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บริษัท คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนโยบายการบัญชี 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก                
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 
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2.3   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น     
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วน
งานดาํเนินงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี         
1 มกราคม 2556  

        ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
30 กนัยายน 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน - - 38 - 
คา้งชาํระ 1 - 3 เดือน - - 201 444 
คา้งชาํระ 4 - 6 เดือน - - 415 753 
คา้งชาํระ 7 - 12 เดือน - - 778 772 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน - - 12,506 11,135 
รวม - - 13,938 13,104 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (11,140) (11,140) 
สุทธิ - - 2,798 1,964 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
30 กนัยายน 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 5,395 5,957 5,395 5,957 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 41,113 11,576 41,113 11,576 
คา้งชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 23,407 6,355 23,407 6,355 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน 2,416 986 2,416 986 
เช็คคืน 603 460 603 460 
รวม  72,934 25,334 72,934 25,334 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,237) (1,009) (1,237) (1,009) 
สุทธิ 71,697 24,325 71,697 24,325 
ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 385 385 16,193 14,635 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,000 - 1,000 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 13,073 15,739 13,022 15,629 
รวม 13,458 17,124 29,215 31,264 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (6,964) (6,992) 
สุทธิ 13,458 17,124 22,251 24,272 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 85,155 41,449 96,746 50,561 

5. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน   
- ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 2,756 4,846 
- ครบกาํหนดชาํระ 2 - 5 ปี 4,421 632 
รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 7,177 5,478 
หกั: รายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (933) (264) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 6,244 5,214 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,184) (1,184) 
สุทธิ 5,060 4,030 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุทธิจากดอกผล
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
 เช่าทางการเงิน - สุทธิ 
 30 กนัยายน 2555 31 ธนัวาคม 2554 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,141 4,111 
คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 1,103 1,103 
รวม 6,244 5,214 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,184) (1,184) 
สุทธิ 5,060 4,030 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามสัญญาท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดสามเดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
ขายสินคา้และบริการ - - 115 704 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียรับ - - 514 450 ร้อยละ 6.125 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่าเช่าจ่าย 113 105 113 105 ราคาตามสญัญา 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
ขายสินคา้และบริการ - - 780 1,429 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,507 1,140 ร้อยละ 6.125 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ค่าเช่าจ่าย 340 298 340 298 ราคาตามสญัญา 

 ยอดคงคา้งของรายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน       
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 ดงัน้ี: - 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 29,746 27,354 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้     
   มีความเก่ียวขอ้งกนั) - 1,000 - 1,000 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการและ     
   ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 385 385 385 385 

รวม 385 1,385 30,131 28,739 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (18,104) (18,132) 

สุทธิ 385 1,385 12,027 10,607 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 34,556 33,128 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (20,412) (20,882) 

สุทธิ - - 14,144 12,246 
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ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม   ค่าเผือ่หน้ี 30 กนัยายน 
 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง สงสยัจะสูญ 2555 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษัทย่อย      
บริษทั สตาร์คอม จาํกดั 2,056 275 (2,007) - 324 
บริษทั มายบสั จาํกดั 31,072 3,160 - (20,412) 13,820 
รวม 33,128 3,435 (2,007) (20,412) 14,144 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยขา้งตน้มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0 
และร้อยละ 6.125 ต่อปี ตามลาํดบั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประชุมและเงิน
บาํเหน็จของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 9.0 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 8.7 ลา้นบาท) 
(30 กนัยายน 2554: 6.9 ลา้นบาท เฉพาะของบริษทัฯ: 6.5 ลา้นบาท) 

7. สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 ไดร้วมสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมูลค่าสุทธิ 97 ลา้นบาท และ 11 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ CDMA2000 1X โดยโครงการ
ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลางตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 
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 รายการเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 33,107 28,751 
โอนกลบัค่าเผือ่การปรับลดราคาทุนของสินคา้   
 คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (234) (234) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 32,873 28,517 

8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2555 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - หุน้สามญั 4,142 4,218 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุน 76  

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 4,218  

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มี
จาํนวนเงิน 2.7 ลา้นบาท 

10. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปวาง
เป็นประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารและวางเป็นประกนัคดีความท่ีศาล ตามลาํดบั 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียก  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน 

 ลา้นบาท ร้อยละ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2555 2554 

บจ. สตาร์คอม  206 90.41 144,200 144,200 
บจ. มายบสั   32 95.16 9,173 9,173 
รวม   153,373 153,373 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (148,281) (148,281) 
สุทธิ   5,092 5,092 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ชาํระในบริษทั มายบสั จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 55 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการเพ่ิมทุนในบริษทั      
สตาร์คอม จาํกดั ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2548 เป็นจาํนวน
เงินประมาณ 66 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่เรียกชาํระ 

12. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2555 162,000 
มูลค่ายติุธรรมลดลงระหวา่งงวด (4,138) 

30 กนัยายน 2555 157,862 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  
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13. ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2555 194,968 125,882 
ซ้ือเพิ่ม 24,592 24,562 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (8,458) (8,426) 

30 กนัยายน 2555 211,102 142,018 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2555 89,720 69,707 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 13,383 8,272 
ค่าเส่ือมราคา - จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (4,138) (4,106) 

30 กนัยายน 2555 98,965 73,873 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
1 มกราคม 2555 105,248 56,175 

30 กนัยายน 2555 112,137 68,145 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย ์ ณ ส้ินปี 2553 สาํหรับท่ีดินในส่วนของสาํนกังาน โดย     
ผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนประมาณ 9 ลา้นบาทในบญัชี “ผลกาํไรจากการตีราคาท่ีดิน” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 ยานพาหนะของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 จาํนวน 44 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 49 ลา้นบาท) ไดถู้กนาํไปคํ้าประกนัเงินท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดม้าจาก
สถาบนัการเงินเพ่ือนาํมาชาํระค่ารถโดยสารบางส่วนแก่บริษทัตามสญัญาขายรถโดยสาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 
โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท 

 บริษทัฯได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  
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14. อุปกรณ์โครงข่าย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 อุปกรณ์โครงข่ายซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเผือ่
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
เม่ือวนัท่ี 28 กรกฏาคม 2548 ภายหลงัจากท่ีพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานฯใชบ้งัคบั
แลว้ มีสาระสาํคญัเป็นการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ และตอ้งดาํเนินการ
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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
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตอบขอ้หารือเร่ือง 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 ่จนกระทัง่บริษทัยอ่ยไดมี้
การเจรจากบัคณะกรรมการเจรจาต่อรองในการรับซ้ืออุปกรณ์และยกเลิกสัญญาปรับปรุงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz จนไดข้อ้สรุปเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 และคณะกรรมการเจรจา
ต่อรองฯจะนาํขอ้สรุปดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพ่ือ
ทาํการพิจารณาอนุมติัและดาํเนินการต่อไป ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษทัย่อยไดย้ื่นฟ้อง       
ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้บริษทัฯ ทีโอที จาํกัด (มหาชน) ชดใช ้            
ค่าอุปกรณ์โครงข่ายตามท่ีไดเ้คยเจรจาไว ้โดยขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาของอุปกรณ์ดงักล่าวโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและได้
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวตามราคาประเมิน โดยบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์โครงข่าย
จาํนวน 154 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนในปีก่อนๆ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 
 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 สรุป
ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 11,222 333 
ซ้ือเพิ่ม 200 200 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,441) (166) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 9,981 367 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินมดัจาํจ่าย
ล่วงหน้าค่าโทรศพัท์สาธารณะตามสัญญาท่ีบริษทัฯไดท้าํไวก้บับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ มี
จาํนวน 93 ลา้นบาท เงินมดัจาํดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ระบบ 470MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA 2000 1X โดยโครงการดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล
ปกครองกลางตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัฯ อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และสินคา้คงเหลือบางส่วน
ของบริษทัฯ และเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 185 
ล้านบาท  ซ่ึงเป็นหน้ีสินตามสัญญาซ้ืออุปกรณ์ท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับโครงการปรับปรุงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz ใหเ้ป็นระบบ CDMA 2000 1X อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่มีภาระ           
คํ้าประกนัหน้ีสินตามสัญญาดงักล่าว  
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19. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

อตัราดอกเบ้ีย     
(ร้อยละ) เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

งบการเงินรวม/            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน 
2555 

31 ธนัวาคม
2554 

MLR ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือน ครบกาํหนดชาํระในปี 2559 35,628 47,018 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (16,125) (15,282) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 19,503 31,736 

 เงินกูย้ืมคงเหลือไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นและการ
ดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ
และโดยการจดจาํนองอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัฯ 

20. ลดทุนเพือ่ล้างขาดทุนสะสม 

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

21. เงินปันผล 

  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย (พนับาท) ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2555 30,000 0.05 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 30,000 0.05 

  60,000 0.10 
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22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน       
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

23. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวดของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 23 (2554:   
ร้อยละ 30) จากกาํไรขาดทุนหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการ
คาํนวณภาษีและหกัผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ        
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
งวด 

25. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และ
อุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
สกลุเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 8.2 30.9664 
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26. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะ
สั้นและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ยกเวน้ เงินกูย้ืมจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและมีระยะเวลา
ครบกาํหนดในระยะยาวมีมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 4.6 4.3 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและสัญญาบริการ 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 4 ปี  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน  

1 ปี 5.5 
2 ถึง 4 ปี 0.2 

27.2 ภาระผูกพนัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนั
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็นจาํนวนประมาณ 39 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

27.3 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 11 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 
 

 ข) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯได้ค ํ้ าประกันการออกหนังสือ           
คํ้าประกนัโดยธนาคารใหแ้ก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท การคํ้าประกนัน้ีมี
ผลผกูพนัต่อบริษทัฯจนกวา่บริษทัยอ่ยจะปฏิบติัตามสญัญาซ้ือขายอุปกรณ์เสร็จส้ิน  

27.4 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
โทษเป็นความผดิของบริษทัยอ่ยได ้ 

 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
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 พฤษภาคม 2550 
แลว้ปรากฎวา่บริษทัยอ่ยยงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ บริษทัยอ่ยจะตอ้งชาํระค่าปรับเป็นรายวนัในอตัรา      
วนัละ 100,000 บาทนบัแต่วนัท่ีล่วงเลยกาํหนดวนัแลว้เสร็จท่ีแกไ้ขใหม่จนถึงวนัท่ีงานเสร็จสมบูรณ์ 
และจากนั้นบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มีหนงัสือลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2550 แจง้ว่าบริษทั ทีโอที 
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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
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
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บริษทัยอ่ยสามารถทาํการยกเลิกสัญญาได ้ ต่อมาบริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือจากบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ใหบ้ริษทัยอ่ยเสนอแนวทางการแกไ้ขไปใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงบริษทัยอ่ยยงัคงยนืยนัใหใ้ชว้ิธีท่ีได้
เคยเสนอไปคือ ใหบ้ริษทั          ทีโอที จาํกดั (มหาชน) รับซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยู ่
จนกระทัง่บริษทัย่อยไดมี้การเจรจากบัคณะกรรมการเจรจาต่อรองในการรับซ้ืออุปกรณ์และยกเลิก
สัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz จนไดข้อ้สรุปเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 
และคณะกรรมการเจรจาต่อรองฯไดน้าํขอ้สรุปดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของ บริษทั ที
โอที จาํกดั (มหาชน) และขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของ บริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือ
ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ชดใชค้่าอุปกรณ์โครงข่ายตามท่ีไดเ้คย
เจรจาไว ้โดยขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ส่วนงานจาํหน่ายรถยนตท์ี่ใชก้๊าซธรรมชาติและถงับรรจุก๊าซ ส่วนงานใหบ้ริการดา้นโทรคมนาคม 
ส่วนงานให้บริการเดินรถโดยสารประจาํทาง ส่วนงานให้เช่าและให้บริการคลงัสินคา้ และการดาํเนินงานอื่นสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2555  และ 2554 เป็นดงันี้: -  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
  ส่วนงานผลิตและ  ส่วนงาน     
 ส่วนงานจาํหน่าย จาํหน่ายรถที่ใช ้  ใหบ้ริการ ส่วนงานใหเ้ช่า    
 สินคา้ ก๊าซธรรมชาติ ส่วนงานใหบ้ริการ เดินรถโดยสาร และใหบ้ริการ  การตดัรายการบญัชี  
 อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ดา้นโทรคมนาคม ประจาํทาง คลงัสินคา้ การดาํเนินงานอื่น ระหวา่งกนั รวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ                 
    - รายไดจ้ากภายนอก 153 103 2 22 - - 4 3 6 7 - 2 - - 165 137 
    - รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - - - - - - - - - - - 
รายไดท้ั้งสิ้น 153 103 2 22 - - 4 3 6 7 - 2 - - 165 137 
กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน                 
    ตามส่วนงาน 41 46 - (4) 6 (2) 1 - 3 2 - 1 - - 51 43 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:                
   รายไดอ้ื่น              2 2 
   กาํไรจากการขายสินทรัพย ์               - 20 
   ค่าใชจ้่ายอื่น               - (2) 
   ค่าใชจ้่ายทางการเงิน               (4) (3) 
   ภาษีเงินได ้               (3) - 
กาํไรขาดทุน               46 60 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

  ส่วนงานผลิตและ  ส่วนงาน     
 ส่วนงานจาํหน่าย จาํหน่ายรถที่ใช ้  ใหบ้ริการ ส่วนงานใหเ้ช่า    
 สินคา้ ก๊าซธรรมชาติ ส่วนงานใหบ้ริการ เดินรถโดยสาร และใหบ้ริการ  การตดัรายการบญัชี  
 อุปโภคบริโภค และถงับรรจุก๊าซ ดา้นโทรคมนาคม ประจาํทาง คลงัสินคา้ การดาํเนินงานอื่น ระหวา่งกนั รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ                 
    - รายไดจ้ากภายนอก 452 209 4 53 - - 12 9 20 16 1 5 - - 489 292 
    - รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - - - - - 1 - (1) - - - 

รายไดท้ั้งสิ้น 452 209 4 53 - - 12 9 20 16 2 5 (1) - 489 292 

กาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน                 
    ตามส่วนงาน 137 82 (1) (2) 5 (2) 1 (2) 9 4 - 1 - - 151 81 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:                
   รายไดอ้ื่น              6 4 
   กาํไรจากการขายสินทรัพย ์               1 16 
   ค่าใชจ้่ายอื่น               - (6) 
   ค่าใชจ้่ายทางการเงิน               (11) (14) 
   ภาษีเงินได ้               (3) - 

กาํไรขาดทุน               144 81 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 
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29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากผลการดาํเนินงานของไตรมาส 3 ปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30   
ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2555 

30. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 
2555 
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