50 ลา้นบาทบริษทัฯจะไดรั้บชาํระภายในเดือน
กรกฎาคม 2554 โดยบริษทัฯจะดาํเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้แก่ผูจ้ะซ้ือใน
วนัท่ีไดรั้บชาํระเงินงวดสุดทา้ย 

ค. ท่ีดินและอาคารซ่ึงบริษทัฯไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและอาคารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงในมูลค่ารวม 19.50 ลา้นบาท โดยผูจ้ะซ้ือจะชาํระเงินจาํนวน 17.00 ลา้นบาทในวนัท่ี
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และหน้ีสินท่ีเหลือจะชาํระเป็น 3 งวด ภายในเดือนกรกฎาคม 
2554 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอนัเน่ืองมาจากมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน
และอาคารดงักล่าวสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายมีจาํนวนเงิน 0.89 ลา้นบาท ซ่ึง
บริษทัฯบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนของงวดปัจจุบนั 

 บริษทัฯไดบ้นัทึกเงินค่างวดท่ีไดรั้บเบ้ืองตน้ตามสัญญาดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหนา้ และแสดงอยูใ่น
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน  

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มี
จาํนวนเงิน 2.7 ลา้นบาท 

11. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปวาง
เป็นประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารและวางเป็นประกนัคดีความท่ีศาล ตามลาํดบั 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียก   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

 ลา้นบาท 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2554 2553 2554 2553 

  ร้อยละ ร้อยละ   
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย      
บจ. สตาร์คอม  206 90.41 90.41 144,200 144,200 
บจ. มายบสั 32 95.16 95.16 9,173 9,173 

รวม    153,373 153,373 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (135,905) (135,905) 

สุทธิ    17,468 17,468 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ชาํระในบริษทั มายบสั จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 55 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการเพ่ิมทุนในบริษัท       
สตาร์คอม จาํกดั ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2548 เป็นจาํนวน
เงินประมาณ 66 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่เรียกชาํระ 

13. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2554 188,237 
มูลค่ายติุธรรมลดลงระหวา่งงวด (1,494) 
โอนไปสินทรัพยท่ี์ถือไว◌้เพ่ือขาย (20,438) 

31 มีนาคม 2554 166,305 
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 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

14. ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2553 180,390 111,382 
ซ้ือเพิ่ม 5,508 5,434 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (4,811) (4,811) 

31 มีนาคม 2554 181,087 112,005 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2553 75,937 62,780 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 3,429 1,719 
ค่าเส่ือมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,879) (1,879) 

31 มีนาคม 2554 77,487 62,620 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2553 104,453 48,602 

31 มีนาคม 2554 103,600 49,385 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย ์ ณ ส้ินปี 2553 สาํหรับท่ีดินในส่วนของสาํนกังานโดย      
ผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และบริษทัฯไดบ้นัทึกส่วน
ท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 9.2 ลา้นบาทในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ยานพาหนะมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 จาํนวน 1.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 
1.1 ลา้นบาท) เป็นยานพาหนะตามสญัญาขายและบริษทัฯไดเ้ช่ากลบัคืนซ่ึงทาํไวก้บัหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
ชยัวิบูลย ์อินเตอร์เทรด (“บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั”) และไดถู้กนาํไปคํ้าประกนัเป็นประกนัวงเงินท่ีบริษทั              
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไดม้าจากสถาบนัการเงินเพื่อนาํมาชาํระเป็นเงินดาวน์ใหแ้ก่บริษทัฯตามสัญญา
ขาย 

 ยานพาหนะของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 จาํนวน 54.1 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 55.7 ลา้นบาท) ไดถู้กนาํไปคํ้าประกนัเงินท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดม้าจาก
สถาบนัการเงินเพ่ือนาํมาชาํระค่ารถโดยสารบางส่วนแก่บริษทัฯตามสญัญาขายรถโดยสาร 
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 บริษัทฯได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

15. อุปกรณ์โครงข่าย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 อุปกรณ์โครงข่ายซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่าจาํนวน 351 ลา้นบาท เป็นอุปกรณ์สําหรับปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 
470MHz จากเดิม NMT ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X ตามสัญญาท่ีกิจการร่วมคา้ซ่ึงประกอบดว้ย
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงร่วมกบับริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ไดรั้บคดัเลือกจากบริษทั   
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ให้เป็นผูด้าํเนินงานปรับปรุงโครงข่ายดงักล่าว ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัย่อยได้
ตดัสินใจหยุดงานปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์ดงักล่าวหลงัจากไดรั้บหนังสือลงวนัท่ี 22 มกราคม 
2550 จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้เขา้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงกรณีท่ี
บริษทัย่อยดาํเนินการปรับปรุงโครงข่ายให้กบัคู่สัญญาคือบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงยงัไม่ได้
รับใบอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่าห์มาตรฐาน CDMA 2000 1X รวมทั้งความล่าชา้
ในการปรับปรุงโครงข่ายอันเน่ืองมาจากความล่าช้าในการดาํเนินการขอใบอนุญาตนําเขา้และ
ปรับปรุงเปล่ียนโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 470 MHz เป็นระบบ CDMA 2000 1X ซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ี
ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ดงันั้น บริษทัย่อยจึงไดท้าํหนังสือขอให้บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัยอ่ยไดล้งทุนไปคืน พร้อมทั้งชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัย่อย ซ่ึงบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดมี้หนังสือถึงบริษทัย่อยเพ่ือให้
ดาํเนินงานปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทด์งักล่าวต่อและไดแ้จง้แกไ้ขการนบัระยะเวลาแลว้เสร็จตาม
สัญญาเพื่อคาํนวณค่าปรับ และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)ไดมี้หนงัสืออีกฉบบัถึงบริษทัย่อยเพื่อ
แจง้วา่บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไม่ใช่ฝ่ายท่ีปฏิบติัผดิสัญญาและการท่ีบริษทัยอ่ยแจง้ใหบ้ริษทั ที
โอที จาํกดั (มหาชน) พิจาณายกเลิกสญัญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัยอ่ยไดล้งทุนไป เป็นการร้องขอ
ท่ีมิอาจอา้งอิงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาได้ ซ่ึงบริษทัย่อยไดท้าํหนังสือโตแ้ยง้การนับระยะเวลาของ
สัญญาท่ีแกไ้ขดงักล่าว และแจง้ให้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ือ
อุปกรณ์ท่ีบริษทัย่อยได้ลงทุนไปเน่ืองจากสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอาจขดักับ
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการใหเ้อกชนร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  เม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2550 บริษทัยอ่ยไดรัับหนงัสือแจง้จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารว่า
ไดแ้จง้ไปยงัคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้พิจารณาว่าสัญญาดงักล่าวขดักบัพระราชบญัญติัว่าดว้ย
การให้เอกชนร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 
2550 คณะทาํงานประสานงานเจรจาขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยได้
ประชุมร่วมกนัเพื่อสรุปแนวทางการดาํเนินงานจากหนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงวนัท่ี 5 
ตุลาคม 2550 ท่ีมีความเห็นว่าสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz ซ่ึงกระทาํ
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เม่ือวนัท่ี 28 กรกฏาคม 2548 ภายหลงัจากท่ีพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานฯใชบ้งัคบั
แลว้ มีสาระสาํคญัเป็นการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ และตอ้งดาํเนินการ
ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดย
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงานเจา้ของโครงการตอ้งเสนอโครงการท่ีไดด้าํเนินการ
ไปแลว้ต่อกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และกระทรวงการคลงัพิจารณาก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลกัการของโครงการต่อไป โดยคณะทาํงานประสานงานเจรจา
ขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) แจง้ว่าบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ตอ้งเขา้ทาํการช้ีแจง
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคาดว่าจะใชเ้วลาไม่ตํ่ากว่า 1 ปี บริษทัยอ่ยจึงสรุปว่าไม่มีความประสงค์
กระทาํต่อตามสัญญาเดิม จึงขอเสนอใหค้ณะทาํงานพิจารณารับซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยู่
ทั้งหมด คณะทาํงานฯรับขอ้เสนอโดยจะรับซ้ือเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพ่ือการปรับปรุง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ CDMA 470MHz รวมทั้งเคร่ืองลูกข่าย อยา่งไรก็ตามคณะทาํงานฯ
ไดแ้จง้ว่าขอ้สรุปจากการประชุมเป็นความคิดเห็นของคณะทาํงานฯ ส่วนการสรุปผลเพื่อดาํเนินการ
ตอ้งให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นผูล้งความเห็น ต่อมาสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้หนังสือตอบขอ้หารือเร่ือง แนววิธีปฎิบติัตามขั้นตอนเพื่อยุติสัญญา
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz (เร่ืองเสร็จท่ี 663/2551) ว่า “หากบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา หรือ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อยประสงคท่ี์จะตกลงยกเลิกสัญญาดงักล่าวย่อมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคู่สัญญาได้
กาํหนดไวใ้นสญัญา”  ดงันั้นเป็นท่ีชดัเจนว่า บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยสามารถทาํ
การยกเลิกสัญญาได ้ ต่อมาบริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือจากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริษทัยอ่ย
เสนอแนวทางการแก้ไขไปใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงบริษทัย่อยยงัคงยืนยนัให้ใช้วิธีท่ีได้เคยเสนอไปคือให้
บริษทั         ทีโอที จาํกดั (มหาชน) รับซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยู ่จนกระทัง่บริษทัยอ่ยได้
มีการเจรจากบัคณะกรรมการเจรจาต่อรองในการรับซ้ืออุปกรณ์และยกเลิกสัญญาปรับปรุงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz จนไดข้อ้สรุปเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 และคณะกรรมการเจรจา
ต่อรองฯจะนาํขอ้สรุปดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพ่ือ
ทาํการพิจารณาอนุมติัและดาํเนินการต่อไป 

 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาของอุปกรณ์ดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและได้
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวตามราคาประเมิน โดยบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์โครงข่าย
จาํนวน 139 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนในปีก่อนๆ 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 สรุป
ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 13,049 462 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (476) (57) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 12,573 405 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมดัจาํจ่าย
ล่วงหน้าค่าโทรศพัท์สาธารณะตามสัญญาท่ีบริษทัฯไดท้าํไวก้บับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ มี
จาํนวน 93 ลา้นบาท เงินมดัจาํดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ระบบ 470MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA 2000 1X โดยโครงการดงักล่าวอยูร่ะหว่างการเจรจากบับริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นคู่สญัญา ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 

18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัฯ อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และสินคา้คงเหลือบางส่วน
ของบริษทัฯ และเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

19. เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 149 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายจาํนวน 
33 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 148 ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึงเป็นหน้ีสินตามสัญญา
ซ้ืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz ใหเ้ป็นระบบ 
CDMA 2000 1X อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไม่มีภาระคํ้าประกนัหน้ีสินตามสญัญาดงักล่าว 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 18

20. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

 ในเดือนธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของเงินกูย้ืมกบัธนาคารแห่ง
หน่ึงโดยบริษทัฯจะชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งชาํระภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 และธนาคารจะ
ยกดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวน 2.3 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกไวใ้นดอกเบ้ียคา้งจ่ายในงบแสดงฐานะ
การเงินใหห้ากบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงในสญัญา 

 ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเงินกูย้ืมกบัธนาคารอีกแห่งหน่ึง
โดยบริษทัฯจะผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้จาํนวน 55.4 ลา้นบาทและดอกเบ้ียคงคา้งเป็นรายเดือนตาม
เง่ือนไขในสัญญา โดยเร่ิมผ่อนชําระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2554 และงวดสุดท้ายคือเดือน
กมุภาพนัธ์ 2559 และธนาคารดงักล่าวจะลดดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวนประมาณ 6.7 ลา้นบาทใหเ้ม่ือบริษทั
ฯชาํระหน้ีตามเง่ือนไขเสร็จส้ิน ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกดอกเบ้ียดังกล่าวไวใ้นดอกเบ้ียคา้งจ่ายในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

21. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 30 จากกาํไร 
ขาดทุนหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักผล
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน  

22. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ        
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
งวด 

23. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และ
อุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
สกลุเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 6.80 30.4348 

24. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะ
สั้นและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเวน้ เงินกูย้ืมจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและมีระยะเวลา
ครบกาํหนดในระยะยาวมีมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 7.8 6.9 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและสัญญาบริการ 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 4 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน  

1 ปี 2.9 
2 ถึง 4 ปี 0.8 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 20

25.2 ภาระผูกพนัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนั
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็นจาํนวนประมาณ 39 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

25.3 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 11.2 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯได้ค ํ้ าประกันการออกหนังสือ           
คํ้าประกนัโดยธนาคารใหแ้ก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท การคํ้าประกนัน้ีมี
ผลผกูพนัต่อบริษทัฯจนกวา่บริษทัยอ่ยจะปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายอุปกรณ์เสร็จส้ิน  

25.4 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 เม่ือวนัท่ี 28 กรกกฎาคม 2548 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงร่วมกบับริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จาํกัด ได้รับคดัเลือกจากบริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) ให้เป็นผูด้ ําเนินงานปรับปรุงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz จากเดิมเทคโนโลย ีNMT ใหเ้ป็นเทคโนโลย ีCDMA 2000 1X ให้
แลว้เสร็จตามสัญญาภายในวนัท่ี 29 มกราคม 2549 ซ่ึงหากไม่สามารถปรับปรุงโครงข่ายให้เสร็จ
สมบูรณ์ไดต้ามกาํหนดตอ้งจ่ายค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราวนัละ 100,000 บาท นบัแต่วนัท่ีล่วงเลย
กาํหนดวนัแลว้เสร็จตามสัญญาจนถึงวนัท่ีงานเสร็จสมบูรณ์ เวน้แต่ความล่าชา้เกิดจากเหตุอนัมิอาจ
โทษเป็นความผดิของบริษทัได ้ 

  ในการดาํเนินงานปรับปรุงโครงข่ายดงักล่าว บริษทัยอ่ยไม่สามารถดาํเนินการนาํเขา้อุปกรณ์ได ้จนถึง
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2548 บริษทัยอ่ยจึงไดรั้บอนุญาตให้นาํเขา้อุปกรณ์จากสาํนกังานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2550 บริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือแจง้ค่าปรับ
จาํนวน 33.6 ลา้นบาท จากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่สามารถดาํเนินการ
ปรับปรุงโครงข่ายฯใหเ้สร็จสมบูรณ์จนสามารถเปิดใชบ้ริการไดภ้ายในกาํหนดตามสัญญาและบริษทั
ย่อยไม่ได้มีหนังสือแสดงหลักฐานใดๆให้แก่บริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาขยาย
ระยะเวลาให้ ซ่ึงต่อมาบริษทัย่อยไดท้าํหนังสือลงวนัท่ี 25 มกราคม 2550 เพ่ือขอปฏิเสธการชาํระ
ค่าปรับดงักล่าวถึงบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยแจง้ว่าบริษทัย่อยไดด้าํเนินการตามสัญญาทุก
ประการและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมิใช่ความผดิของบริษทัยอ่ย และในวนัท่ี 26 มกราคม 2550 บริษทัยอ่ย
ไดท้าํหนงัสือขอให้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทั
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ยอ่ยไดล้งทุนไปคืน ต่อมาบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2550 แจง้
การนาํส่งใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยคุมนาคมและใบอนุญาตใชเ้คร่ืองวิทยคุมนาคม และบริษทัยอ่ยไดมี้
หนงัสือลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2550 แจง้รายละเอียดค่าความเสียหายจากการลงทุนในโครงข่ายและ
อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2550 
แจง้แกไ้ขการนบัระยะเวลาของสัญญา พร้อมทั้งขอให้บริษทัย่อยดาํเนินการปรับปรุงโครงข่าย และ
ปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญาทุกประการ หากครบกาํหนดในวนัท่ี 2 พฤษภาคม2550 
แลว้ปรากฎวา่บริษทัยอ่ยยงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ บริษทัยอ่ยจะตอ้งชาํระค่าปรับเป็นรายวนัในอตัรา      
วนัละ 100,000 บาทนบัแต่วนัท่ีล่วงเลยกาํหนดวนัแลว้เสร็จท่ีแกไ้ขใหม่จนถึงวนัท่ีงานเสร็จสมบูรณ์ 
และจากนั้นบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มีหนงัสือลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2550 แจง้ว่าบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) มิใช่ฝ่ายท่ีปฏิบติัผิดสัญญา และการขอให้บริษทัเป็นฝ่ายขอเลิกสัญญาและรับซ้ือ
ทรัพยสิ์นคืนรวมทั้งชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยนั้น เป็นการร้องขอท่ีมิอาจอา้งอิงตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญาได ้พร้อมทั้งแจง้ใหบ้ริษทัยอ่ยปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาต่อไป จากนั้นบริษทัยอ่ย
ได้ทาํหนังสือลงวนัท่ี 4 เมษายน 2550 ปฏิเสธการนับระยะเวลาตามสัญญาท่ีบริษทั ทีโอที จาํกัด 
(มหาชน) ไดแ้จง้มา และยืนยนัให้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ือ
อุปกรณ์ท่ีบริษทัยอ่ยไดล้งทุนไป จากนั้นบริษทัยอ่ยไดท้าํหนงัสือลงวนัท่ี 23 เมษายน 2550 ร้องขอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารว่าการร่วมทุนขดัต่อขอ้กฎหมาย
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการใหเ้อกชนร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2550 บริษทัยอ่ยไดรัับหนงัสือแจง้จากกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารว่า
ไดแ้จง้ไปยงัคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้พิจารณาว่าสัญญาดงักล่าวขดักบัพระราชบญัญติัว่าดว้ย
การใหเ้อกชนร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 
2550 คณะทาํงานประสานงานเจรจาขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยได้
ประชุมร่วมกนัเพื่อสรุปแนวทางการดาํเนินงานจากหนงัสือของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงวนัท่ี 5 
ตุลาคม 2550 ท่ีมีความเห็นว่าสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz ซ่ึงกระทาํ
เม่ือวนัท่ี 28 กรกฏาคม 2548 ภายหลงัจากท่ีพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานฯใช้
บงัคบัแลว้ มีสาระสําคญัเป็นการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ และตอ้ง
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535 โดยบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงานเจา้ของโครงการตอ้งเสนอโครงการท่ีได้
ดาํเนินการไปแลว้ต่อกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และกระทรวงการคลงัพิจารณา
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการของโครงการต่อไป โดยคณะทํางาน
ประสานงานเจรจาขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) แจง้ว่าบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ตอ้งเขา้ทาํการช้ีแจงต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคาดว่าจะใชเ้วลาไม่ตํ่ากว่า 1 ปี บริษทัยอ่ยจึงสรุปว่า
ไม่มีความประสงค์กระทาํต่อตามสัญญาเดิมจึงขอเสนอให้คณะทาํงานพิจารณารับซ้ืออุปกรณ์
โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยูท่ ั้งหมด  คณะทาํงานฯรับขอ้เสนอโดยจะรับซ้ือเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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การลงทุนเพื่อการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ CDMA 470MHz รวมทั้งเคร่ืองลูกข่าย 
อยา่งไรก็ตามคณะทาํงานฯ ไดแ้จง้ว่าขอ้สรุปจากการประชุมเป็นความคิดเห็นของคณะทาํงานฯ ส่วน
การสรุปผลเพ่ือดาํเนินการตอ้งให้คณะกรรมการบริหารของบริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นผูล้ง
ความเห็น ต่อมาสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้หนงัสือตอบขอ้หารือเร่ืองแนววิธีปฎิบติัตาม
ขั้นตอนเพื่อยติุสญัญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz (เร่ืองเสร็จท่ี 663/2551) ว่า 
“หากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา หรือบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อยประสงคท่ี์จะตกลงยกเลิกสัญญาดงักล่าวย่อมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีคู่สัญญาไดก้าํหนดไวใ้นสัญญา” ดงันั้นเป็นท่ีชดัเจนว่า บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ยสามารถทาํการยกเลิกสัญญาได ้ ต่อมาบริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือจากบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ใหบ้ริษทัยอ่ยเสนอแนวทางการแกไ้ขไปใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงบริษทัยอ่ยยงัคงยนืยนัใหใ้ชว้ิธีท่ีได้
เคยเสนอไปคือ ให้บริษทั      ทีโอที จาํกดั (มหาชน) รับซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยู ่
จนกระทัง่บริษทัย่อยไดมี้การเจรจากบัคณะกรรมการเจรจาต่อรองในการรับซ้ืออุปกรณ์และยกเลิก
สัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz จนไดข้อ้สรุปเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 
และคณะกรรมการเจรจาต่อรองฯไดน้าํขอ้สรุปดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของ บริษทั ที
โอที จาํกดั (มหาชน) และขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของ บริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
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26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานผลิตและจาํหน่ายรถยนตท์ี่ใชก้๊าซธรรมชาติและถงับรรจุก๊าซ ส่วนงานให้บริการดา้นโทรคมนาคม ส่วนงานให้บริการเดินรถ
โดยสารประจาํทาง ส่วนงานจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ส่วนงานให้บริการคลงัสินคา้ และการดาํเนินงานอื่นสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2554  
และ 2553 เป็นดงันี้: -  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 ส่วนงานผลิตและ        
 จาํหน่ายรถที่ใช ้  ส่วนงานใหบ้ริการ ส่วนงานจาํหน่าย ส่วนงานให ้    
 ก๊าซธรรมชาติ ส่วนงานใหบ้ริการ เดินรถโดยสาร สินคา้ บริการคลงั  การตดัรายการบญัชี งบการเงิน 
 และถงับรรจุก๊าซ ดา้นโทรคมนาคม ประจาํทาง อุปโภคบริโภค สินคา้ การดาํเนินงานอื่น ระหวา่งกนั รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดจ้ากการขายและบริการ                 
    - รายไดจ้ากภายนอก 17 12 - - 5 6 41 5 2 - 2 2 - - 67 25 
    - รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - - - - - - - - - - - 

รายไดท้ั้งสิ้น 17 12 - - 5 6 41 5 2 - 2 2 - - 67 25 

กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน                 
    ตามส่วนงาน (2) (8) (1) 6 (1) (1) 9 (2) - - - - - - 5 (5) 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:                
    รายไดอ้ื่น              2 1 
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์               (3) - 
    ค่าใชจ้่ายอื่น               - (1) 
    ค่าใชจ้่ายทางการเงิน               (6) (6) 

กาํไรขาดทุน               (2) (11) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2554 
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