(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการจําหน่ ายรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม สิ นค้า
อุ ปโภคบริ โ ภคและให้บ ริ การคลังสิ นค้า ที่ อยู่บริ ษทั ฯตามที่ จดทะเบี ย นตั้งอยู่เ ลขที่ 81-81/1 ซอย
เพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
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2.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ดัง ต่ อ ไปนี้ และได้จ ัด ทํา ขึ้ น โดยใช้ห ลัก เกณฑ์เ ดี ย วกับ งบการเงิ น รวมสํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2553

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั สตาร์คอม จํากัด
บริ ษทั มายบัส จํากัด

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
ตามที่ปรากฎใน
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ร้อยละ

ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจด้านสื่ อสาร
โทรคมนาคม
ดําเนินกิจการด้านรถ
โดยสารประจําทาง

ร้อยละของรายได้ที่รวม
ร้อยละของสิ นทรัพย์ที่ อยูใ่ นรายได้รวมสําหรับ
จัดตั้งขึ้น รวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์รวม
งวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
ในประเทศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ร้อยละ
ร้อยละ

70.00

ไทย

28.2

-

95.16

ไทย

8.5

3.7

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
2.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่ างงวด
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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ฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552) กําไรต่อหุ น้
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
มาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นสําหรั บงวดปั จจุ บนั
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการรั บรู ้ ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อ
กิจการได้รับบริ การจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิ จการจะต้องประเมินและบันทึก
หนี้ สิ น เกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ โดยใช้ก ารคํา นวณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งเดิมบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานดังกล่าวเมื่อ
เกิดรายการ
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในปี ปั จจุบนั และรับรู ้หนี้ สินในช่วง
ที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด การเปลี่ยนแปลงนี้ทาํ ให้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ลดลงเป็ นจํานวน
2.99 ล้านบาท (0.00 บาทต่อหุ น้ ) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: กําไรลดลงเป็ นจํานวน 2.98 ล้านบาท กําไรต่อ
หุน้ ลดลง 0.00 บาทต่อหุน้ )
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้กิจการเลือกบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน
(ต้องเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรื อด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมให้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เดิมบริ ษทั ฯบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนภายใต้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน ซึ่งแสดงตามวิธีการ
ตีราคาใหม่ และวิธีราคาทุน ตามลําดับ บริ ษทั ฯได้เปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี โดยจัดประเภท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นรายการแยกต่างหากและบันทึกด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยเริ่ มถือ
ปฏิบตั ิในงวดปัจจุบนั และปรับปรุ งการจัดประเภทส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารสําหรับ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวกับบัญชีกบั ขาดทุนสะสมยกมาสําหรับงวด
2.4 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงิ น สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2553 ยกเว้น การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี
ดังต่อไปนี้เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ภ าระสํา หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต ้อ งจ่ า ยให้แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยทําการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่
หลากหลาย รวมถึ ง ข้อ สมมติ เ กี่ ย วกับ อัต ราคิ ด ลด อัต ราการขึ้ น เงิ น เดื อ นในอนาคต อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราการเงินเฟ้ อ
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ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นครั้งแรก บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเลือกรับรู ้หนี้ สินในช่ วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่รับรู ้ ณ วันเดี ยวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายโดยทันทีในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวด
อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯวัดมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทํารายการ
หลังจากนั้น บริ ษทั ฯจะวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯรั บรู ้ ผล
กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนใน
กําไรหรื อขาดทุนในปี ที่เกิดขึ้น
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
3.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ 2.4
เนื่ องจากบริ ษทั ฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับปรั บปรุ งและมาตรฐานการบัญชี ใหม่มาถื อปฏิบตั ิ ผล
สะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลสะสมต่อขาดทุนสะสมต้นงวด 2554 และ 2553 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจาก
การนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิและมีการปรับย้อนหลังงบการเงิน ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของ
กิจการ

งบการเงินรวม
2554
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่ อง
การบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ด้วยราคายุติธรรม
รวม

(427)
(427)

2553

2554

-

2553

(427)
(427)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
จํา นวนเงิ น ของรายการปรั บ ปรุ ง ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2553 มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานลดลง
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารลดลง
ขาดทุนสะสมลดลง
4.

188,237
165,841
22,823
96,069
95,642

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทอี่ อกในระหว่ างงวดแต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
ในระหว่ า งงวดปั จ จุ บ ัน สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกมาตรฐานการบัญ ชี ใ หม่ ต ามที่ ร ะบุ ข ้า งล่ า งนี้
มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 ความช่ วยเหลือจากรั ฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ น้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้ ที่คงค้างนับจากวันที่
ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้: (หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
ค้างชําระ
1 - 3 เดือน
4 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระน้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

-

136

-

-

355
416
423
10,713
11,907
(11,140)
767

291
10,713
11,140
(11,140)
-

7,592

11,399

7,592

11,399

7,106
2,713
3,439
355
21,205
(843)
20,362

2,044
4,052
7,599
1,474
26,568
(1,591)
24,977

7,106
2,713
3,439
355
21,205
(843)
20,362

2,044
4,052
7,599
1,474
26,568
(1,591)
24,977
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ครบกําหนดชําระใน 1 ปี
- ครบกําหนดชําระ 2 - 5 ปี
รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หัก: รายได้ดอกผลเช่าซื้อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

6,588
2,330
8,918
(496)
8,422
(1,184)
7,238

13,822
20,121
33,943
(4,419)
29,524
(1,865)
27,659

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุ ทธิจากดอกผล
เช่าซื้อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้) จําแนกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ภายใน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าทางการเงิน - สุ ทธิ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
7,238
26,481
1,184
8,422
(1,184)
7,238

1,890
1,153
29,524
(1,865)
27,659
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ
และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ขายสิ นค้าและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าจ่าย
112

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553

-

332
362

354
256

-

112

-

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 6.125 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ขายสิ นค้าและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าจ่าย
193

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553

-

725
690

724
494

-

193

-

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 6.125 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างของรายการธุ รกิ จกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้: (หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2553
2554
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั สตาร์คอม จํากัด
บริ ษทั มายบัส จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553

-

8,213
3,694
11,907
(11,140)
767

8,213
2,927
11,140
(11,140)
-

-

11,789
28,197

11,298
21,797

565
565
565

385
40,371
(22,295)
18,076

565
33,660
(22,295)
11,365

-

2,770
2,770

-

2,770
2,770

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นและเงินทดรองจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชัยวิบูลย์ อินเตอร์เทรด
31
6,780
กรรมการของบริษทั ฯ
รวม
6,811

415
9,423
9,838

6,650
6,650

5
7,850
7,855

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและเงินทดรองแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั สตาร์คอม จํากัด
บริ ษทั มายบัส จํากัด
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชัยวิบูลย์ อินเตอร์เทรด
385
รวม
385
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
385
เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชัยวิบูลย์ อินเตอร์เทรด
รวม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2553
2554
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ชัยวิบูลย์ อินเตอร์เทรด
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553

264
264

-

264
264

ในระหว่างงวดปั จจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั สตาร์คอม จํากัด
บริ ษทั มายบัส จํากัด
รวม

31 ธันวาคม
2553

เพิม่ ขึ้น

470
20,412
20,882

376
5,710
6,086

30 มิถุนายน
2554

ลดลง

-

846
26,122
26,968

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.125
ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรั บเงิ นเดื อน โบนัส ค่าเบี้ยประชุ มและเงิ น
บําเหน็จของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 4.21 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 3.97 ล้านบาท)
(30 มิถุนายน 2553: 3.53 ล้านบาท เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 3.10 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ได้รวมสิ นค้าคงเหลื อสุ ทธิ ของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจํานวน 94 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับโครงการ
ปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz ให้เป็ นระบบ CDMA 2000 1X โดยโครงการ
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจากับบริ ษทั ที โอที จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นคู่สัญญาตามที่ กล่ าวไว้ใน
หมายเหตุขอ้ 15
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 สิ นค้าคงเหลือดังกล่าวของบริ ษทั ฯมูลค่าสุ ทธิ
93 ล้านบาท ได้จาํ นําไว้กบั ธนาคารแห่ งหนึ่งเพื่อเป็ นประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2554 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

9.

งบการเงินรวม
41,921
(4,759)
37,162

งบการเงินเฉพาะกิจการ
37,224
(4,759)
32,465

สิ นทรัพย์ ทถี่ ือไว้ เพือ่ ขาย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย มีดงั นี้
ก.

เครื่ อ งจัก รมู ล ค่ า สุ ท ธิ 3.74 ล้า นบาท ซึ่ ง บริ ษ ัทฯได้ท าํ สัญ ญาซื้ อ ขายเครื่ อ งจัก รที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้
ดําเนิ นงานดังกล่าวกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งในมูลค่าประมาณ 3.75 ล้านบาท โดย
ผ่อนชําระเป็ นรายงวดรวม 5 งวด งวดสุ ดท้ายจํานวน 3.56 ล้านบาทบริ ษทั ฯจะได้รับชําระ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชําระเงินครบถ้วนตามสัญญา
โดยมีหนี้คงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จํานวน 3.41 ล้านบาท

ข.

ที่ ดินและอาคารมู ลค่าสุ ทธิ 24.44 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ท าํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ ดิ น และ
อาคารกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันข้างต้นในมูลค่ารวม 42.90 ล้านบาท โดยผ่อนชําระเป็ นราย
งวดรวม 11 งวด งวดสุ ดท้ายจํานวน 40.50 ล้านบาทบริ ษทั ฯจะได้รับชําระภายในเดื อน
กรกฎาคม 2554 โดยบริ ษทั ฯจะดําเนิ นการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินให้แก่ ผูจ้ ะซื้ อใน
วันที่ได้รับชําระเงินงวดสุ ดท้าย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกเงินค่างวดที่ได้รับเบื้องต้นตามสัญญาดังกล่าวเป็ นเงินรับล่วงหน้า และแสดงอยูใ่ น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
10. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มี
จํานวนเงิน 2.7 ล้านบาท
11. เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ เงินฝากธนาคารไปวาง
เป็ นประกันวงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารและวางเป็ นประกันคดีความที่ศาล ตามลําดับ
12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
บจ. สตาร์ คอม
บจ. มายบัส
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สุ ทธิ

ทุนเรี ยก
ชําระแล้ว
ล้านบาท

206
32

สัดส่วนเงินลงทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2553
2554
ร้อยละ
ร้อยละ
90.41
95.16

90.41
95.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553

144,200
9,173
153,373
(135,905)
17,468

144,200
9,173
153,373
(135,905)
17,468

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยก
ชําระในบริ ษทั มายบัส จํากัด เป็ นจํานวนเงินประมาณ 55 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมี ภาระผูกพันในการเพิ่มทุนในบริ ษทั
สตาร์คอม จํากัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548 เป็ นจํานวน
เงินประมาณ 66 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่เรี ยกชําระ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
รายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
188,237
(3,004)
(200)
(20,238)
164,795

1 มกราคม 2554
มูลค่ายุติธรรมลดลงระหว่างงวด
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว◌้เพื่อขาย
30 มิถุนายน 2554

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
14. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
30 มิถุนายน 2554
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคา - จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
30 มิถุนายน 2554
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
30 มิถุนายน 2554

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

180,390
11,174
200
(6,368)
185,396

111,382
11,099
200
(6,368)
116,313

75,937
7,028
(1,950)
81,015

62,780
3,604
(1,950)
64,434

104,453
104,381

48,602
51,879
14

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ ณ สิ้ นปี 2553 สําหรับที่ดินในส่ วนของสํานักงานโดย
ผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และบริ ษทั ฯได้บนั ทึกส่ วน
ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 9.2 ล้านบาทในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยานพาหนะของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จํานวน 52.4
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553: 55.7 ล้านบาท) ได้ถูกนําไปคํ้าประกันเงินที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มาจาก
สถาบันการเงินเพื่อนํามาชําระค่ารถโดยสารบางส่ วนแก่บริ ษทั ฯตามสัญญาขายรถโดยสาร
บริ ษ ัทฯได้นํา ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ งปลู ก สร้ า งและเครื่ องจัก รส่ ว นใหญ่ ไ ปคํ้า ประกันสิ น เชื่ อที่ ไ ด้รับ จาก
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
15. อุปกรณ์ โครงข่ าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 อุปกรณ์โครงข่ายซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเผือ่
การด้อยค่าจํานวน 351 ล้านบาท เป็ นอุปกรณ์ สําหรั บปรั บปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ระบบ
470MHz จากเดิม NMT ให้เป็ นระบบ CDMA2000 1X ตามสัญญาที่กิจการร่ วมค้าซึ่ งประกอบด้วย
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งร่ วมกับบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ได้รับคัดเลือกจากบริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นงานปรับปรุ งโครงข่ายดังกล่าว ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้
ตัดสิ นใจหยุดงานปรั บปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์ดงั กล่าวหลังจากได้รับหนังสื อลงวันที่ 22 มกราคม
2550 จากสํานักงานคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เพื่อให้เข้าชี้ แจงข้อเท็จจริ งกรณี ที่
บริ ษทั ย่อยดําเนิ นการปรับปรุ งโครงข่ายให้กบั คู่สัญญาคือบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่ งยังไม่ได้
รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าห์มาตรฐาน CDMA 2000 1X รวมทั้งความล่าช้า
ในการปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ยอัน เนื่ อ งมาจากความล่ า ช้า ในการดํา เนิ น การขอใบอนุ ญ าตนํา เข้า และ
ปรับปรุ งเปลี่ยนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 470 MHz เป็ นระบบ CDMA 2000 1X ซึ่งเป็ นภาระหน้าที่
ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดังนั้น บริ ษทั ย่อยจึงได้ทาํ หนังสื อขอให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซื้ ออุปกรณ์ที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไปคืน พร้อมทั้งชดเชยความ
เสี ยหายที่เกิ ดขึ้นกับบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสื อถึงบริ ษทั ย่อยเพื่อให้
ดําเนิ นงานปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์ดงั กล่าวต่อและได้แจ้งแก้ไขการนับระยะเวลาแล้วเสร็ จตาม
สัญญาเพื่อคํานวณค่าปรับ และบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)ได้มีหนังสื ออีกฉบับถึงบริ ษทั ย่อยเพื่อ
แจ้งว่าบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไม่ใช่ฝ่ายที่ปฏิบตั ิผดิ สัญญาและการที่บริ ษทั ย่อยแจ้งให้บริ ษทั ที
โอที จํากัด (มหาชน) พิจาณายกเลิกสัญญาและรับซื้ออุปกรณ์ที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไป เป็ นการร้องขอ
ที่ มิอาจอ้างอิ งตามที่ ระบุไว้ในสัญญาได้ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ทาํ หนังสื อโต้แย้งการนับระยะเวลาของ
สัญญาที่แก้ไขดังกล่าว และแจ้งให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรั บซื้ อ
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อุ ปกรณ์ ที่บ ริ ษทั ย่อยได้ลงทุ นไปเนื่ องจากสัญญาปรั บปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ อาจขัดกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2550 บริ ษทั ย่อยไดัรับหนังสื อแจ้งจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารว่า
ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้พิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนร่ วมงานหรื อดําเนิ นการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรื อไม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2550 คณะทํางานประสานงานเจรจาข้อตกลงของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยได้
ประชุ มร่ วมกันเพื่อสรุ ปแนวทางการดําเนิ นงานจากหนังสื อของคณะกรรมการกฤษฎี กาลงวันที่ 5
ตุลาคม 2550 ที่มีความเห็นว่าสัญญาปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz ซึ่ งกระทํา
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2548 ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานฯใช้บงั คับ
แล้ว มีสาระสําคัญเป็ นการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ และต้องดําเนิ นการ
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดําเนิ นการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดย
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอโครงการที่ได้ดาํ เนิ นการ
ไปแล้วต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และกระทรวงการคลังพิจารณาก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบในหลักการของโครงการต่อไป โดยคณะทํางานประสานงานเจรจา
ข้อตกลงของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) แจ้งว่าบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ต้องเข้าทําการชี้แจง
ต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่าํ กว่า 1 ปี บริ ษทั ย่อยจึงสรุ ปว่าไม่มีความประสงค์
กระทําต่อตามสัญญาเดิม จึงขอเสนอให้คณะทํางานพิจารณารับซื้ออุปกรณ์โครงข่ายที่บริ ษทั ย่อยมีอยู่
ทั้งหมด คณะทํางานฯรับข้อเสนอโดยจะรับซื้ อเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อการปรับปรุ ง
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 470MHz รวมทั้งเครื่ องลูกข่าย อย่างไรก็ตามคณะทํางานฯ
ได้แจ้งว่าข้อสรุ ปจากการประชุมเป็ นความคิดเห็นของคณะทํางานฯ ส่ วนการสรุ ปผลเพื่อดําเนิ นการ
ต้องให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป็ นผูล้ งความเห็ น ต่อมาสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กาได้มีหนังสื อตอบข้อหารื อเรื่ อง แนววิธีปฎิบตั ิตามขั้นตอนเพื่อยุติสัญญา
ปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz (เรื่ องเสร็ จที่ 663/2551) ว่า “หากบริ ษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน) ประสงค์จะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา หรื อ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อยประสงค์ที่จะตกลงยกเลิกสัญญาดังกล่าวย่อมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่คู่สัญญาได้
กําหนดไว้ในสัญญา” ดังนั้นเป็ นที่ชดั เจนว่า บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยสามารถทํา
การยกเลิกสัญญาได้ ต่อมาบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อจากบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ให้บริ ษทั ย่อย
เสนอแนวทางการแก้ไขไปใหม่ อีกครั้ ง ซึ่ งบริ ษทั ย่อยยังคงยืนยันให้ใช้วิธีที่ได้เคยเสนอไปคือให้
บริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) รับซื้ออุปกรณ์โครงข่ายที่บริ ษทั ย่อยมีอยู่ จนกระทัง่ บริ ษทั ย่อยได้
มีการเจรจากับคณะกรรมการเจรจาต่อรองในการรับซื้ ออุปกรณ์และยกเลิกสัญญาปรับปรุ งโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz จนได้ขอ้ สรุ ปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 และคณะกรรมการเจรจา
ต่อรองฯจะนําข้อสรุ ปดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารของ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อ
ทําการพิจารณาอนุ มตั ิและดําเนิ นการต่อไป ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้ อง
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ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้บริ ษทั ฯ ทีโอที จํากัด (มหาชน) ชดใช้ค่า
อุปกรณ์โครงข่ายตามที่ได้เคยเจรจาไว้
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดั ให้มีการประเมินราคาของอุปกรณ์ดงั กล่าวโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและได้
ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามราคาประเมิน โดยบันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของอุปกรณ์โครงข่าย
จํานวน 139 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนในปี ก่อนๆ
16. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
13,049
462
20
20
(963)
(116)
12,106
366

17. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมัดจําจ่าย
ล่วงหน้าค่าโทรศัพท์สาธารณะตามสัญญาที่ บริ ษทั ฯได้ทาํ ไว้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ มี
จํานวน 93 ล้านบาท เงิ นมัดจําดังกล่าวเกี่ ยวเนื่ องกับโครงการปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบ 470MHz ให้เป็ นระบบ CDMA 2000 1X โดยโครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการเจรจากับบริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญา ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 15
18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
เงินเบิกเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นค้าคงเหลือบางส่ วน
ของบริ ษทั ฯ และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ
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19. เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกันและค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2554 บริ ษทั ย่อยมี เจ้าหนี้ การค้าจํานวน 151 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ าย
จํานวน 34 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553: 148 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่ งเป็ นหนี้สิน
ตามสัญญาซื้ ออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับโครงการปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz
ให้เป็ นระบบ CDMA 2000 1X อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯไม่มีภาระคํ้าประกันหนี้สินตามสัญญาดังกล่าว
20. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร
ในเดือนธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ทาํ ข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ของเงินกูย้ ืมกับธนาคารแห่ ง
หนึ่ งโดยบริ ษทั ฯจะชําระเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 และธนาคารจะ
ยกดอกเบี้ยคงค้างจํานวน 2.3 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้บนั ทึกไว้ในดอกเบี้ยค้างจ่ายในงบแสดงฐานะ
การเงินให้หากบริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญา
ในเดือนมีนาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เงินกูย้ ืมกับธนาคารอีกแห่ งหนึ่ ง
โดยบริ ษทั ฯจะผ่อนชําระหนี้ เ งิ นต้นจํา นวน 55.4 ล้านบาทและดอกเบี้ ย คงค้างเป็ นรายเดื อนตาม
เงื่ อ นไขในสั ญ ญา โดยเริ่ ม ผ่ อ นชํา ระงวดแรกในเดื อ นมี น าคม 2554 และงวดสุ ด ท้า ยคื อ เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2559 และธนาคารดังกล่าวจะลดดอกเบี้ยคงค้างจํานวนประมาณ 6.7 ล้านบาทให้เมื่อบริ ษทั
ฯชําระหนี้ ตามเงื่อนไขเสร็ จสิ้ น ซึ่ งบริ ษทั ฯได้บนั ทึ กดอกเบี้ยดังกล่าวไว้ในดอกเบี้ยค้างจ่ ายในงบ
แสดงฐานะการเงิน
21. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 30 จากกําไร
ขาดทุนหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุ ญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักผล
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปี ก่อน
22. กําไรต่ อหุ้น
กํา ไรต่ อ หุ ้น ขั้นพื้ น ฐานคํา นวณโดยหารกํา ไรขาดทุ นสํา หรั บงวดที่ เ ป็ นของผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่าง
งวด
23. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าและ
อุปกรณ์เป็ นเงินตราต่างประเทศ
18

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่สาํ คัญ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
(ล้าน)
-

หนี้สิน
ทางการเงิน
(ล้าน)
6.93

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.8882

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

มูลค่าตามบัญชี
7.3

มูลค่ายุติธรรม
6.5

25. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
25.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ าที่ดินและสัญญาบริ การ
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้
สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
ล้านบาท
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 4 ปี

2.9
0.6
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25.2 ภาระผูกพันการซื้อสิ นค้ าและรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี ภาระผูกพัน
เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นค้าและอุปกรณ์เป็ นจํานวนประมาณ 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
25.3 การคํา้ ประกัน
ก)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารใน
นามบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 11.2 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

ข)

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2554 และ 31 ธัน วาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ค้ าํ ประกัน การออกหนัง สื อ
คํ้าประกันโดยธนาคารให้แก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท การคํ้าประกันนี้ มี
ผลผูกพันต่อบริ ษทั ฯจนกว่าบริ ษทั ย่อยจะปฏิบตั ิตามสัญญาซื้อขายอุปกรณ์เสร็ จสิ้ น

25.4 หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
เมื่อวันที่ 28 กรกกฎาคม 2548 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งร่ วมกับบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จํา กัด ได้รั บ คัด เลื อ กจากบริ ษ ัท ที โ อที จํา กัด (มหาชน) ให้เ ป็ นผูด้ ํา เนิ น งานปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz จากเดิมเทคโนโลยี NMT ให้เป็ นเทคโนโลยี CDMA 2000 1X ให้
แล้วเสร็ จตามสัญญาภายในวันที่ 29 มกราคม 2549 ซึ่ งหากไม่สามารถปรั บปรุ งโครงข่ายให้เสร็ จ
สมบูรณ์ได้ตามกําหนดต้องจ่ายค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราวันละ 100,000 บาท นับแต่วนั ที่ล่วงเลย
กําหนดวันแล้วเสร็ จตามสัญญาจนถึงวันที่งานเสร็ จสมบูรณ์ เว้นแต่ความล่าช้าเกิดจากเหตุอนั มิอาจ
โทษเป็ นความผิดของบริ ษทั ได้
ในการดําเนินงานปรับปรุ งโครงข่ายดังกล่าว บริ ษทั ย่อยไม่สามารถดําเนินการนําเข้าอุปกรณ์ได้ จนถึง
วันที่ 16 ธันวาคม 2548 บริ ษทั ย่อยจึงได้รับอนุ ญาตให้นาํ เข้าอุปกรณ์จากสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อแจ้งค่าปรับ
จํานวน 33.6 ล้านบาท จากบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยไม่สามารถดําเนิ นการ
ปรับปรุ งโครงข่ายฯให้เสร็ จสมบูรณ์จนสามารถเปิ ดใช้บริ การได้ภายในกําหนดตามสัญญาและบริ ษทั
ย่อ ยไม่ ไ ด้มี ห นัง สื อ แสดงหลัก ฐานใดๆให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ที โ อที จํา กัด (มหาชน) เพื่ อ พิ จ ารณาขยาย
ระยะเวลาให้ ซึ่ งต่อมาบริ ษทั ย่อยได้ทาํ หนังสื อลงวันที่ 25 มกราคม 2550 เพื่อขอปฏิเสธการชําระ
ค่าปรับดังกล่าวถึงบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยแจ้งว่าบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการตามสัญญาทุก
ประการและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมิใช่ความผิดของบริ ษทั ย่อย และในวันที่ 26 มกราคม 2550 บริ ษทั ย่อย
ได้ทาํ หนังสื อขอให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซื้ ออุปกรณ์ที่บริ ษทั
20

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ย่อยได้ลงทุนไปคืน ต่อมาบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสื อลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 แจ้ง
การนําส่ งใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใบอนุญาตใช้เครื่ องวิทยุคมนาคม และบริ ษทั ย่อยได้มี
หนังสื อลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 แจ้งรายละเอียดค่าความเสี ยหายจากการลงทุนในโครงข่ายและ
อุปกรณ์ท้ งั หมดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสื อลงวันที่ 22 มีนาคม 2550
แจ้งแก้ไขการนับระยะเวลาของสัญญา พร้อมทั้งขอให้บริ ษทั ย่อยดําเนิ นการปรับปรุ งโครงข่าย และ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในสัญญาทุกประการ หากครบกําหนดในวันที่ 2 พฤษภาคม2550
แล้วปรากฎว่าบริ ษทั ย่อยยังดําเนินการไม่แล้วเสร็ จ บริ ษทั ย่อยจะต้องชําระค่าปรับเป็ นรายวันในอัตรา
วันละ 100,000 บาทนับแต่วนั ที่ล่วงเลยกําหนดวันแล้วเสร็ จที่แก้ไขใหม่จนถึงวันที่งานเสร็ จสมบูรณ์
และจากนั้นบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีหนังสื อลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 แจ้งว่าบริ ษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน) มิใช่ ฝ่ายที่ปฏิ บตั ิ ผิดสัญญา และการขอให้บริ ษทั เป็ นฝ่ ายขอเลิกสัญญาและรับซื้ อ
ทรัพย์สินคืนรวมทั้งชดเชยค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ย่อยนั้น เป็ นการร้องขอที่มิอาจอ้างอิงตามที่
ระบุไว้ในสัญญาได้ พร้อมทั้งแจ้งให้บริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาต่อไป จากนั้นบริ ษทั ย่อย
ได้ทาํ หนังสื อลงวันที่ 4 เมษายน 2550 ปฏิ เสธการนับระยะเวลาตามสัญญาที่ บริ ษทั ที โอที จํากัด
(มหาชน) ได้แจ้งมา และยืนยันให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรั บซื้ อ
อุปกรณ์ที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไป จากนั้นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ หนังสื อลงวันที่ 23 เมษายน 2550 ร้องขอต่อ
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารว่าการร่ วมทุนขัดต่อข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2550 บริ ษทั ย่อยไดัรับหนังสื อแจ้งจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารว่า
ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการกฤษฎี กาเพื่อให้พิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรื อไม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2550 คณะทํางานประสานงานเจรจาข้อตกลงของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยได้
ประชุมร่ วมกันเพื่อสรุ ปแนวทางการดําเนิ นงานจากหนังสื อของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงวันที่ 5
ตุลาคม 2550 ที่มีความเห็นว่าสัญญาปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz ซึ่งกระทํา
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2548 ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานฯใช้
บังคับแล้ว มี สาระสําคัญเป็ นการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดําเนิ นการในกิ จการของรั ฐ และต้อง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2535 โดยบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอโครงการที่ได้
ดําเนินการไปแล้วต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และกระทรวงการคลังพิจารณา
ก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเห็ น ชอบในหลัก การของโครงการต่ อ ไป โดยคณะทํา งาน
ประสานงานเจรจาข้อตกลงของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) แจ้งว่าบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ต้องเข้าทําการชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่าํ กว่า 1 ปี บริ ษทั ย่อยจึงสรุ ปว่า
ไม่ มี ค วามประสงค์ก ระทํา ต่ อ ตามสั ญ ญาเดิ ม จึ ง ขอเสนอให้ค ณะทํา งานพิ จ ารณารั บ ซื้ อ อุ ป กรณ์
โครงข่ายที่บริ ษทั ย่อยมีอยูท่ ้ งั หมด คณะทํางานฯรับข้อเสนอโดยจะรับซื้ อเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
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การลงทุนเพื่อการปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA 470MHz รวมทั้งเครื่ องลูกข่าย
อย่างไรก็ตามคณะทํางานฯ ได้แจ้งว่าข้อสรุ ปจากการประชุมเป็ นความคิดเห็นของคณะทํางานฯ ส่ วน
การสรุ ปผลเพื่อดําเนิ นการต้องให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เป็ นผูล้ ง
ความเห็น ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสื อตอบข้อหารื อเรื่ องแนววิธีปฎิบตั ิตาม
ขั้นตอนเพื่อยุติสญ
ั ญาปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz (เรื่ องเสร็ จที่ 663/2551) ว่า
“หากบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ประสงค์จะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา หรื อบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อยประสงค์ที่จะตกลงยกเลิกสัญญาดังกล่าวย่อมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่คู่สัญญาได้กาํ หนดไว้ในสัญญา” ดังนั้นเป็ นที่ชดั เจนว่า บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อยสามารถทําการยกเลิกสัญญาได้ ต่อมาบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อจากบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ให้บริ ษทั ย่อยเสนอแนวทางการแก้ไขไปใหม่อีกครั้ง ซึ่งบริ ษทั ย่อยยังคงยืนยันให้ใช้วิธีที่ได้
เคยเสนอไปคือ ให้บริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) รับซื้ ออุปกรณ์โครงข่ายที่บริ ษทั ย่อยมีอยู่
จนกระทัง่ บริ ษทั ย่อยได้มีการเจรจากับคณะกรรมการเจรจาต่อรองในการรับซื้ ออุปกรณ์และยกเลิก
สัญญาปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz จนได้ขอ้ สรุ ปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551
และคณะกรรมการเจรจาต่อรองฯได้นาํ ข้อสรุ ปดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารของ บริ ษทั ที
โอที จํากัด (มหาชน) และขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารของ บริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ ฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเพื่อ
ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าอุปกรณ์โครงข่ายตามที่ได้เคย
เจรจาไว้
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26. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานผลิตและจําหน่ ายรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถังบรรจุก๊าซ ส่ วนงานให้บริ การด้านโทรคมนาคม ส่ วนงานให้บริ การเดินรถ
โดยสารประจําทาง ส่ วนงานจําหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ส่ วนงานให้บริ การคลังสิ นค้า และการดําเนิ นงานอื่นสําหรั บงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2554 และ 2553 เป็ นดังนี้: (หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายรถที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ
2554
2553
รายได้จากการขายและบริ การ
- รายได้จากภายนอก
- รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
ตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรขาดทุน

14
14
4

18
18
(9)

ส่ วนงานให้บริ การ
ด้านโทรคมนาคม
2554
2553
1

(1)

ส่ วนงานให้บริ การ
เดินรถโดยสาร
ประจําทาง
2554
2553
1
1
(1)

4
4
(1)

ส่ วนงานจําหน่าย
สิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
2554 2553
65
65
(27)

8
8
-

ส่ วนงานให้
บริ การคลัง
สิ นค้า
2554 2553
7
7
2

การดําเนินงานอื่น
2554 2553
-

1
1
-

3
1
4
1

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2554
2553
-

(1)
(1)
-

งบการเงิน
รวม
2554
2553
88
88
33

33
33
(10)

(1)
(4)
(5)
23

(7)
(17)

23

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายรถที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ
2554
2553
รายได้จากการขายและบริ การ
- รายได้จากภายนอก
- รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไรขาดทุนจากการดําเนินงาน
ตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ขาดทุนจากการขายสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรขาดทุน

31
31
2

30
30
(17)

ส่ วนงานให้บริ การ
ด้านโทรคมนาคม
2554
2553
-

5

ส่ วนงานให้บริ การ
เดินรถโดยสาร
ประจําทาง
2554
2553
6
6
(2)

10
10
(2)

ส่ วนงานจําหน่าย
สิ นค้า
อุปโภคบริ โภค
2554 2553
106
106
36

13
13
(2)

ส่ วนงานให้
บริ การคลัง
สิ นค้า
2554 2553
9
9
2

การดําเนินงานอื่น
2554 2553
-

3
3
-

5
1
6
1

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2554
2553
-

(1)
(1)
-

งบการเงิน
รวม
2554
2553
155
155
38

2

58
58
(15)

1

(4)

-

(4)

(1)

(11)

(12)

21

(27)
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 7
27. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2554
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