บริ ษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไดสตาร์ อิเลคทริ ก คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)”)
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ไดสตาร์ อิเลคทริ ก คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)”)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้อง
วางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ น
จํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

โดยมิได้เป็ นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 5 ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน เพื่อสะท้อน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ

โสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2555

2

บริษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อุปกรณ์โครงข่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2554

2553
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

8
9, 11

18,109,632
41,448,536

1,001,207
29,406,039

17,488,483
50,561,068

782,510
40,091,415

10
11
12
13
14

3,427,857
237,928,973
7,266,358
308,181,356

13,316,103
193,546,860
28,181,873
5,781,541
271,233,623

3,427,857
12,246,000
228,356,556
6,183,292
318,263,256

13,316,103
184,315,443
28,181,873
4,777,282
271,464,626

15

983,329

977,177

470,813

467,848

10
16
17
18
19
20
21

602,242
162,000,000
105,248,126
196,839,000
11,222,025
2,368,734
479,263,456
787,444,812

14,343,053
188,237,195
104,453,241
211,870,000
13,049,182
2,434,474
535,364,322
806,597,945

602,242
5,092,486
162,000,000
56,175,293
332,571
901,484
225,574,889
543,838,145

14,343,053
17,467,646
188,237,195
48,602,192
461,885
975,624
270,555,443
542,020,069

บริษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวอื่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่น - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2554

2553
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

22
11, 23
11
11
24

30,580,349
223,758,653
2,161,446

47,113,524
253,291,620
9,740,000
264,395
2,150,668

30,580,349
21,277,633
-

47,113,524
60,838,387
7,850,000
264,395
-

25
26

12,910,578
15,282,166
4,351,585
289,044,777

12,728,688
115,193,638
1,942,428
442,424,961

1,098,754
15,282,166
3,859,418
72,098,320

379,722
115,193,638
1,675,622
233,315,288

25

16,309,213

24,824,786

3,269,952

351,665

24

4,051,564

6,213,010

-

-

26
27

31,736,232
3,873,092
55,970,101
345,014,878

31,037,796
473,462,757

31,736,232
3,854,604
38,860,788
110,959,108

351,665
233,666,953

บริษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2554

2553
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

38

600,000,000

600,000,000

600,000,000

600,000,000

38

600,000,000
165,337,362

600,000,000
165,337,362

600,000,000
165,337,362

600,000,000
165,337,362

4,645,831
(335,235,910)
9,222,285
443,969,568
(1,539,634)
442,429,934
787,444,812

4,645,831
(447,340,801)
9,222,285
331,864,677
1,270,511
333,135,188
806,597,945

4,645,831
(346,326,441)
9,222,285
432,879,037
432,879,037
543,838,145

4,645,831
(470,852,362)
9,222,285
308,353,116
308,353,116
542,020,069

0

0

0

0

32, 38
38

บริษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากการให้บริ การเดินรถโดยสารประจําทาง
รายได้ดอกผลเช่าซื้ อ
รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การคลังสิ นค้า
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนในการให้บริ การเดินรถโดยสารประจําทาง
ต้นทุนจากการให้เช่าและให้บริ การคลังสิ นค้า
ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนเป็ นมูลค่ายุติธรรม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไรขาดทุน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2554

2553
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

381,415,602
12,088,641
651,788
23,146,434
14,160,856
10,523,268
441,986,589

121,239,581
13,673,803
2,392,947
2,215,546
20,229,557
1,230,027
3,370,359
164,351,820

383,103,462
651,788
23,146,434
14,154,960
11,556,952
432,613,596

122,680,190
2,392,947
2,215,546
948,716
1,355,222
14,583,942
144,176,563

165,530,406
8,699,800
3,614,583

94,361,169
9,853,676
2,075,835

167,218,267
3,614,583

95,801,778
2,075,835

5,799,237
50,645,206
57,121,065
14,962,130
9,652,650
316,025,077
125,961,512
(16,666,766)
109,294,746

(96,068,580)
17,467,621
48,190,849
13,109,248
88,989,818
75,362,002
(23,626,282)
51,735,720

5,799,237
50,645,206
54,115,895
12,375,160
459,152
294,227,500
138,386,096
(13,860,175)
124,525,921

(96,068,580)
17,467,621
73,255,026
9,173,531
101,705,211
42,471,352
(19,867,045)
22,604,307

112,104,891

52,573,215

124,525,921

22,604,307

(2,810,145)

(837,495)

109,294,746

51,735,720

0.19

0.09

0.21

0.04

600,000,000

600,000,000

600,000,000

600,000,000

30

บริษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม

109,294,746

2553
(ปรับปรุ งใหม่)
51,735,720

-

9,222,285
9,222,285

-

9,222,285
9,222,285

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

109,294,746

60,958,005

124,525,921

31,826,592

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

112,104,892

61,795,500

124,525,921

31,826,592

(2,810,145)

(837,495)

109,294,747

60,958,005

หมายเหตุ
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลกําไรจากการตีราคาที่ดิน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี

ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

18

2554

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)
124,525,921
22,604,307

บริษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน:
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน (กําไร) จากการปรับมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุนเป็ นมูลค่ายุติธรรม
หนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
ปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน:
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินจากการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2553
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

109,294,746

51,735,720

124,525,921

22,604,307

16,676,670

18,976,808

8,123,291

10,320,139

5,799,237
(1,262,964)
(8,693,929)
(6,855,701)
4,104,883
(14,160,856)
14,962,130
(350,389)
3,873,092
13,009,877

(96,068,580)
1,547,470
20,984,330
870,597
574,157
(1,204,278)
13,109,248
(241,495)
20,790,548

5,799,237
4,137,035
(8,693,929)
2,337,794
4,104,883
(14,154,960)
12,375,160
(1,981,269)
3,854,604
11,331,550

(96,068,580)
35,161,528
20,256,330
(694,979)
574,157
(1,329,473)
9,173,531
(1,294,166)
19,628,440

136,396,796

31,074,525

151,759,317

18,331,234

(8,957,373)
23,629,057
(35,643,298)
(268,722)
(198,400)

(9,997,100)
7,194,768
19,082,467
287,334
(156,723)

(12,784,529)
23,629,057
(35,302,298)
(202,670)
(190,000)

(21,556,511)
7,194,768
19,082,468
(68,550)
506,527

(16,132,161)
2,409,157
101,235,056
(1,216,095)
100,018,961

(12,902,434)
1,190,875
35,773,712
(169,194)
35,604,518

(33,965,510)
2,183,796
95,127,163
(1,203,340)
93,923,823

4,020,252
5,562,305
33,072,493
(156,477)
32,916,016

บริษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
จ่ายเจ้าหนี้ ค่าหุน้
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ซื้ ออุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั อื่น
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดสุ ทธิจากใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุ ทธิเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

350,389
(1,506,225)
3,298,383
126,875
62,379,823
(17,975,389)
(109,180)
46,564,676

241,495
10,270,389
15,888
260,226
1,000,000
(21,853,110)
(10,065,112)

1,981,269
(12,246,000)
(1,506,225)
3,223,617
126,875
62,379,823
(17,898,067)
(109,180)
35,952,112

1,294,166
(5,322,936)
9,166,832
15,888
260,226
1,000,000
(21,852,147)
(15,437,971)

(38,820,773)
21,582,636
(6,152)
(9,930,142)
(264,395)
(14,098,613)
(2,150,668)
(68,175,240)
(17,611,865)
(129,475,212)
17,108,425
1,001,207
18,109,632

9,172,990
(7,311,396)
645,590
9,723,527
(2,546,284)
(10,995,949)
(2,139,945)
(15,096,168)
(6,766,627)
(25,314,262)
225,144
776,063
1,001,207

(38,820,773)
21,582,636
(2,965)
(7,855,369)
(264,395)
(2,127,611)
(68,175,240)
(17,506,245)
(113,169,962)
16,705,973
782,510
17,488,483

9,172,990
(7,311,396)
(1,156)
7,850,000
(2,546,284)
(2,645,237)
(15,096,168)
(6,626,137)
(17,203,388)
274,657
507,853
782,510

0

0

0

0

บริษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2554
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม: รายการที่ไม่ใช่เงินสด: ขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายโดยยังไม่ได้รับเงิน
รายการขายรถยนต์และเครื่ องจักรที่ยงั ไม่ได้รับชําระ
โอนอุปกรณ์ไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือและสิ นทรัพย์อื่น
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
ไปเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้ ค่าหุน้
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ได้รับยกหนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2553
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

1,000,000
265,000
44,886
20,237,793

3,065,021
7,063,054
-

1,000,000
265,000
44,886
20,237,793

3,065,021
7,063,054
-

200,165
5,665,982
7,761,851

29,369,641
1,506,225
-

200,165
5,665,982
7,761,851

29,369,641
1,506,225
-

บริษัท คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลังการปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - ตามที่รายงานไว้ เดิม
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก
การนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (หมายเหตุ 5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลังการปรับปรุง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร (ขาดทุน) สะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
4,645,831
-499,914,016
52,573,215
4,645,831
-447,340,801

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนเกินทุน
รวม
จากการตีราคา
องค์ประกอบอื่น
สินทรัพย์
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
9,222,285
9,222,285
9,222,285
9,222,285

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
270,069,177
61,795,500
331,864,677

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
2,108,006
(837,495)
1,270,511

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
272,177,183
60,958,005
333,135,188

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว
600,000,000
600,000,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
165,337,362
165,337,362

600,000,000

165,337,362

4,645,831

-542,982,803

105,290,865

105,290,865

332,291,255

1,270,511

333,561,766

600,000,000
600,000,000

165,337,362
165,337,362

4,645,831
4,645,831

95,642,002
-447,340,801
112,104,891
-335,235,910

(96,068,580)
9,222,285
9,222,285

(96,068,580)
9,222,285
9,222,285

(426,578)
331,864,677
112,104,891
443,969,568

1,270,511
(2,810,145)
-1,539,634

(426,578)
333,135,188
109,294,746
442,429,934

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

บริษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลังการปรับปรุ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - ตามทีร่ ายงานไว้ เดิม
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจาก
การนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (หมายเหตุ 5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลังการปรับปรุ ง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กําไร (ขาดทุน) สะสม
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
4,645,831
-493,456,669
22,604,307
4,645,831
-470,852,362

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุน
รวม
จากการตีราคา
องค์ประกอบอื่น
สิ นทรัพย์
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
9,222,285
9,222,285
9,222,285
9,222,285

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
276,526,524
31,826,592
308,353,116

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
600,000,000
600,000,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
165,337,362
165,337,362

600,000,000

165,337,362

4,645,831

-566,494,364

105,290,865

105,290,865

308,779,694

600,000,000
600,000,000

165,337,362
165,337,362

4,645,831
4,645,831

95,642,002
-470,852,362
124,525,921
-346,326,441

(96,068,580)
9,222,285
9,222,285

(96,068,580)
9,222,285
9,222,285

(426,578)
308,353,116
124,525,921
432,879,037

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

บริษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั ฯ
บริ ษทั คาร์ มาร์ ท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการจําหน่ ายรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม สิ นค้า
อุปโภคบริ โภค ให้เช่ าและให้บริ การคลังสิ นค้า ที่ อยู่บริ ษทั ฯตามที่ จดทะเบี ยนตั้งอยู่เลขที่ 81-81/1
ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
1.2 การประมาณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืนของสิ นทรัพย์
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 และวันที่ 12 มกราคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้จดั ให้มีการ
ประเมิ น ราคาของอุ ป กรณ์ แ ละสิ นค้ า คงเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการปรั บ ปรุ งโครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็ นระบบ CDMA 2000 1X โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ เพื่อให้ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวทราบมูลค่าที่จะเสนอขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่บุคคลหรื อหน่วยงาน
ภายนอกและได้ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามราคาประเมินใหม่ ซึ่ งรายการปรับปรุ งเพิ่มเติม
จากปี 2552 ในงบการเงินสําหรับปี 2553 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิที่จะ
ได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของอุปกรณ์โครงข่าย
รวม

7.2
13.1
20.3

6.5
6.5

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดั ให้มีการประเมินราคาของอุปกรณ์
และสิ นค้าคงเหลือที่ เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุ งโครงข่ายดังกล่าวข้างต้นอีกครั้ ง โดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ เพื่อให้ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวทราบมูลค่าที่จะเสนอขายสิ นทรัพย์
ดังกล่าวให้แก่บุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกและได้ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามราคาประเมิน
ใหม่ ซึ่งรายการปรับปรุ งเพิม่ เติมจากปี 2553 ในงบการเงินสําหรับปี 2554 สรุ ปได้ดงั นี้
1

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
โอนกลับค่าเผือ่ การลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่า
สุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของอุปกรณ์โครงข่าย
รวม
2.

(3.4)
15.0
11.6

(3.1)
(3.1)

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั สตาร์คอม จํากัด
บริ ษทั มายบัส จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจด้านสื่ อสารโทรคมนาคม
ดําเนินกิจการด้านรถโดยสารประจําทาง

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ ้นตามที่
ปรากฎในรายชื่อ
ผูถ้ ือหุ น้
2554
2553
ร้อยละ
ร้อยละ
70.00
70.00
95.16
95.16

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย
ไทย

ข)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ค)

งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้จัดทําขึ้นโดยมี รอบระยะเวลาบัญชี และใช้นโยบายการบัญชี ที่
สําคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

ง)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว
2

จ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามวิธีราคาทุน
3.

การปฏิบัตติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่ างปี
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี
ใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดงั 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)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
3

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552) ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ นที่ อ าจเกิ ดขึ้ น และสิ นทรั พ ย์ที่ อ าจ
เกิดขึ้น
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
มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการ
บัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการรั บรู ้ ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานเป็ นค่า ใช้จ่ายเมื่ อ
กิจการได้รับบริ การจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึก
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
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในปี ปั จจุบนั และรับรู ้หนี้สินในช่วงที่
เปลี่ยนแปลงโดยบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี การเปลี่ยนแปลงนี้ ทาํ ให้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงเป็ นจํานวน 3.9 ล้านบาท
(0.01 บาทต่อหุน้ ) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: กําไรลดลงเป็ นจํานวน 3.9 ล้านบาท กําไรต่อหุน้ ลดลง 0.01
บาทต่อหุน้ )
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 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
ตี ราคาใหม่และวิธีราคาทุ น ตามลําดับ บริ ษทั ฯได้เ ปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี โดยจัดประเภท
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นรายการแยกต่างหากและบันทึกด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยเริ่ มถือ
ปฏิบตั ิในปี ปั จจุบนั และปรับปรุ งการจัดประเภทส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารสําหรับ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวกับบัญชีกบั ขาดทุนสะสมยกมาสําหรับปี
4.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงิ นได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบ
การเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
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มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
5.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่สาํ คัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3
เนื่ องจากบริ ษทั ฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับปรั บปรุ งและมาตรฐานการบัญชี ใหม่มาถือปฏิ บตั ิ ผล
สะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลสะสมต่อขาดทุนสะสมต้นปี 2554 และ 2553 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการ
นํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิและมีการปรับย้อนหลังงบการเงิน ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของ
กิจการ

งบการเงินรวม
2554
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่ อง
การบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ด้วยราคายุติธรรม
(427)
(427)
รวม

2553

2554

-

2553

(427)
(427)

-

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

188,237
165,841
22,823
96,069
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ขาดทุนสะสมลดลง
6.

95,642

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

6.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความ
เป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ดอกผลเช่ าซื ้อ
บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินโดยรับรู ้กาํ ไรที่เกิดจากส่ วนต่างระหว่าง
ราคาขายเงินสดกับต้นทุนของสิ นค้าเป็ นรายได้ท้ งั จํานวนในปี ที่มีการทําสัญญาเช่าซื้ อและได้รับชําระ
เงินงวดแรก และปั นส่ วนรายได้ดอกผลเช่าซื้ อซึ่ งเกิดจากผลต่างระหว่างราคาขายเงินสดกับราคาขาย
ผ่อนชําระไปตลอดระยะเวลาการผ่อนชําระตามวิธีเงินรายปี (Annuity) โดยจะรับรู ้ในวันที่ถึงกําหนด
ชําระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรื อไม่ บริ ษทั ฯหยุดรับรู ้ รายได้จากสัญญาเช่ าซื้ อและสัญญาเช่าทาง
การเงินเมื่อลูกหนี้คา้ งชําระค่างวดเกินกว่า 3 งวด
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการให้บริ การเดินรถโดยสารประจําทางในมูลค่า
สุ ทธิ ที่บริ ษทั ย่อยจะได้รับตามข้อตกลงการแบ่งรายได้จากการเดินรถโดยสารประจําทางที่บริ ษทั ย่อย
ทําไว้กบั พนักงานประจํารถ
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้จากการให้เช่าสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าดําเนินงานจะรับรู ้รายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
เช่าและถือเป็ นรายได้จากการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ
6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิน
ลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่
ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
6.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
7

ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กค่าเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ สํา หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
6.4 ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่ าทางการเงินแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ ซึ่ งประกอบด้วย
มูลค่าตามสัญญาเช่ าซื้ อคงค้างสุ ทธิ จากยอดคงเหลือของรายได้ดอกผลเช่ าซื้ อที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญบันทึกตามจํานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้
6.5 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า สิ นค้าระหว่างผลิตแสดงในราคาต้นทุนถัวเฉลี่ย หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึง ต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้ โรงงานด้วย
วัตถุดิบ และวัสดุอ่ืนๆ แสดงในราคาต้นทุนถัวเฉลี่ย หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
6.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
6.7 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯวัดมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทํารายการ
หลังจากนั้น บริ ษทั ฯจะวัดมูลค่าอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯรั บรู ้ ผล
กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ที่เกิดขึ้น
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
6.8 ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริ ษทั ฯจัดให้มี
การประเมินราคาที่ดินในส่ วนของสํานักงานโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวใน
8

ราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริ ษทั ฯจัดให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตาม
บัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
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บริ ษทั ฯบันทึกส่ วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
-

บริ ษทั ฯบันทึ กราคาตามบัญชี ข องสิ นทรั พย์ที่ เ พิ่ มขึ้ น จากการตี ราคาใหม่ ใ นกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู ้จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯได้รับรู ้ราคาที่
ลดลงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแล้ว ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ีจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้
ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว

-

บริ ษทั ฯรั บรู ้ ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตี ราคาใหม่ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตี ราคาสิ นทรัพย์” อยู่ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนที่ ลดลงจากการตี ราคา
ใหม่ จ ะถู ก รั บ รู ้ ใ นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ในจํา นวนที่ ไ ม่ เ กิ น ยอดคงเหลื อ ของบัญ ชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์”

ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
สิ ทธิการเช่า

บริ ษทั ฯ
20 ปี
20 ปี
5 ปี
5 ปี
3 และ 5 ปี
ตามอายุสญ
ั ญาเช่า

บริ ษทั ย่อย
5 และ 10 ปี
3, 5 และ 10 ปี
5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผล
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัด
รายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
6.9 อุปกรณ์ โครงข่ าย
อุปกรณ์โครงข่ายแสดงตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
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6.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้า
มี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจํา หน่ ายและวิธีการตัดจํา หน่ า ยของสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนดังกล่า วทุ กสิ้ นปี เป็ นอย่า งน้อย ค่ าตัด
จําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
ค่าสิ ทธิเดินรถโดยสารประจําทาง

บริ ษทั ฯ
3 ปี
-

บริ ษทั ย่อย
ตามอายุที่เหลืออยูข่ อง
ใบอนุญาต (ประมาณ 9 ปี )

6.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุม ไม่ ว่า จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภ ายใต้การควบคุ ม เดี ยวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
6.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถื อเป็ นสัญ ญาเช่ า การเงิ น สั ญญาเช่ า การเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ า ยฝ่ ายทุ นด้วยมู ลค่า ยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ ต้องจ่ ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่ มูลค่าใดจะ
ตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกสิ นทรัพย์ที่ขายและเช่ากลับคืนตามสัญญาเช่าการเงินเป็ นสิ นทรัพย์และ
หนี้สินตามที่กล่าวข้างต้น
จํานวนเงิ นที่ จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
6.13 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนได้ร วมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
6.14 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย หรื อสิ นทรั พย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมี ขอ้
บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่าเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นในกรณี ที่ดินซึ่ งใช้
วิธีการตีราคาใหม่และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินไปกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ ไปยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น้ นั แสดงด้วย
ราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่ วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็ นถือเป็ นการตีราคาสิ นทรัพย์
เพิ่ม
6.15 สํ ารองค่ ารับประกันสิ นค้า
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บริ ษทั ฯบันทึกประมาณการสํารองค่ารับประกันสิ นค้าเกณฑ์คงค้าง โดยพิจารณาจากประสบการณ์ใน
อดีตในอัตราร้อยละของยอดขาย
6.16 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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
ใช้วิ ธีคิดลดแต่ ล ะหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ทาํ การประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นครั้งแรก
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเลือกรับรู ้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู ้ ณ วันเดียวกัน
ตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายโดยทันทีในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี
6.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ย
ทรั พยากรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไปเพื่อ ปลดเปลื้ อ งภาระผูกพัน นั้น และบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
6.18 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร

13

6.19 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจากการแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะ
ถูกตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
7.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่ างไปจากจํานวนที่ ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิน ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้
ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงิน
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หาร
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ อนื่
ฝ่ ายบริ หารจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์อื่นหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ฯแสดงอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
และรับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ เนื่องจากไม่มีราคาใน
ตลาดที่ ส ามารถใช้เ ที ย บเคี ย งได้ ข้อ สมมติ ฐ านที่ สํา คัญ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 17
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูล ค่า คงเหลื อ เมื่ อเลิ กใช้งานของอาคารและอุ ป กรณ์ และต้อ งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่ งราคาที่ตีใหม่น้ ีได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิ ธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด ซึ่ งการประเมิ นมูล ค่า ดัง กล่า วต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานและการ
ประมาณการบางประการ
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สํ ารองค่ ารับประกันสิ นค้า
ในการประมาณสํารองค่ารับประกันสิ นค้า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
รายจ่ า ยที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น จากการรั บ ประกัน สิ น ค้า สํา หรั บ การขายแต่ ล ะรายการ โดยคํา นึ ง ถึ ง
ประสบการณ์ในอดีต
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
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บริ ษทั ฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึ งไม่ได้บนั ทึก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
8.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
180
138
17,308
645
17,488
783

งบการเงินรวม
2554
2553
188
158
17,922
843
1,001
18,110

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงิ นฝากออมทรั พย์มีอตั ราดอกเบี้ยร้ อยละ 0.75 ต่ อปี (2553: ร้ อยละ 0.5
ต่อปี )
9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2553
2554
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
ค้างชําระ
1 - 3 เดือน
4 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

-

-

-

136

-

-

444
753
772
11,135
13,104
(11,140)
1,964

291
10,713
11,140
(11,140)
-
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2553
2554
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงิน
ค้างชําระน้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 3 เดือน
เช็คคืน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ นื่
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

5,957
11,576
6,355
986
460
25,334
(1,009)
24,325

11,399
2,044
4,052
7,599
1,474
26,568
(1,591)
24,977

5,957
11,576
6,355
986
460
25,334
(1,009)
24,325

11,399
2,044
4,052
7,599
1,474
26,568
(1,591)
24,977

385
1,000
15,739
17,124
41,449

565
3,864
4,429
29,406

7,643
1,000
15,629
24,272
50,561

11,365
3,749
15,114
40,091

10. ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2554
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ครบกําหนดชําระใน 1 ปี
- ครบกําหนดชําระ 2 - 5 ปี
รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
หัก: รายได้ดอกผลเช่าซื้อที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

4,846
632
5,478
(264)
5,214
(1,184)
4,030

13,822
20,121
33,943
(4,419)
29,524
(1,865)
27,659
17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (สุ ทธิ จากดอกผลเช่าซื้อที่ยงั ไม่
ถือเป็ นรายได้) จําแนกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าทางการเงิน - สุ ทธิ
2553
2554
4,111
26,481

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

1,103
5,214
(1,184)
4,030

1,890
1,153
29,524
(1,865)
27,659

11. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่า งปี บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จ ที่ สํา คัญกับ บุ คคลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ขายสิ นค้าและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าบริ การที่ปรึ กษา
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าจ่าย
ขายที่ดินและอาคาร
รายการธุรกิจกับกรรมการ
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

2
2
-

1
1
5
6

ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 6.125 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

20

-

20

-

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

-

-

-

-

ร้อยละ 7.88 ต่อปี (2553: ร้อยละ
7.75 - 12.00 ต่อปี )
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ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษัท ฯและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2554 และ 2553
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการและผูถ้ ือหุน้
มีความเกี่ยวข้องกัน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

27,354

23,532

1,000

-

1,000

-

385
1,385
1,385

565
565
565

385
28,739
(18,132)
10,607

565
24,097
(12,732)
11,365

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

33,128
(20,882)
12,246

20,882
(20,882)
-

เจ้าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน)
รวม

-

2,868
2,868

-

2,775
2,775

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน)
กรรมการของบริ ษทั ฯ
รวม

-

390
9,350
9,740

-

7,850
7,850

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน)
รวม

-

264
264

-

264
264
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ในระหว่างปี ปั จจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

2553
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั สตาร์คอม จํากัด
470
บริ ษทั มายบัส จํากัด
20,412
รวม
20,882

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ หนี้
เพิม่ ขึ้น สงสัยจะสู ญ

1,586
10,660
12,246

(470)
(20,412)
(20,882)

2554

1,586
10,660
12,246

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถามและมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.125
ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
9
7
3
7
12

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
9
6
3
12
6

12. สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้รวมสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมูลค่าสุ ทธิ
97 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลําดับ (2553: จํานวน 94 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่ง
เกี่ ยวเนื่ องกับโครงการปรั บปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 470 MHz ให้เป็ นระบบ
CDMA2000 1X โดยโครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุขอ้ 19
20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สิ นค้าคงเหลือดังกล่าวของบริ ษทั ฯมูลค่า 93 ล้านบาท ได้จาํ นําไว้กบั
ธนาคารแห่งหนึ่งเพือ่ เป็ นประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 และวันที่ 12 มกราคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้จดั ให้มี
การประเมินราคาของสิ นค้าคงเหลือข้างต้น โดยผูป้ ระเมินราคาอิสะตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 1.2
และได้ปรับปรุ งสิ นค้าคงเหลือตามราคาประเมินใหม่โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อการลด
ราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับจํานวน 7.2 ล้านบาทและ 6.5 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในงบ
กําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี 2553 ตามลําดับ ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดั ให้มีการประเมินราคาของสิ นค้าคงเหลือข้างต้นอีกครั้ง โดยผู ้
ประเมินราคาอิสะตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 1.2 และได้ปรับปรุ งสิ นค้าคงเหลือตามราคาประเมิน
ใหม่ในปี 2554 โดยบันทึกโอนกลับค่าเผื่อการลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับจํานวน
3.4 ล้านบาทและ 3.1 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี 2554 ตามลําดับ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุอื่นๆ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2554
257,487
10,534
3,015
271,036

2553
218,040
11,876
5,552
235,468

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2554
2553
(30,543)
(39,356)
(1,070)
(1,071)
(1,494)
(1,494)
(33,107)
(41,921)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2554
2553
226,944
178,684
9,464
10,805
1,521
4,058
237,929
193,547
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุอื่นๆ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2554
243,745
10,347
3,015
257,107

2553
204,298
11,689
5,552
221,539

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2554
2553
(26,187)
(34,659)
(1,070)
(1,071)
(1,494)
(1,494)
(28,751)
(37,224)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2554
2553
217,558
169,639
9,277
10,618
1,521
4,058
228,356
184,315
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13. สิ นทรัพย์ ทถี่ อื ไว้ เพือ่ ขาย
ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทสิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนที่ ได้ทาํ ข้อตกลงการขายและเข้า
เงื่อนไขในการรับรู ้รายการเป็ นการขายที่เสร็ จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับจากวันที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์
เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ดังนี้
ก.

เครื่ อ งจัก รมู ล ค่ า สุ ท ธิ 3.74 ล้า นบาท ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯได้ทาํ สั ญญาซื้ อ ขายเครื่ อ งจัก รที่ ไม่ ได้ใ ช้
ดําเนินงานดังกล่าวกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ในมูลค่า
ประมาณ 3.75 ล้านบาท โดยผ่อนชําระเป็ นรายงวดรวม 5 งวด งวดสุ ดท้ายจํานวน 3.56 ล้าน
บาท บริ ษทั ฯจะได้รับชําระภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 อย่าไรก็ตาม บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับ
ชําระเงินครบถ้วนตามสัญญา โดยมีหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 3.5 ล้านบาท

ข.

ที่ ดินและอาคารมู ลค่าสุ ทธิ 24.44 ล้า นบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ท าํ สัญ ญาจะซื้ อจะขายที่ ดินและ
อาคารกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันข้างต้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ในมูลค่ารวม 42.90 ล้าน
บาท โดยผ่อนชําระเป็ นรายงวดรวม 11 งวด งวดสุ ดท้ายจํานวน 40.50 ล้านบาท บริ ษทั ฯจะ
ได้รับชําระภายในเดือนกรกฎาคม 2554 โดยบริ ษทั ฯจะดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์
ที่ดินให้แก่ผจู ้ ะซื้อในวันที่ได้รับชําระเงินงวดสุ ดท้าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯบันทึกเงินค่างวดที่ได้รับเบื้ องต้นตามสัญญาดังกล่าวเป็ นเงินรับ
ล่วงหน้า และแสดงอยูใ่ นหนี้สินหมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน
14. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรั พย์หมุนเวียนอื่ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2554 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,722
2,722
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15. เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ เงินฝากธนาคารไปวางเป็ นประกัน
วงเงินสิ นเชื่อกับธนาคารและวางเป็ นประกันคดีความที่ศาล ตามลําดับ
16. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

บจ. สตาร์คอม
บจ. มายบัส
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
สุทธิ

ทุนเรี ยก
ชําระแล้ว
ล้านบาท
206
32

สัดส่วนเงินลงทุน
2554
2553
ร้อยละ
ร้อยละ
90.41
90.41
95.16
95.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2554
2553
144,200
9,173
153,373
(148,281)
5,092

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระใน
บริ ษทั มายบัส จํากัด เป็ นจํานวนเงินประมาณ 55 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการเพิ่มทุนในบริ ษทั สตาร์ คอม จํากัด
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2548 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 66
ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่เรี ยกชําระ
17. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
ในปี 2553 บริ ษทั ฯได้นาํ ที่ดินและอาคาร และอสังหาริ มทรัยเ์ ดิมที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงานบางส่ วนมาหา
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า ซึ่ งบริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ในปี 2554 โดยจัดประเภท
ที่ดินและอาคาร และอสังหาริ มทรัยท์ ี่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานดังกล่าวเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
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รายการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นงวดกับวันสิ้ นงวดของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนดังกล่าวในปี 2554 และ 2553 มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อสังหาริ มทรัพย์
อสังหาริ มทรัพย์
ที่ไม่ได้ระบุ
ที่ให้บริ การ วัตถุประสงค์ของ
คลังสิ นค้า
การใช้ในอนาคต
มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี 2553
1,417
21,045
จัดประเภทจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
70,313
ค่าเสื่ อมราคา
(541)
ผลกําไรสุ ทธิจากการปรับมูลค่าให้เป็ น
มูลค่ายุติธรรม
96,069
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(66)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 2553
167,799
20,438
ผลขาดทุนสุ ทธิจากการปรับมูลค่าให้
เป็ นมูลค่ายุติธรรม
(5,799)
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(200)
โอนไปสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและได้
จําหน่ายในระหว่างปี
(20,238)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 2554
162,000
-

รวม
22,462
70,313
(541)
96,069
(66)
188,237
(5,799)
(200)
(20,238)
162,000

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ฯเป็ นที่ดินและอาคารที่ให้บริ การคลังสิ นค้า บริ ษทั ฯแสดง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธี
พิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติ ฐานหลักที่ ใช้ในการประเมิ นราคาดังกล่าว
ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้ อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาว
ของค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ าจากอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องได้แยกแสดงรายการใน
งบกําไรขาดทุน
24

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
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18. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่

ที่ดินในส่ วน
ของสํานักงาน
ราคาทุน/ราคาตีใหม่
1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
โอนเข้าจากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้
ใช้ดาํ เนินงาน
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ปรับปรุ งจากการตีราคา
โอนเข้า/โอนออก
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
โอนเข้า/โอนออก
31 ธันวาคม 2554

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง
ที่ดินและ
อาคารและ
ติดตั้ง
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง สิ ทธิการเช่า เครื่ องจักรและ
และอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคาร
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
สํานักงาน

อุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

17,098
-

206
-

26,559
-

2,200
-

10,285
122
(2,612)

88,591
11,823
(17,445)

26,065
1,026
(275)

493
8,949
(3,600)

171,497
21,920
(23,932)

541
9,222
26,861
26,861

206
206

3,626
1,857
32,042
259
454
32,755

2,200
2,200

1,793
9,588
647
(28)
21
10,228

1,725
84,694
14,279
(5,712)
41
93,302

87
26,903
3,674
(1,668)
105
29,014

66
(350)
(5,462)
96
4,983
(4,056)
(621)
402

4,233
(350)
9,222
182,590
23,842
(11,464)
194,968
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งบการเงินรวม (ต่ อ)
(หน่วย: พันบาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่

ที่ดินในส่ วน
ของสํานักงาน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา - จําหน่าย/
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา - จําหน่าย/
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2554

-

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง
ที่ดินและ
อาคารและ
ติดตั้ง
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง สิ ทธิการเช่า เครื่ องจักรและ
และอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคาร
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
สํานักงาน
206
-

อุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

24,127
3,734

2,151
49

7,477
1,331

12,770
10,075

24,760
683

-

71,491
15,872

-

206
-

(1,681)
26,180
2,077

2,200
-

(956)
7,852
942

(6,436)
16,409
10,851

(153)
25,290
870

-

(9,226)
78,137
14,740

-

206

28,257

2,200

(28)
8,766

(1,751)
25,509

(1,378)
24,782

-

(3,157)
89,720

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553

26,861

-

5,862

-

1,736

68,285

1,613

96

104,453

31 ธันวาคม 2554

26,861

-

4,498

-

1,462

67,793

4,232

402

105,248

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
2553 (จํานวน 8 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

15,872

2554 (จํานวน 7 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

14,740
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่

ที่ดินในส่ วน
ของสํานักงาน
ราคาทุน/ราคาตีใหม่
1 มกราคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
โอนเข้าจากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้
ใช้ดาํ เนินงาน
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ปรับปรุ งจากการตีราคา
โอนเข้า/โอนออก
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย / ตัดจําหน่าย
โอนเข้า/โอนออก
31 ธันวาคม 2554

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง
ที่ดินและ
อาคารและ
ติดตั้ง
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง สิ ทธิการเช่า เครื่ องจักรและ
และอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคาร
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
สํานักงาน

อุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

17,098
-

206
-

26,559
-

2,200
-

9,990
122
(2,612)

20,821
11,823
(17,445)

25,123
1,026
(276)

493
8,949
(3,600)

102,490
21,920
(23,933)

541
9,222
26,861
26,861

206
206

3,626
1,857
32,042
259
454
32,755

2,200
2,200

1,793
9,293
647
(28)
21
9,933

1,725
16,924
14,279
(5,712)
41
25,532

87
25,960
3,596
(1,668)
105
27,993

66
(350)
(5,462)
96
4,983
(4,056)
(621)
402

4,233
(350)
9,222
113,582
23,764
(11,464)
125,882
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่ อ)
(หน่วย: พันบาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่

ที่ดินในส่ วน
ของสํานักงาน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา - จําหน่าย/
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคา - จําหน่าย/
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2554

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง
ที่ดินและ
อาคารและ
ติดตั้ง
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง สิ ทธิการเช่า เครื่ องจักรและ
และอุปกรณ์
ที่ดิน
อาคาร
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
สํานักงาน

อุปกรณ์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

-

206
-

24,127
3,734

2,151
49

7,182
1,331

7,522
3,298

24,105
501

-

65,293
8,913

-

206
-

(1,681)
26,180
2,077

2,200
-

(956)
7,557
943

(6,436)
4,384
4,074

(153)
24,453
791

-

(9,226)
64,980
7,885

-

206

28,257

2,200

(28)
8,472

(1,751)
6,707

(1,379)
23,865

-

(3,158)
69,707

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553

26,861

-

5,862

-

1,736

12,540

1,507

96

48,602

31 ธันวาคม 2554

26,861

-

4,498

-

1,461

18,825

4,128

402

56,175

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
2553 (จํานวน 1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

8,913

2554 (จํานวน - ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

7,885
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บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ ณ สิ้ นปี 2553 สําหรับที่ดินในส่ วนของสํานักงาน โดย
ผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริ ษทั ฯได้บนั ทึกส่ วนที่
เพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาทในบัญชี “ผลกําไรจากการตีราคาที่ดิน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หากบริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 จะเป็ น 17.6 ล้านบาท
ยานพาหนะของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 49.0
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553: 55.7 ล้านบาท) ได้ถูกนําไปคํ้าประกันเงินที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้มาจาก
สถาบันการเงินเพื่อนํามาชําระค่ารถโดยสารบางส่ วนแก่บริ ษทั ตามสัญญาขายรถโดยสาร
บริ ษ ทั ฯได้นาํ ที่ ดิน พร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ ไ ปคํ้า ประกันสิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้รับ จาก
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ระยะสั้นและระยะยาว
19. อุปกรณ์ โครงข่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 อุปกรณ์โครงข่ายซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
จํานวน 351 ล้านบาท เป็ นอุปกรณ์สาํ หรับปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz จาก
เดิม NMT ให้เป็ นระบบ CDMA2000 1X ตามสัญญาที่กิจการร่ วมค้าซึ่ งประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่ งร่ วมกับบริ ษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ได้รับคัดเลือกจากบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ให้เป็ นผูด้ าํ เนิ นงานปรับปรุ งโครงข่ายดังกล่าว ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้ตดั สิ นใจหยุด
งานปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ยโทรศัพ ท์ด ัง กล่ า วหลัง จากได้รั บ หนัง สื อ ลงวัน ที่ 22 มกราคม 2550 จาก
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ เพื่อให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริ งกรณี ที่บริ ษทั ย่อย
ดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ยให้ ก ับ คู่ สั ญ ญาคื อ บริ ษ ัท ที โ อที จํา กัด (มหาชน) ซึ่ งยัง ไม่ ไ ด้รั บ
ใบอนุญาตให้ใช้เครื่ องวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าห์มาตรฐาน CDMA 2000 1X รวมทั้งความล่าช้าใน
การปรับปรุ งโครงข่ายอันเนื่ องมาจากความล่าช้าในการดําเนิ นการขอใบอนุญาตนําเข้าและปรับปรุ ง
เปลี่ยนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 470 MHz เป็ นระบบ CDMA 2000 1X ซึ่ งเป็ นภาระหน้าที่ของ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดังนั้น บริ ษทั ย่อยจึงได้ทาํ หนังสื อขอให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซื้ ออุปกรณ์ที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไปคืน พร้อมทั้งชดเชยความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นกับบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสื อถึงบริ ษทั ย่อยเพื่อให้ดาํ เนิ นงาน
ปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์ดงั กล่าวต่อและได้แจ้งแก้ไขการนับระยะเวลาแล้วเสร็ จตามสัญญาเพื่อ
คํานวณค่าปรับ และบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)ได้มีหนังสื ออีกฉบับถึงบริ ษทั ย่อยเพื่อแจ้งว่าบริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไม่ใช่ ฝ่ายที่ปฏิ บตั ิผิดสัญญาและการที่บริ ษทั ย่อยแจ้งให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) พิจาณายกเลิ กสัญญาและรั บซื้ ออุปกรณ์ที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไป เป็ นการร้ องขอที่มิอาจ
อ้างอิงตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้ทาํ หนังสื อโต้แย้งการนับระยะเวลาของสัญญาที่
แก้ไขดังกล่าว และแจ้งให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซื้ ออุปกรณ์ที่
30

บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไปเนื่องจากสัญญาปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจขัดกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนร่ วมงานหรื อดําเนิ นการในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2535 เมื่ อวันที่ 14 พฤษภาคม
2550 บริ ษทั ย่อยไดัรับหนังสื อแจ้งจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารว่าได้แจ้งไปยัง
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้พิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
ร่ ว มงานหรื อ ดํา เนิ น การในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2535 หรื อ ไม่ ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 18 ตุ ล าคม 2550
คณะทํางานประสานงานเจรจาข้อตกลงของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยได้ประชุม
ร่ วมกันเพื่อสรุ ปแนวทางการดําเนิ นงานจากหนังสื อของคณะกรรมการกฤษฎี กาลงวันที่ 5 ตุลาคม
2550 ที่มีความเห็นว่าสัญญาปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz ซึ่ งกระทําเมื่อวันที่
28 กรกฏาคม 2548 ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานฯใช้บงั คับแล้ว มี
สาระสําคัญเป็ นการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดําเนิ นการในกิจการของรัฐ และต้องดําเนิ นการตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดําเนิ นการในกิ จการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดย
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอโครงการที่ได้ดาํ เนิ นการ
ไปแล้วต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และกระทรวงการคลังพิจารณาก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบในหลักการของโครงการต่อไป โดยคณะทํางานประสานงานเจรจา
ข้อตกลงของบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) แจ้งว่าบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ต้องเข้าทําการชี้แจง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะใช้เวลาไม่ต่าํ 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 งความเห็น ต่อมาสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กาได้มีหนังสื อตอบข้อหารื อเรื่ อง แนววิธีปฎิบตั ิตามขั้นตอนเพื่อยุติสัญญา
ปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz (เรื่ องเสร็ จที่ 663/2551) ว่า “หากบริ ษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน) ประสงค์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หรื อ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อยประสงค์ที่จะตกลงยกเลิกสัญญาดังกล่าวย่อมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ คู่สัญญาได้
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 ย่อยยังคงยืนยันให้ใช้วิธีที่ได้เคยเสนอไปคื อให้
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) รับซื้ออุปกรณ์โครงข่ายที่บริ ษทั ย่อยมีอยู่ จนกระทัง่ บริ ษทั ย่อยได้มีการ
เจรจากับ คณะกรรมการเจรจาต่ อ รองในการรั บซื้ อ อุ ป กรณ์ แ ละยกเลิ กสัญญาปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz จนได้ขอ้ สรุ ปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 และคณะกรรมการเจรจา
ต่อรองฯจะนําข้อสรุ ปดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารของ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อ
ทําการพิจารณาอนุมตั ิและดําเนิ นการต่อไป ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นฟ้ อง
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ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้บริ ษทั ฯ ที โอที จํากัด (มหาชน) ชดใช้ค่า
อุปกรณ์โครงข่ายตามที่ได้เคยเจรจาไว้
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดั ให้มีการประเมินราคาของอุปกรณ์ดงั กล่าว โดยผู ้
ประเมินราคาอิสระและได้ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามราคาประเมิน โดยบันทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของอุปกรณ์โครงข่ายจํานวน 126 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2552
และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมินราคาของอุปกรณ์ดงั กล่าวอีกครั้ง
โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 1.2 และได้ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ขา้ งต้น
ตามราคาประเมินโดยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์โครงข่ายเพิ่มเติมจํานวน 13 ล้านบาท เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มี
การประเมินราคาของอุปกรณ์ดงั กล่าวอีกครั้งโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้
1.2 และได้ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ขา้ งต้นตามราคาประเมินโดยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
โครงข่ายเพิ่มเติมจํานวน 15 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2554
20. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
(หน่วย: พันบาท)
ค่าสิ ทธิเดินรถ
โดยสารประจําทาง
ราคาทุน
1 มกราคม 2553
โอนเข้าจากอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2554

14,885
14,885
14,885

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
571
350
(17)
904
109
1,013

รวม
15,456
350
(17)
15,789
109
15,898
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(หน่วย: พันบาท)
ค่าสิ ทธิเดินรถ
โดยสารประจําทาง

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2553
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่าย - จําหน่าย
31 ธันวาคม 2553
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2554
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553

600
1,698
2,298
1,698
3,996

319
128
(5)
442
238
680

919
1,826
(5)
2,740
1,936
4,676

12,587

462

13,049

31 ธันวาคม 2554

10,889

333

11,222

21. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่ าเผื่อขาดทุ นจากการด้อยค่ าของเงิ นมัดจํา จ่ า ยล่วงหน้าค่ า
โทรศัพท์สาธารณะตามสัญญาที่บริ ษทั ฯได้ทาํ ไว้กบั บริ ษทั แห่งหนึ่งในต่างประเทศ มีจาํ นวน 93 ล้าน
บาท เงินมัดจําดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับโครงการปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz ให้
เป็ นระบบ CDMA 2000 1X โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 19
22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ (ต่อปี )
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร - ทรัสต์รีซีท
รวม

MOR
MLR
4.15% - 7%
(2553: 4%)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
28,666
10,154
30,580
30,580

8,293
47,113
33

เงินเบิ กเกินบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และสิ นค้าคงเหลือบางส่ วน
ของบริ ษทั ฯ และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ
23. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2554
2553
2,770
165,720
163,771
15,217
35,606
98
51,047
42,822
223,759
253,292

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2,770
5,531
10,913
7,929
29,275
5
7,818
17,875
21,278
60,838

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ย่อยมี เจ้าหนี้ การค้าจํานวน 156 ล้านบาท และค่า ใช้จ่า ยค้างจ่ าย
จํานวน 35 ล้านบาท (2553: 148 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่งเป็ นหนี้สินตามสัญญาซื้อ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับโครงการปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz ให้เป็ นระบบ
CDMA 2000 1X อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯไม่มีภาระคํ้าประกันหนี้สินตามสัญญาดังกล่าว
24. เงินกู้ยมื ระยะยาวอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กัน เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวมีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายเดื อนภายในปี 2557 และมีอตั ราดอกเบี้ ยร้ อยละ 0.5
ต่อปี
25. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิจากส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2554
2553
32,224
42,857
(5,303)
(3,004)
29,220
37,554
(12,729)
(12,911)
16,309

24,825

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
4,864
833
(495)
(101)
4,369
732
(1,099)
(380)
3,270

352

34

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดําเนินงาน
ของกิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ
3 ถึง 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่า
การเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
15
(2)

1 - 5 ปี
17
(1)

รวม
32
(3)

13

16
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26. เงินกู้ยมื ระยะยาวจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
เงินกู้
1

2
3

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
MLR ต่อปี

MLR ต่อปี
MLR + 0.5% ต่อปี

เงื่อนไขการชําระคืนเงินต้น
ชําระคืนเป็ นรายเดือน ครบ
กําหนดชําระในปี 2559
(2553: ชําระคืนเป็ นรายเดือน
ครบกําหนดชําระในปี 2554)
ชําระคืนภายในปี 2554
ชําระคืนเป็ นรายเดือน ครบ
กําหนดในปี 2555
ชําระคืนภายในปี 2554

4
MLR ต่อปี
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

47,018
-

55,400
36,129

47,018
(15,282)
31,736

7,763
15,902
115,194
(115,194)
-

ในเดือนธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ทาํ ข้อตกลงปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ของเงินกูย้ ืมกับธนาคารแห่ ง
หนึ่งโดยบริ ษทั ฯจะชําระเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 และธนาคารจะ
ยกดอกเบี้ยคงค้างจํานวน 2.3 ล้านบาท หากบริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญา ซึ่ง
บริ ษทั ฯได้ชาํ ระหนี้ คงค้างในเดือนกันยายน 2554 และได้บนั ทึกรายการดอกเบี้ยที่ได้รับยกหนี้ จาก
ธนาคารเป็ นรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุน
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ในเดือนมีนาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เงิ นกูย้ ืมกับธนาคารอีกแห่ งหนึ่ ง
โดยบริ ษทั ฯจะผ่อนชํา ระหนี้ เ งิ นต้น จํา นวน 55.4 ล้า นบาทและดอกเบี้ ยคงค้า งเป็ 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 และธนาคารดังกล่าวจะลดดอกเบี้ ยคงค้างจํานวนประมาณ 6.7 ล้านบาทให้เมื่ อ
บริ ษทั ฯชําระหนี้ ตามเงื่อนไขเสร็ จสิ้ น ซึ่ งบริ ษทั ฯได้บนั ทึกดอกเบี้ยดังกล่าวไว้ในดอกเบี้ยค้างจ่ายใน
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินกูย้ ืมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารง
สัดส่ วนการถือหุน้ และการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินบางประการ เป็ นต้น เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกัน
โดยกรรมการของบริ ษทั ฯและโดยการจดจํานองอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุนของบริ ษทั ฯ
27. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายปี

3,085
688
98
3,871

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,985
775
95
3,855

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่ รวมอยู่ในกําไร
หรื อขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจาํ นวนรวม 3.9 ล้านบาท
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

งบการเงินรวม
3.19%
5% - 30%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
3.19%
5% - 30%
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28. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 30 จากกําไร
ขาดทุนหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักผล
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปี ก่อน
29. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญได้แก่
(หน่วย: พันบาท)

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ขาดทุนจากการลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็ น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าซื้อสิ นค้า
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา

งบการเงินรวม
2554
2553
43,291
28,164
14,710
16,724
(1,263)
1,547
14,962
13,109
14,426
3,454
(8,694)
198
56,213
48,260

20,984
4,794
10,404
24,209

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
41,040
25,625
7,884
9,766
4,137
35,162
9,174
14,426
3,454
(8,694)
170
56,213
47,919

20,256
4,794
10,404
24,209

30. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรขาดทุนสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
31. ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดนิ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลได้
32. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายปั นผลได้
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33. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานผลิตและจําหน่ ายรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถังบรรจุก๊าซ ส่ วนงานให้บริ การด้านโทรคมนาคม ส่ วนงานให้บริ การเดินรถ
โดยสารประจําทาง ส่ วนงานจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ส่ วนงานให้เช่าและให้บริ การคลังสิ นค้า และการดําเนินงานอื่นสําหรับสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 เป็ นดังนี้: (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินรวมสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายรถที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ

รายได้จากการขายและบริ การ
- รายได้จากภายนอก
- รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการ
ดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:

ส่วนงาน
ให้บริ การ
ด้าน
โทรคมนาคม
2554 2553

2554

2553

55

50

-

1

-

56
-

ส่วนงาน
ให้บริ การ
เดินรถโดยสาร

ส่ วนงาน
จําหน่าย
สิ นค้า

ส่ วนงานให้
เช่า
และให้บริ การ

ประจําทาง

อุปโภคบริ โภค

การดําเนินงาน
อื่น
2553 2554 2553 2554 2553
คลังสิ นค้า

2554

2553

2554

-

12

14

321

62

23

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

12

14

321

62

23

(30)

(10)

19

(3)

(3)

122

6

8

การตัดรายการ
บัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

2554

2553

2554

2553

10

-

-

417

138

-

-

(1)

-

-

-

2

6

10

(1)

-

417

138

95

-

2

-

-

117

89

38

รายได้อื่น
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์

10

-

14

1

39

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม (ต่อ)
งบการเงินรวมสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่ายรถที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติ
และถังบรรจุก๊าซ
2554
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรสําหรับปี
ข้ อมูลอืน่
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นตามงบการเงินรวม

176

2553

251

ส่วนงาน
ให้บริ การ
ด้าน
โทรคมนาคม
2554 2553

206

221

ส่วนงาน
ให้บริ การ
เดินรถโดยสาร

ส่ วนงาน
จําหน่าย
สิ นค้า

ประจําทาง

อุปโภคบริ โภค

2554

61

2553

71

2554

ส่ วนงานให้
เช่า
และให้บริ การ

การดําเนินงาน
อื่น
2553 2554 2553 2554 2553

161

48

คลังสิ นค้า

162

166

10

16

การตัดรายการ
บัญชี
ระหว่างกัน
2554

-

2553

-

งบการเงิน
รวม
2554

2553

(15)

(14)

(17)

(24)

109

52

776

773

1

10

10

24

787

807

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
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34. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
34.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและอาคาร อายุของ
สัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 4 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้
สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 4 ปี

ล้านบาท
3.74
0.99

34.2 ภาระผูกพันการซื้อสิ นค้าและรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันเกี่ยวข้องกับการ
ซื้อสิ นค้าและอุปกรณ์เป็ นจํานวนประมาณ 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
34.3 การคํา้ ประกัน
ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยเหลื ออยู่เป็ นจํานวน 11.1 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิ บางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ค้ าํ ประกันการออกหนังสื อคํ้าประกันโดยธนาคารให้แก่
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท การคํ้าประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริ ษทั ฯจนกว่า
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะปฏิบตั ิตามสัญญาซื้อขายอุปกรณ์เสร็ จสิ้ น

34.4 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 ทั ที โ อที จํา กัด (มหาชน) ให้เ ป็ นผูด้ าํ 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 งหากไม่สามารถปรับปรุ 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 ย่อยจึงได้รับอนุญาตให้นาํ เข้าอุปกรณ์จากสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อแจ้งค่าปรับ
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จํานวน 33.6 ล้านบาท จากบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เนื่องจากบริ ษทั ย่อยไม่สามารถดําเนิ นการ
ปรับปรุ งโครงข่ายฯให้เสร็ จสมบูรณ์จนสามารถเปิ ดใช้บริ การได้ภายในกําหนดตามสัญญาและบริ ษทั
ย่อ ยไม่ ไ ด้มี ห นัง สื อ แสดงหลัก ฐานใดๆให้แ ก่ บ ริ ษ ทั ที โ อที จํา กัด (มหาชน) เพื่ อ พิ จ ารณาขยาย
ระยะเวลาให้ ซึ่ งต่อมาบริ ษทั ย่อยได้ทาํ หนังสื อลงวันที่ 25 มกราคม 2550 เพื่อขอปฏิ เสธการชําระ
ค่าปรับดังกล่าวถึงบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยแจ้งว่าบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนินการตามสัญญาทุก
ประการและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมิใช่ความผิดของบริ ษทั ย่อย และในวันที่ 26 มกราคม 2550 บริ ษทั ย่อย
ได้ทาํ หนังสื อขอให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซื้ ออุปกรณ์ที่บริ ษทั
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 ซึ่ งบริ 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) มิ ใช่ ฝ่ายที่ ปฏิ บตั ิ ผิดสัญญา และการขอให้บริ ษทั เป็ นฝ่ ายขอเลิกสัญญาและรั บซื้ 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) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซื้ อ
อุปกรณ์ที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไป จากนั้นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ หนังสื อลงวันที่ 23 เมษายน 2550 ร้องขอต่อ
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารว่าการร่ วมทุนขัดต่ อข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่ วมงานหรื อดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2550 บริ ษทั ย่อยไดัรับหนังสื อแจ้งจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารว่า
ได้แจ้งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้พิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วย
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.
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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 ย่อยมีอยู่ท้ งั หมด คณะทํางานฯรับข้อเสนอโดยจะรับซื้ อเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
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 ซึ่ งบริ ษทั ย่อยยังคงยืนยันให้ใช้วิธีที่ได้
เคยเสนอไปคือ ให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) รับซื้ ออุปกรณ์โครงข่ายที่บริ ษทั ย่อยมีอยู่ จนกระทัง่
บริ ษทั ย่อยได้มีการเจรจากับคณะกรรมการเจรจาต่ อรองในการรั บซื้ ออุ ปกรณ์ และยกเลิ กสัญญา
ปรับปรุ งโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470MHz จนได้ขอ้ สรุ ปเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 และ
คณะกรรมการเจรจาต่อรองฯได้นาํ ข้อสรุ ปดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารของ บริ ษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน) และขณะนี้ อยูใ่ นขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการบริ หารของ บริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ ฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเพื่อ
ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ชดใช้ค่าอุปกรณ์โครงข่ายตามที่ได้เคย
เจรจาไว้
35. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินลงทุน เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะ
ยาว บริ ษ ัทฯมี ค วามเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้องกับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ นดัง กล่ า ว และมี นโยบายการบริ หาร
ความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าทางการเงิน และลูกหนี้อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่
เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการ
ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน และลูกหนี้อื่นที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าและ
อุปกรณ์เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่
สําคัญที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ทาง
การเงิน

หนี้สินทาง
การเงิน

(ล้าน)
-

(ล้าน)
7.01

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
31.8319

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ย ที่ สํา คัญ อันเกี่ ย วเนื่ อ งกับ เงิ น ฝากธนาคาร
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นและเงิ นกู้ยืมระยะยาวที่ มีดอกเบี้ ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ ปรั บขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั รา
ดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ ง ใกล้เ คี ยงกับอัตราตลาดในปั จ จุ บนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของบริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิ นทรั พย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรื อ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)
ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร - ทรัสต์
รี ซีท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ื ระยะยาวจากธนาคาร
- เงินกูย้ ม
- เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่น

ร้อยละต่อปี

ภายใน 1
ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ตามราคา ดอกเบี้ย
ตลาด

รวม

0.75%
6.1% - 10.8%

-

3
3

1
1

18
18

41
41

18
4
41
63

4.15% - 7%

31

-

-

-

31

-

13
2
46

16
4
20

47
47

224
224

224
29
47
6
337

5% - 7%
MLR
0.5%

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตรา
อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 1 ถึง 5 ปี
ตามราคา ดอกเบี้ย
ปี
ตลาด

รวม

ร้อยละต่อปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- เงินให้กยู้ ม
ื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
หนีส้ ิ นทางการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร -ทรัสต์
รี ซีท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน

0.75%

-

-

17

-

17

6.1% - 10.8%

3
12

1
-

-

51
-

4
51
12

15

1

17

51

84

-

6.125%

4.15% - 7%

31

-

-

-

31

-

-

-

-

21

21
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อัตรา
ดอกเบี้ย
-

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตรา
อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มีอตั รา
ภายใน 1 1 ถึง 5 ปี
ตามราคา ดอกเบี้ย
ปี
ตลาด

รวม

5% - 7%

1

3

-

-

4

MLR

-

-

47

-

47

32

3

47

21

103
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มูลค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และ
เงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึ งประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน ในกรณี ของเครื่ องมือทาง
การเงินที่มีการซื้ อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด แต่หากไม่สามารถหา
ราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินจะกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัด
มูลค่าที่เหมาะสม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้ การค้า แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข)

ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าทางการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื่ อหัก
รายได้ดอกผลเช่ าซื้ อที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญตามบัญชี

ค)

เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและเงินกูย้ มื จากธนาคารที่
จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ง)

เงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่และมีระยะเวลาครบกําหนดใน
ระยะยาวมีมูลค่ายุติธรรมดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่น

มูลค่าตามบัญชี
6.2

มูลค่ายุติธรรม
5.6

36. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุริกจอย่างต่อเนื่อง
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ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.8:1 (2553: 1.4:1)
และบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนเท่ากับ 0.3:1 (2553: 0.8:1)
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37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 2.1 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่และฉบับ
ปรับปรุ งมาถือปฏิบตั ิตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 5 บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชี
บางรายการในงบการเงินสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีในปี ปั จจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงาน
ไว้
38. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
38.1 แผนการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแล้วของบริ ษทั ฯจํานวน 240 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนและชําระแล้วเดิมให้เหลือ
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้วจํานวน 360 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ฯเดิมจากมูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.60 บาท และให้นาํ ทุนที่ลดจํานวน 240 ล้านบาท
ทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4.6 ล้านบาท และส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจํานวน 165.3 ล้านบาท
ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ฯจํานวน 394.7 ล้านบาท ตามงบแสดงฐานะ
การเงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ซึ่ งการลดทุ นครั้ ง นี้ จะไม่ มีผลกระทบต่อจํานวนหุ ้นที่ มีอยู่ ซึ่ ง
บริ ษทั ฯคาดว่าจะดําเนินการดังกล่าวแล้วเสร็ จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
38.2 เงินปันผลระหว่ างกาล
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2555 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
30 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 มีนาคม 2555
39. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
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