
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)”)

งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,094                   1,001             847                 783                  

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5, 7 -                           -                     767                 -                       

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 20,362                 24,977           20,362            24,977             

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 6 6,173                   13,316           6,173              13,316             

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรองแก่

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 7 385                      565                18,076            11,365             

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 219,963               193,547         210,731          184,315           

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - สุทธิ 9 28,182                 28,182           28,182            28,182             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 10 14,313                 9,645             12,926            8,526               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 290,472               271,233         298,064          271,464           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 11 980                      977                469                 468                  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 1,065                   14,343           1,065              14,343             

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

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 164,795               188,237         164,795          188,237           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 104,381               104,453         51,879            48,602             

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 12,106                 13,049           366                 462                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 17 2,503                   2,436             1,044              976                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 497,700               535,365         237,086          270,556           

รวมสินทรัพย์ 788,172               806,598         535,150          542,020           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)”)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 18 39,842                 47,113           39,842            47,113             

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                           2,770             -                      2,770               

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19 160,288               163,771         4,625              10,913             

เจา้หน้ีค่าหุน้ -                           1,506             -                      1,506               

เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 6,811                   9,838             6,650              7,855               

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 7 -                           264                -                      264                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,156                   2,151             -                      -                       

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 13,620                 12,729           634                 380                  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 20 40,734                 115,194         40,734            115,194           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 38,031                 36,902           4,211              3,730               

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 20 15,618                 14,145           15,618            14,145             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 34,924                 36,042           27,590            29,445             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 352,024               442,425         139,904          233,315           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 20,591                 24,825           1,893              352                  

เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 5,134                   6,213             -                      -                       

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 20 53,175                 -                     53,175            -                       

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,984                   -                     2,984              -                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 81,884                 31,038           58,052            352                  

รวมหนีสิ้น 433,908               473,463         197,956          233,667           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)”)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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 (425,649)              (447,341)       (442,011)         (470,852)         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 9,222                   9,222             9,222              9,222               

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ 353,556               331,864         337,194          308,353           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 708                      1,271             -                      -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 354,264               333,135         337,194          308,353           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 788,172               806,598         535,150          542,020           

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)”)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 79,569 31,117 79,863 29,564

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 2,877 2,246             -                      -                       

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 159 612 159 612

รายไดจ้ากการใหบ้ริการคลงัสินคา้ 6,733 -                     6,733 -                       

รายไดอ่ื้น 765 2,158 1,120 2,218

รวมรายได้ 90,103 36,133 87,875 32,394

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 35,769 29,623 36,063 28,068

ตน้ทุนในการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 2,174 2,229             -                      -                       

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการคลงัสินคา้ 2,386 -                     2,386              -                       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 8,638 2,316 8,638 2,316

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10,170 11,952 8,618 10,221

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,961                   318                246                 21                    

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 818                      -                     818                 -                       

รวมค่าใช้จ่าย 62,916 46,438 56,769 40,626

กาํไรขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน 27,187 -10,305 31,106 -8,232

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -4,530 -6,484 -3,729 -5,465

กาํไรขาดทุนสําหรับงวด 22,657 -16,789 27,377 -13,697

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 23,020 -16,789 27,377 -13,697

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -363 -175

22,657 -16,964

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 22

กาํไรขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.04 -0.03 0.05 -0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)”)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนสําหรับงวด 22,657 -16,964 27,377 -13,697

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                           -                     -                      -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 22,657 -16,964 27,377 -13,697

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 23,020 -16,789 27,377 -13,697

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -363 -175

22,657 -16,964

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)”)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 139,744 50,685 140,378 49,501

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 5,841 7,783             -                      -                       

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 420 1,238 420 1,238

รายไดจ้ากการใหบ้ริการคลงัสินคา้ 9,209 -                     9,209 -                       

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                           6,146             -                      576                  

รายไดอ่ื้น 2,298 2,990 2,968 3,168

รวมรายได้ 157,512 68,842 152,975 54,483

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 65,554 47,133 66,188 45,948

ตน้ทุนในการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 4,319 6,894             -                      -                       

ตน้ทุนจากการใหบ้ริการคลงัสินคา้ 4,641 -                     4,641              -                       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,543 4,279 16,543 4,279

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,023 25,692 23,662 21,800

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 3,756                   -                     212                 -                       

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,086                   -                     4,086              -                       

รวมค่าใช้จ่าย 125,922 83,998 115,332 72,027

กาํไรขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน 31,590 -15,156 37,643 -17,544

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน -10,461 -12,237 -8,802 -10,172

กาํไรขาดทุนสําหรับงวด 21,129 -27,393 28,841 -27,716

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 21,692 -27,659 28,841 -27,716

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -563 266

21,129 -27,393

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 22

กาํไรขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.04 -0.05 0.05 -0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)”)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุนสําหรับงวด 21,129 -27,393 28,841 -27,716

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                           -                     -                      -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 21,129 -27,393 28,841 -27,716

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 21,692 -27,659 28,841 -27,716

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -563 266

21,129 -27,393

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)”)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรขาดทุนสาํหรับงวด 21,129                 (27,393)         28,841            (27,716)           
รายการปรับกระทบกาํไรขาดทุนเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,991                   9,673             3,720              5,377               
   มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนลดลง 3,004                   -                     3,004              -                       
   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,429)                  453                (1,429)             453                  
   ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (4,759)                  5,270             (4,759)             5,270               
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,654)                  (803)               890                 (475)                
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,416                   44                  2,416              44                    
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 3,511                   (1,045)           4,086              (1,013)             
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                           272                -                      272                  
   ดอกเบ้ียรับ (385)                     (106)               (713)                (599)                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,984                   -                     2,984              -                       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 8,725                   10,633           7,962              10,109             
กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน: 40,533                 (3,002)           47,002            (8,278)             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                     (767)                (760)                
   ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,456                   (1,360)           6,456              (1,334)             
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 20,421                 3,694             20,421            3,694               
   เงินทดรองแก่และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 180                      -                     (625)                (629)                
   สินคา้คงเหลือ (21,612)                28,899           (25,460)           28,899             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,461)                  (796)               (1,205)             (659)                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (138)                     (448)               (138)                232                  
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,770)                  (1,321)           (2,770)             (1,322)             
   เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (1,588)                  (3,610)           (7,290)             725                  
   เงินทดรองจากและเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92                        3,606             -                      1,691               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8)                         (4,410)           (1,366)             (3,432)             
เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 40,105                 21,252           34,258            18,827             
   จ่ายภาษีเงินได้ (567)                     (22)                 (554)                (22)                   
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 39,538                 21,230           33,704            18,805             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)”)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2554 และ 2553
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 385                      106                713                 599                  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                     (6,086)             (1,742)             

จ่ายเจา้หน้ีค่าหุน้ (1,506)                  -                     (1,506)             -                       

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 2,368                   8,466             2,368              8,062               

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                           8                    -                      8                      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 94                        -                     94                    -                       

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 13,652                 -                     16,925            -                       

ซ้ืออุปกรณ์ (8,827)                  (10,824)         (8,752)             (10,823)           

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20)                       -                     (20)                  -                       

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 6,146                   (2,244)           3,736              (3,896)             

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (3)                         648                (1)                    -                       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (19,887)                7,524             (19,887)           7,474               

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 12,315                 (8,238)           12,315            (8,238)             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (3,119)                  -                     (1,205)             -                       

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (264)                     (2,100)           (264)                (2,100)             

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (5,733)                  (5,583)           (595)                (2,140)             

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน (1,074)                  (1,068)           -                      -                       

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (21,285)                (6,953)           (21,285)           (6,953)             

ดอกเบ้ียจ่าย (6,541)                  (2,985)           (6,454)             (2,939)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (45,591)                (18,755)         (37,376)           (14,896)           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสุทธิเพิม่ขึน้ 93                        231                64                    13                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,001                   776                783                 508                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,094                   1,007             847                 521                  

-                           -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)”)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2554 และ 2553
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: -

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: -

ขายยานพาหนะโดยยงัมิไดรั้บเงิน 140                      -                     140                 -                       

ขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายโดยยงัมิไดรั้บเงิน 2,500                   -                     2,500              -                       

โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือและสินทรัพยอ่ื์น 45                        4,394             45                    4,394               

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 20,238                 -                     20,238            -                       

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 200                      -                     200                 -                       

ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน 2,347                   -                     2,347              -                       

เจา้หน้ีค่าหุน้ -                           1,506             -                      1,506               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากดั (มหาชน)”)

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนของผูม้ี
ส่วนไดเ้สียที่

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

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 600,000 165,337 4,646 -499,914 -                    -                              270,069 2,108 272,177
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                   -                   -                            -27,659 -                    -                              -27,659 266                -27,393
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 600,000 165,337 4,646 -527,573 -                    -                              242,410 2,374 244,784

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - ตามที่รายงานไว้เดิม 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลงัการปรับปรุง 600,000 165,337 4,646 -447,341 9,222            9,222                       331,864 1,271 333,135
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                   -                            21,692 -                    -                              21,692 (563)              21,129
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 600,000 165,337 4,646 -425,649 9,222            9,222                       353,556 708 354,264

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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิชื่อ “บริษทั ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากดั (มหาชน)”)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 600,000 165,337 4,646 -493,456 -                     -                                276,527
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                           -                    -                             -27,716 -                     -                                -27,716
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2553 600,000 165,337 4,646 -521,172 -                     -                                248,811

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 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 วนัที ่31 ธันวาคม 2553 - หลงัการปรับปรุง 600,000 165,337 4,646 -470,852 9,222             9,222                        308,353
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                    -                             28,841 -                     -                                28,841
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2554 600,000 165,337 4,646 -442,011 9,222             9,222                        337,194

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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2554 และ 2553

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้


