
 
บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(เดิมช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”)  
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 



 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(เดิมช่ือ “บริษทั ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้ง
วางแผนและปฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็น
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละ
ประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การตรวจสอบ
ดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดาํเนินงาน
และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และ              
บริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหสั้งเกตในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 และขอ้ 5 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบั
ปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพ่ือจดัทาํและนาํเสนองบการเงินน้ี ทั้งน้ี 
บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั เพ่ือสะทอ้น
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
 
 
 
โสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กมุภาพนัธ์ 2555 
 



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 18,109,632       1,001,207         17,488,483       782,510            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9, 11 41,448,536       29,406,039       50,561,068       40,091,415       

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 3,427,857         13,316,103       3,427,857         13,316,103       

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 -                        -                        12,246,000       -                        

สินคา้คงเหลือ 12 237,928,973     193,546,860     228,356,556     184,315,443     

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 13 -                        28,181,873       -                        28,181,873       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14 7,266,358         5,781,541         6,183,292         4,777,282         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 308,181,356     271,233,623     318,263,256     271,464,626     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 15 983,329            977,177            470,813            467,848            

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ี

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 602,242            14,343,053       602,242            14,343,053       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                        -                        5,092,486         17,467,646       

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 162,000,000     188,237,195     162,000,000     188,237,195     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 105,248,126     104,453,241     56,175,293       48,602,192       

อุปกรณ์โครงข่าย 19 196,839,000     211,870,000     -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 11,222,025       13,049,182       332,571            461,885            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21 2,368,734         2,434,474         901,484            975,624            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 479,263,456     535,364,322     225,574,889     270,555,443     

รวมสินทรัพย์ 787,444,812     806,597,945     543,838,145     542,020,069     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 22 30,580,349       47,113,524       30,580,349       47,113,524       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11, 23 223,758,653     253,291,620     21,277,633       60,838,387       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 -                        9,740,000         -                        7,850,000         

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 -                        264,395            -                        264,395            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 2,161,446         2,150,668         -                        -                        

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 25 12,910,578       12,728,688       1,098,754         379,722            

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 26 15,282,166       115,193,638     15,282,166       115,193,638     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,351,585         1,942,428         3,859,418         1,675,622         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 289,044,777     442,424,961     72,098,320       233,315,288     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 25 16,309,213       24,824,786       3,269,952         351,665            

เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 24 4,051,564         6,213,010         -                        -                        

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 26 31,736,232       -                        31,736,232       -                        

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 27 3,873,092         -                        3,854,604         -                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 55,970,101       31,037,796       38,860,788       351,665            

รวมหนีสิ้น 345,014,878     473,462,757     110,959,108     233,666,953     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 38 600,000,000     600,000,000     600,000,000     600,000,000     

   ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 38 165,337,362     165,337,362     165,337,362     165,337,362     

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 32, 38 4,645,831         4,645,831         4,645,831         4,645,831         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 38 (335,235,910)   (447,340,801)   (346,326,441)   (470,852,362)   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 9,222,285         9,222,285         9,222,285         9,222,285         

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ 443,969,568     331,864,677     432,879,037     308,353,116     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,539,634)        1,270,511         -                        -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 442,429,934     333,135,188     432,879,037     308,353,116     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 787,444,812     806,597,945     543,838,145     542,020,069     

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 381,415,602     121,239,581     383,103,462     122,680,190     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 12,088,641       13,673,803       -                        -                        

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 651,788            2,392,947         651,788            2,392,947         

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 23,146,434       2,215,546         23,146,434       2,215,546         

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                        20,229,557       -                        948,716            

กาํไรจากการขายสินทรัพย์ 14,160,856       1,230,027         14,154,960       1,355,222         

รายไดอ่ื้น 10,523,268       3,370,359         11,556,952       14,583,942       

รวมรายได้ 441,986,589     164,351,820     432,613,596     144,176,563     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 165,530,406     94,361,169       167,218,267     95,801,778       

ตน้ทุนในการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทาง 8,699,800         9,853,676         -                        -                        

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ 3,614,583         2,075,835         3,614,583         2,075,835         

ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

   เพ่ือการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม 5,799,237         (96,068,580)     5,799,237         (96,068,580)     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 50,645,206       17,467,621       50,645,206       17,467,621       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 57,121,065       48,190,849       54,115,895       73,255,026       

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 14,962,130       13,109,248       -                        9,173,531         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                        -                        12,375,160       -                        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 9,652,650         -                        459,152            -                        

รวมค่าใช้จ่าย 316,025,077     88,989,818       294,227,500     101,705,211     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 125,961,512     75,362,002       138,386,096     42,471,352       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16,666,766)     (23,626,282)     (13,860,175)     (19,867,045)     

กาํไรสําหรับปี 109,294,746     51,735,720       124,525,921     22,604,307       

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 112,104,891     52,573,215       124,525,921     22,604,307       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,810,145)        (837,495)           

109,294,746     51,735,720       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 30

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.19 0.09 0.21 0.04

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 600,000,000     600,000,000     600,000,000     600,000,000     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสําหรับปี 109,294,746 51,735,720 124,525,921 22,604,307

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลกาํไรจากการตีราคาท่ีดิน 18 -                        9,222,285 -                        9,222,285         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี -                        9,222,285         -                        9,222,285         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 109,294,746 60,958,005 124,525,921 31,826,592

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 112,104,892     61,795,500       124,525,921 31,826,592

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,810,145)        (837,495)           

109,294,747 60,958,005

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 109,294,746     51,735,720       124,525,921     22,604,307       

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,676,670       18,976,808       8,123,291         10,320,139       

   ขาดทุน (กาํไร) จากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

      เพ่ือการลงทุนเป็นมูลค่ายติุธรรม 5,799,237         (96,068,580)     5,799,237         (96,068,580)     

   หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน (โอนกลบั) (1,262,964)        1,547,470         4,137,035         35,161,528       

   ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (8,693,929)        20,984,330       (8,693,929)        20,256,330       

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (6,855,701)        870,597            2,337,794         (694,979)           

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 4,104,883         574,157            4,104,883         574,157            

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (14,160,856)     (1,204,278)        (14,154,960)     (1,329,473)        

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 14,962,130       13,109,248       -                        9,173,531         

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -                        -                        12,375,160       -                        

   ดอกเบ้ียรับ (350,389)           (241,495)           (1,981,269)        (1,294,166)        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,873,092         -                        3,854,604         -                        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 13,009,877       20,790,548       11,331,550       19,628,440       

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน: 136,396,796     31,074,525       151,759,317     18,331,234       
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (8,957,373)        (9,997,100)        (12,784,529)     (21,556,511)     
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน 23,629,057       7,194,768         23,629,057       7,194,768         
   สินคา้คงเหลือ (35,643,298)     19,082,467       (35,302,298)     19,082,468       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (268,722)           287,334            (202,670)           (68,550)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (198,400)           (156,723)           (190,000)           506,527            
หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (16,132,161)     (12,902,434)     (33,965,510)     4,020,252         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,409,157         1,190,875         2,183,796         5,562,305         
เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 101,235,056     35,773,712       95,127,163       33,072,493       
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,216,095)        (169,194)           (1,203,340)        (156,477)           
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 100,018,961     35,604,518       93,923,823       32,916,016       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 350,389            241,495            1,981,269         1,294,166         

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        (12,246,000)     (5,322,936)        

จ่ายเจา้หน้ีค่าหุน้ (1,506,225)        -                        (1,506,225)        -                        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 3,298,383         10,270,389       3,223,617         9,166,832         

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        15,888              -                        15,888              

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 126,875            260,226            126,875            260,226            

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 62,379,823       1,000,000         62,379,823       1,000,000         

ซ้ืออุปกรณ์ (17,975,389)     (21,853,110)     (17,898,067)     (21,852,147)     

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (109,180)           -                        (109,180)           -                        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 46,564,676       (10,065,112)     35,952,112       (15,437,971)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (38,820,773)     9,172,990         (38,820,773)     9,172,990         

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 21,582,636       (7,311,396)        21,582,636       (7,311,396)        

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (6,152)               645,590            (2,965)               (1,156)               

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (9,930,142)        9,723,527         (7,855,369)        7,850,000         

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (264,395)           (2,546,284)        (264,395)           (2,546,284)        

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (14,098,613)     (10,995,949)     (2,127,611)        (2,645,237)        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัอ่ืน (2,150,668)        (2,139,945)        -                        -                        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (68,175,240)     (15,096,168)     (68,175,240)     (15,096,168)     

ดอกเบ้ียจ่าย (17,611,865)     (6,766,627)        (17,506,245)     (6,626,137)        

เงนิสดสุทธิจากใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (129,475,212)   (25,314,262)     (113,169,962)   (17,203,388)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน 17,108,425       225,144            16,705,973       274,657            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,001,207         776,063            782,510            507,853            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 18,109,632       1,001,207         17,488,483       782,510            

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม: -

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด: -

   ขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายโดยยงัไม่ไดรั้บเงิน 1,000,000         -                        1,000,000         -                        

   รายการขายรถยนตแ์ละเคร่ืองจกัรท่ียงัไม่ไดรั้บชาํระ 265,000            3,065,021         265,000            3,065,021         

   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินคา้คงเหลือและสินทรัพยอ่ื์น 44,886              7,063,054         44,886              7,063,054         

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 20,237,793       -                        20,237,793       -                        

   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน

      ไปเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                        29,369,641       -                        29,369,641       

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 200,165            -                        200,165            -                        

   ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน 5,665,982         -                        5,665,982         -                        

   เจา้หน้ีค่าหุน้ -                        1,506,225         -                        1,506,225         

   ดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีไดรั้บยกหน้ี 7,761,851         -                        7,761,851         -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท คาร์มาร์ท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ “บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)”)

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูม้ี
ส่วนไดเ้สียที่

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 600,000,000 165,337,362 4,645,831 -499,914,016 -                            -                            270,069,177 2,108,006 272,177,183
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                            -                            -                            52,573,215 9,222,285             9,222,285             61,795,500 (837,495)               60,958,005
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลังการปรับปรุง 600,000,000 165,337,362 4,645,831 -447,340,801 9,222,285             9,222,285             331,864,677 1,270,511 333,135,188

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - ตามที่รายงานไว้เดิม 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
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจาก
  การนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 5) -                            -                            -                            95,642,002 (96,068,580)          (96,068,580)          (426,578)               -                            (426,578)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 - หลังการปรับปรุง 600,000,000 165,337,362 4,645,831 -447,340,801 9,222,285             9,222,285             331,864,677 1,270,511 333,135,188
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                            112,104,891 -                            -                            112,104,891 (2,810,145)            109,294,746
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 600,000,000 165,337,362 4,645,831 -335,235,910 9,222,285             9,222,285             443,969,568 -1,539,634 442,429,934

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

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษทั คาร์มาร์ท จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

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

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 600,000,000 165,337,362 4,645,831 -493,456,669 -                           -                           276,526,524
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                           -                           -                           22,604,307 9,222,285             9,222,285             31,826,592
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 - หลงัการปรับปรุง 600,000,000 165,337,362 4,645,831 -470,852,362 9,222,285             9,222,285             308,353,116

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 - ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 600,000,000 165,337,362 4,645,831 -566,494,364 105,290,865         105,290,865         308,779,694
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื่องจาก
  การนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ (หมายเหตุ 5) -                           -                           -                           95,642,002 (96,068,580)          (96,068,580)          (426,578)               
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 - หลงัการปรับปรุง 600,000,000 165,337,362 4,645,831 -470,852,362 9,222,285             9,222,285             308,353,116
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           124,525,921 -                           -                           124,525,921
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 600,000,000 165,337,362 4,645,831 -346,326,441 9,222,285             9,222,285             432,879,037

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

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษัท คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(เดมิช่ือ “บริษัท ไดสตาร์ อเิลคทริก คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 บริษทั คาร์มาร์ท จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือการจาํหน่ายรถยนต์ท่ีใชก้๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคม สินคา้
อุปโภคบริโภค ให้เช่าและให้บริการคลงัสินคา้ ท่ีอยู่บริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 81-81/1    
ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 

1.2 การประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคนืของสินทรัพย์ 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554 และวนัท่ี 12 มกราคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัใหมี้การ
ประเมินราคาของอุปกรณ์และสินค้าคงเหลือท่ี เ ก่ียวข้องกับโครงการปรับปรุงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีให้เป็นระบบ CDMA 2000 1X โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวทราบมูลค่าท่ีจะเสนอขายสินทรัพยด์งักล่าวใหแ้ก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกและไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวตามราคาประเมินใหม่ ซ่ึงรายการปรับปรุงเพ่ิมเติม
จากปี 2552 ในงบการเงินสาํหรับปี 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ค่าเผือ่การลดราคาทุนลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะ   
 ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ  7.2 6.5 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์โครงข่าย  13.1 - 
รวม  20.3 6.5 

 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาของอุปกรณ์
และสินคา้คงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายดงักล่าวขา้งตน้อีกคร้ัง โดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวทราบมูลค่าท่ีจะเสนอขายสินทรัพย์
ดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกและไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวตามราคาประเมิน
ใหม่ ซ่ึงรายการปรับปรุงเพ่ิมเติมจากปี 2553 ในงบการเงินสาํหรับปี 2554 สรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

โอนกลบัค่าเผือ่การลดราคาทุนลงใหเ้ท่ากบัมูลค่า   
 สุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ  (3.4) (3.1) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของอุปกรณ์โครงข่าย  15.0 - 
รวม  11.6 (3.1) 

2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี  
   อตัราร้อยละ  

  ของการถือหุ้นตามท่ี  
  ปรากฎในรายช่ือ จดัตั้งข้ึน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ผูถื้อหุน้ ในประเทศ 

  2554 2553  
  ร้อยละ ร้อยละ  
บริษทั สตาร์คอม จาํกดั ธุรกิจดา้นส่ือสารโทรคมนาคม 70.00 70.00 ไทย 
บริษทั มายบสั จาํกดั ดาํเนินกิจการดา้นรถโดยสารประจาํทาง 95.16 95.16 ไทย 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ัดทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
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จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ตามวิธีราคาทุน 

3. การปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี 

  ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

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

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

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการ
บญัชีดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนกังานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานดงักล่าวเม่ือ
เกิดรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ี
เปล่ียนแปลงโดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี การเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ลดลงเป็นจาํนวน 3.9 ลา้นบาท 
(0.01 บาทต่อหุน้) (เฉพาะของบริษทัฯ: กาํไรลดลงเป็นจาํนวน 3.9 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ลดลง 0.01 
บาทต่อหุน้)  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการเลือกบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน 
(ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เดิมบริษทัฯบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุนภายใตร้ายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน ซ่ึงแสดงตามวิธีการ
ตีราคาใหม่และวิธีราคาทุน ตามลาํดบั บริษทัฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีโดยจัดประเภท
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นรายการแยกต่างหากและบนัทึกดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยเร่ิมถือ
ปฏิบติัในปีปัจจุบนั และปรับปรุงการจดัประเภทส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคารสําหรับ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวกบับญัชีกบัขาดทุนสะสมยกมาสาํหรับปี 

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

 ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
  ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
  ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ

การเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษเีงนิได้ 
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 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  

5. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถอืปฏิบัติ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 
เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัผล
สะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 ผลสะสมต่อขาดทุนสะสมตน้ปี 2554 และ 2553 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการ
นาํมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัและมีการปรับยอ้นหลงังบการเงิน ประกอบดว้ย  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะของ

กิจการ 

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

รวม (427) - (427) - 

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท)

 

งบการเงินรวม / งบการเงิน           
เฉพาะกิจการ 

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

 

6. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

6.1 การรับรู้รายได้ 

  ขายสินค้า 

  รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

  รายได้ดอกผลเช่าซ้ือ 

  บริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากสญัญาเช่าซ้ือและสญัญาเช่าทางการเงินโดยรับรู้กาํไรท่ีเกิดจากส่วนต่างระหว่าง
ราคาขายเงินสดกบัตน้ทุนของสินคา้เป็นรายไดท้ั้งจาํนวนในปีท่ีมีการทาํสัญญาเช่าซ้ือและไดรั้บชาํระ
เงินงวดแรก และปันส่วนรายไดด้อกผลเช่าซ้ือซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างราคาขายเงินสดกบัราคาขาย
ผอ่นชาํระไปตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระตามวิธีเงินรายปี (Annuity) โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงกาํหนด
ชาํระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่ บริษทัฯหยุดรับรู้รายไดจ้ากสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทาง
การเงินเม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 3 งวด 

  รายได้ค่าบริการ 

  รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินรถโดยสารประจาํทางในมูลค่า
สุทธิท่ีบริษทัย่อยจะไดรั้บตามขอ้ตกลงการแบ่งรายไดจ้ากการเดินรถโดยสารประจาํทางท่ีบริษทัยอ่ย
ทาํไวก้บัพนกังานประจาํรถ 

  รายได้ค่าเช่า 

  รายไดจ้ากการใหเ้ช่าสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรับรู้รายไดโ้ดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญา
เช่าและถือเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินงานตามปกติธุรกิจ  

6.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ี
ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

6.3 ลูกหนีก้ารค้า 
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 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

6.4 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงินแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย 
มูลค่าตามสัญญาเช่าซ้ือคงคา้งสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญบนัทึกตามจาํนวนหน้ีท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ี 

6.5 สินค้าคงเหลอื 

  สินคา้สาํเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า สินคา้ระหว่างผลิตแสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึง ตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

  วตัถุดิบ และวสัดุอ่ืนๆ แสดงในราคาตน้ทุนถวัเฉล่ีย หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด     
จะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

6.6  เงนิลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

6.7 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผล
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

6.8  ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัใหมี้
การประเมินราคาท่ีดินในส่วนของสาํนกังานโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวใน
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ราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพ่ือมิใหร้าคาตาม
บญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 
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 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วน
ของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ี
ลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้
ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20   ปี - 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20   ปี - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5   ปี - 
ยานพาหนะ   5   ปี 5 และ 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน   3 และ 5   ปี 3, 5 และ 10  ปี 
สิทธิการเช่า ตามอายสุญัญาเช่า 5  ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดั
รายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

6.9  อุปกรณ์โครงข่าย 

  อุปกรณ์โครงข่ายแสดงตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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6.10 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้
มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัมีดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3   ปี - 
ค่าสิทธิเดินรถโดยสารประจาํทาง - ตามอายท่ีุเหลืออยูข่อง

ใบอนุญาต (ประมาณ 9 ปี) 

6.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบั   
บริษทัฯ 

  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

6.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

  สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ        
ตํ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกสินทรัพยท่ี์ขายและเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

 จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

6.13 เงนิตราต่างประเทศ 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

  กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน  

6.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่าเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 

  บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีดินซ่ึงใช้
วิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ย
ราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์
เพ่ิม 

6.15 สํารองค่ารับประกนัสินค้า 
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 บริษทัฯบนัทึกประมาณการสาํรองค่ารับประกนัสินคา้เกณฑค์งคา้ง โดยพิจารณาจากประสบการณ์ใน
อดีตในอตัราร้อยละของยอดขาย 

6.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยได้ทาํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรก         
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนั
ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายโดยทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 

6.17 ประมาณการหนีสิ้น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้ น และบริษทัฯและบริษัทย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

6.18 ภาษเีงินได้ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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6.19 สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาจะ
ถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญา 

7. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุน 

บริษทัฯจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวได้
ลดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร 

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อืน่ 

ฝ่ายบริหารจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์นหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้เน่ืองจากไม่มีราคาใน
ตลาดท่ีสามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 17 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวต้องอาศยัขอ้สมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการ 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สํารองค่ารับประกนัสินค้า 

ในการประมาณสํารองค่ารับประกนัสินคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
รายจ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการรับประกันสินค้าสําหรับการขายแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึง
ประสบการณ์ในอดีต 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดฟ้ีองร้อง 
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บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 

8. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินสด 188 158 180 138 
เงินฝากธนาคาร 17,922 843 17,308 645 
รวม 18,110 1,001 17,488 783 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.75 ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.5      
ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน - - - 136 
คา้งชาํระ     
 1 - 3 เดือน - - 444 291 
 4 - 6 เดือน - - 753 - 
 7 - 12 เดือน - - 772 - 
 มากกว่า 12 เดือน - - 11,135 10,713 

รวม - - 13,104 11,140 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - (11,140) (11,140) 
สุทธิ - - 1,964 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
เช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้ 5,957 11,399 5,957 11,399 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน 11,576 2,044 11,576 2,044 
คา้งชาํระนอ้ยกว่า 3 เดือน 6,355 4,052 6,355 4,052 
คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือน 986 7,599 986 7,599 
เช็คคืน 460 1,474 460 1,474 

รวม  25,334 26,568 25,334 26,568 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,009) (1,591) (1,009) (1,591) 

สุทธิ 24,325 24,977 24,325 24,977 

ลูกหนีอ้ืน่     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 385 565 7,643 11,365 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,000 - 1,000 - 
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 15,739 3,864 15,629 3,749 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 17,124 4,429 24,272 15,114 
รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 41,449 29,406 50,561 40,091 

10. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน   
- ครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี 4,846 13,822 
- ครบกาํหนดชาํระ 2 - 5 ปี 632 20,121 
รวมลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5,478 33,943 
หกั: รายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (264) (4,419) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 5,214 29,524 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,184) (1,865) 
สุทธิ 4,030 27,659 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน (สุทธิจากดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่
ถือเป็นรายได)้ จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
 เช่าทางการเงิน - สุทธิ 
 2554 2553 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,111 26,481 
คา้งชาํระ   
 ภายใน 12 เดือน - 1,890 
 มากกว่า 12 เดือน 1,103 1,153 
รวม 5,214 29,524 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,184) (1,865) 
สุทธิ 4,030 27,659 

11. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
ขายสินคา้และบริการ - - 2 1 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียรับ - - 2 1 ร้อยละ 6.125 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ - - - 5 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าบริการท่ีปรึกษา - - - 6 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่าเช่าจ่าย - - - - ราคาตามสญัญา 
ขายท่ีดินและอาคาร 20 - 20 - ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการ     
ดอกเบ้ียจ่าย - - - - ร้อยละ 7.88 ต่อปี (2553: ร้อยละ 

7.75 - 12.00 ต่อปี) 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2554 และ  2553                   
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 27,354 23,532 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้     
   มีความเก่ียวขอ้งกนั) 1,000 - 1,000 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการและ     
   ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 385 565 385 565 

รวม 1,385 565 28,739 24,097 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (18,132) (12,732) 

สุทธิ 1,385 565 10,607 11,365 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 33,128 20,882 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (20,882) (20,882) 

สุทธิ - - 12,246 - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการและผูถื้อหุน้

ร่วมกนั) 

 
- 

 
2,868 

 
- 

 
2,775 

รวม - 2,868 - 2,775 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกี่ยวข้องกนั    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการและผูถื้อหุน้

ร่วมกนั) 

 
- 

 
390 

 
- 

 
- 

กรรมการของบริษทัฯ - 9,350 - 7,850 

รวม - 9,740 - 7,850 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการและผูถื้อหุน้

ร่วมกนั) 

 
- 

 
264 

 
- 

 
264 

รวม - 264 - 264 
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 ในระหวา่งปีปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ค่าเผือ่หน้ี  
 2553 เพ่ิมข้ึน สงสยัจะสูญ 2554 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษัทย่อย     
บริษทั สตาร์คอม จาํกดั 470 1,586 (470) 1,586 
บริษทั มายบสั จาํกดั 20,412 10,660 (20,412) 10,660 
รวม 20,882 12,246 (20,882) 12,246 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อยมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.125      
ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9 7 9 6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3 - 3 - 
รวม 12 7 12 6 

12. สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดร้วมสินคา้คงเหลือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมูลค่าสุทธิ 
97 ลา้นบาท และ 11 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2553: จาํนวน 94 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz ให้เป็นระบบ 
CDMA2000 1X โดยโครงการดงักล่าวอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุขอ้ 19 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 สินคา้คงเหลือดงักล่าวของบริษทัฯมูลค่า 93 ลา้นบาท ไดจ้าํนาํไวก้บั
ธนาคารแห่งหน่ึงเพือ่เป็นประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2554 และวนัท่ี 12 มกราคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดจ้ดัให้มี
การประเมินราคาของสินคา้คงเหลือขา้งตน้ โดยผูป้ระเมินราคาอิสะตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 1.2 
และไดป้รับปรุงสินคา้คงเหลือตามราคาประเมินใหม่โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อการลด
ราคาทุนลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจาํนวน 7.2 ลา้นบาทและ 6.5 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบ
กาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2553 ตามลาํดบั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2554    
บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาของสินคา้คงเหลือขา้งตน้อีกคร้ัง โดยผู ้
ประเมินราคาอิสะตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 1.2 และไดป้รับปรุงสินคา้คงเหลือตามราคาประเมิน
ใหม่ในปี 2554 โดยบนัทึกโอนกลบัค่าเผื่อการลดราคาทุนลงให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจาํนวน 
3.4 ลา้นบาทและ 3.1 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2554 ตามลาํดบั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   รายการปรับลดราคาทุนให ้   
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
สินคา้สาํเร็จรูป 257,487 218,040 (30,543) (39,356) 226,944 178,684 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 10,534 11,876 (1,070) (1,071) 9,464 10,805 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,015 5,552 (1,494) (1,494) 1,521 4,058 

รวม 271,036 235,468 (33,107) (41,921) 237,929 193,547 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   รายการปรับลดราคาทุนให ้   
 ราคาทุน เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
สินคา้สาํเร็จรูป 243,745 204,298 (26,187) (34,659) 217,558 169,639 
วตัถุดิบและวสัดุอ่ืนๆ 10,347 11,689 (1,070) (1,071) 9,277 10,618 
สินคา้ระหวา่งทาง 3,015 5,552 (1,494) (1,494) 1,521 4,058 

รวม 257,107 221,539 (28,751) (37,224) 228,356 184,315 
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13. สินทรัพย์ทีถ่อืไว้เพือ่ขาย 

 ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีไดท้าํขอ้ตกลงการขายและเขา้
เง่ือนไขในการรับรู้รายการเป็นการขายท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีจดัประเภทสินทรัพย ์
เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ดงัน้ี 

ก. เคร่ืองจักรมูลค่าสุทธิ 3.74 ล้านบาท ซ่ึงบริษทัฯได้ทาํสัญญาซ้ือขายเคร่ืองจกัรท่ีไม่ได้ใช้
ดาํเนินงานดงักล่าวกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2553 ในมูลค่า
ประมาณ 3.75 ลา้นบาท โดยผอ่นชาํระเป็นรายงวดรวม 5 งวด งวดสุดทา้ยจาํนวน 3.56 ลา้น
บาท บริษทัฯจะไดรั้บชาํระภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 อย่าไรก็ตาม บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บ
ชาํระเงินครบถว้นตามสญัญา โดยมีหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 3.5 ลา้นบาท 

ข. ท่ีดินและอาคารมูลค่าสุทธิ 24.44 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและ
อาคารกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 ในมูลค่ารวม 42.90 ลา้น
บาท โดยผอ่นชาํระเป็นรายงวดรวม 11 งวด งวดสุดทา้ยจาํนวน 40.50 ลา้นบาท บริษทัฯจะ
ไดรั้บชาํระภายในเดือนกรกฎาคม 2554 โดยบริษทัฯจะดาํเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือในวนัท่ีไดรั้บชาํระเงินงวดสุดทา้ย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯบนัทึกเงินค่างวดท่ีไดรั้บเบ้ืองตน้ตามสัญญาดงักล่าวเป็นเงินรับ
ล่วงหนา้ และแสดงอยูใ่นหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน  

14. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวาคม 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม /         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554  2,722 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  2,722 
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15. เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารไปวางเป็นประกนั
วงเงินสินเช่ือกบัธนาคารและวางเป็นประกนัคดีความท่ีศาล ตามลาํดบั 

16. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนเรียก   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 

 ลา้นบาท 2554 2553 2554 2553 
  ร้อยละ ร้อยละ   

บจ. สตาร์คอม  206 90.41 90.41 144,200 144,200 
บจ. มายบสั   32 95.16 95.16 9,173 9,173 
รวม    153,373 153,373 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (148,281) (135,905) 
สุทธิ    5,092 17,468 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระใน
บริษทั มายบสั จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 55 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัในการเพ่ิมทุนในบริษทั สตาร์คอม จาํกดั 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2548 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 66 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่เรียกชาํระ 

17. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 ในปี 2553 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินและอาคาร และอสังหาริมทรัยเ์ดิมท่ีไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานบางส่วนมาหา
ประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีในปี 2554 โดยจดัประเภท
ท่ีดินและอาคาร และอสังหาริมทรัยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานดงักล่าวเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3   
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รายการกระทบยอดระหว่างมูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้งวดกบัวนัส้ินงวดของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุนดงักล่าวในปี 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

อสงัหาริมทรัพย ์
ท่ีใหบ้ริการ
คลงัสินคา้ 

อสงัหาริมทรัพย์
ท่ีไม่ไดร้ะบุ

วตัถุประสงคข์อง
การใชใ้นอนาคต 

 
 
 

รวม 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2553 1,417 21,045 22,462 
จดัประเภทจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 70,313 - 70,313 
ค่าเส่ือมราคา - (541) (541) 
ผลกาํไรสุทธิจากการปรับมูลค่าใหเ้ป็น
มูลค่ายติุธรรม 96,069 

 
- 

 
96,069 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (66) (66) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2553 167,799 20,438 188,237 
ผลขาดทุนสุทธิจากการปรับมูลค่าให้
เป็นมูลค่ายติุธรรม (5,799) 

 
- 

 
(5,799) 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (200) (200) 
โอนไปสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายและได้
จาํหน่ายในระหวา่งปี - 

 
(20,238) 

 
(20,238) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2554 162,000 - 162,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัฯเป็นท่ีดินและอาคารท่ีให้บริการคลงัสินคา้ บริษทัฯแสดง
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธี
พิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินราคาดงักล่าว
ประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพ้ืนท่ีว่างระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาว
ของค่าเช่า 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งได้แยกแสดงรายการใน         
งบกาํไรขาดทุน 
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อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะส้ันและระยะยาว 
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18. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงนิรวม 
(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่ 

 
สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

       เครื่องตกแต่ง   
  ที่ดินและ อาคารและ    ติดตั้ง   
 ที่ดินในส่วน ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สิทธิการเช่า เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ของสาํนกังาน ที่ดิน อาคาร อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่          
1 มกราคม 2553 17,098 206 26,559 2,200 10,285 88,591 26,065 493 171,497 
ซื้อเพิ่ม - - - - 122 11,823 1,026 8,949 21,920 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - - (2,612) (17,445) (275) (3,600) (23,932) 
โอนเขา้จากสินทรัพยท์ี่ไม่ได ้          
   ใชด้าํเนินงาน 541 - 3,626 - - - - 66 4,233 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - - (350) (350) 
ปรับปรุงจากการตีราคา 9,222 - - - - - - - 9,222 
โอนเขา้/โอนออก - - 1,857 - 1,793 1,725 87 (5,462) - 

31 ธนัวาคม 2553 26,861 206 32,042 2,200 9,588 84,694 26,903 96 182,590 
ซื้อเพิ่ม - - 259 - 647 14,279 3,674 4,983 23,842 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - - (28) (5,712) (1,668) (4,056) (11,464) 
โอนเขา้/โอนออก - - 454 - 21 41 105 (621) - 

31 ธนัวาคม 2554 26,861 206 32,755 2,200 10,228 93,302 29,014 402 194,968 
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 งบการเงนิรวม (ต่อ) 
(หน่วย: พนับาท) 

 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่ 

 
สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

       เครื่องตกแต่ง   
  ที่ดินและ อาคารและ    ติดตั้ง   
 ที่ดินในส่วน ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สิทธิการเช่า เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ของสาํนกังาน ที่ดิน อาคาร อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2553 - 206 24,127 2,151 7,477 12,770 24,760 - 71,491 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 3,734 49 1,331 10,075 683 - 15,872 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/          
   ตดัจาํหน่าย - - (1,681) - (956) (6,436) (153) - (9,226) 

31 ธนัวาคม 2553 - 206 26,180 2,200 7,852 16,409 25,290 - 78,137 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 2,077 - 942 10,851 870 - 14,740 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/          
   ตดัจาํหน่าย - - - - (28) (1,751) (1,378) - (3,157) 

31 ธนัวาคม 2554 - 206 28,257 2,200 8,766 25,509 24,782 - 89,720 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2553 26,861 - 5,862 - 1,736 68,285 1,613 96 104,453 

31 ธนัวาคม 2554 26,861 - 4,498 - 1,462 67,793 4,232 402 105,248 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี          
2553 (จาํนวน 8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    15,872 

2554 (จาํนวน 7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)    14,740 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

       เครื่องตกแต่ง   
  ที่ดินและ อาคารและ    ติดตั้ง   
 ที่ดินในส่วน ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สิทธิการเช่า เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ของสาํนกังาน ที่ดิน อาคาร อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาตีใหม่          
1 มกราคม 2553 17,098 206 26,559 2,200 9,990 20,821 25,123 493 102,490 
ซื้อเพิ่ม - - - - 122 11,823 1,026 8,949 21,920 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - - (2,612) (17,445) (276) (3,600) (23,933) 
โอนเขา้จากสินทรัพยท์ี่ไม่ได ้          
   ใชด้าํเนินงาน 541 - 3,626 - - - - 66 4,233 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - - (350) (350) 
ปรับปรุงจากการตีราคา 9,222 - - - - - - - 9,222 
โอนเขา้/โอนออก - - 1,857 - 1,793 1,725 87 (5,462) - 

31 ธนัวาคม 2553 26,861 206 32,042 2,200 9,293 16,924 25,960 96 113,582 
ซื้อเพิ่ม - - 259 - 647 14,279 3,596 4,983 23,764 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย - - - - (28) (5,712) (1,668) (4,056) (11,464) 
โอนเขา้/โอนออก - - 454 - 21 41 105 (621) - 

31 ธนัวาคม 2554 26,861 206 32,755 2,200 9,933 25,532 27,993 402 125,882 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 
 สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่า

ตามราคาที่ตีใหม่ 
 

สินทรัพยซ์ึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

       เครื่องตกแต่ง   
  ที่ดินและ อาคารและ    ติดตั้ง   
 ที่ดินในส่วน ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สิทธิการเช่า เครื่องจกัรและ  และอุปกรณ์ อุปกรณ์  
 ของสาํนกังาน ที่ดิน อาคาร อาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ สาํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม          
1 มกราคม 2553 - 206 24,127 2,151 7,182 7,522 24,105 - 65,293 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 3,734 49 1,331 3,298 501 - 8,913 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/          
   ตดัจาํหน่าย - - (1,681) - (956) (6,436) (153) - (9,226) 

31 ธนัวาคม 2553 - 206 26,180 2,200 7,557 4,384 24,453 - 64,980 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - - 2,077 - 943 4,074 791 - 7,885 
ค่าเสื่อมราคา - จาํหน่าย/          
   ตดัจาํหน่าย - - - - (28) (1,751) (1,379) - (3,158) 

31 ธนัวาคม 2554 - 206 28,257 2,200 8,472 6,707 23,865 - 69,707 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2553 26,861 - 5,862 - 1,736 12,540 1,507 96 48,602 

31 ธนัวาคม 2554 26,861 - 4,498 - 1,461 18,825 4,128 402 56,175 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี         
2553 (จาํนวน 1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)     8,913 

2554 (จาํนวน - ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)   7,885 
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 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพย ์ ณ ส้ินปี 2553 สาํหรับท่ีดินในส่วนของสาํนกังาน โดย     
ผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) บริษทัฯไดบ้นัทึกส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนประมาณ 9 ลา้นบาทในบญัชี “ผลกาํไรจากการตีราคาท่ีดิน” ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 จะเป็น 17.6 ลา้นบาท 

 ยานพาหนะของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 49.0 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 55.7 ลา้นบาท) ไดถู้กนาํไปคํ้าประกนัเงินท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดม้าจาก
สถาบนัการเงินเพ่ือนาํมาชาํระค่ารถโดยสารบางส่วนแก่บริษทัตามสญัญาขายรถโดยสาร 

 บริษทัฯได้นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชยท์ั้งระยะสั้นและระยะยาว  

19. อุปกรณ์โครงข่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 อุปกรณ์โครงข่ายซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเผ่ือการดอ้ยค่า
จาํนวน 351 ลา้นบาท เป็นอุปกรณ์สาํหรับปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz จาก
เดิม NMT ใหเ้ป็นระบบ CDMA2000 1X ตามสัญญาท่ีกิจการร่วมคา้ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงร่วมกบับริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ไดรั้บคดัเลือกจากบริษทั   ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ให้เป็นผูด้าํเนินงานปรับปรุงโครงข่ายดงักล่าว ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัย่อยไดต้ดัสินใจหยุด
งานปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ดังกล่าวหลงัจากได้รับหนังสือลงวนัท่ี 22 มกราคม 2550 จาก
สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพ่ือให้เขา้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงกรณีท่ีบริษทัย่อย
ดําเนินการปรับปรุงโครงข่ายให้กับคู่สัญญาคือบริษัท ทีโอที จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงยงัไม่ได้รับ
ใบอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่าห์มาตรฐาน CDMA 2000 1X รวมทั้งความล่าชา้ใน
การปรับปรุงโครงข่ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ในการดาํเนินการขอใบอนุญาตนาํเขา้และปรับปรุง
เปล่ียนโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 470 MHz เป็นระบบ CDMA 2000 1X ซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีของ
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงไดท้าํหนงัสือขอใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัยอ่ยไดล้งทุนไปคืน พร้อมทั้งชดเชยความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนกบับริษทัย่อย ซ่ึงบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดมี้หนงัสือถึงบริษทัย่อยเพื่อให้ดาํเนินงาน
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์ดงักล่าวต่อและไดแ้จง้แกไ้ขการนบัระยะเวลาแลว้เสร็จตามสัญญาเพ่ือ
คาํนวณค่าปรับ และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)ไดมี้หนงัสืออีกฉบบัถึงบริษทัยอ่ยเพ่ือแจง้ว่าบริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไม่ใช่ฝ่ายท่ีปฏิบติัผิดสัญญาและการท่ีบริษทัย่อยแจง้ให้บริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) พิจาณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทัย่อยไดล้งทุนไป เป็นการร้องขอท่ีมิอาจ
อา้งอิงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาได ้ซ่ึงบริษทัย่อยไดท้าํหนังสือโตแ้ยง้การนับระยะเวลาของสัญญาท่ี
แกไ้ขดงักล่าว และแจง้ให้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ี
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บริษทัยอ่ยไดล้งทุนไปเน่ืองจากสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอาจขดักบัพระราชบญัญติั
ว่าดว้ยการให้เอกชนร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2550 บริษทัยอ่ยไดรัับหนงัสือแจง้จากกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารว่าไดแ้จง้ไปยงั
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให้พิจารณาว่าสัญญาดงักล่าวขดักบัพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชน
ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 
คณะทาํงานประสานงานเจรจาขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยไดป้ระชุม
ร่วมกนัเพ่ือสรุปแนวทางการดาํเนินงานจากหนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 
2550 ท่ีมีความเห็นว่าสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz ซ่ึงกระทาํเม่ือวนัท่ี 
28 กรกฏาคม 2548 ภายหลงัจากท่ีพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานฯใชบ้งัคบัแลว้ มี
สาระสําคญัเป็นการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ และตอ้งดาํเนินการตาม
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 โดย
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงานเจา้ของโครงการตอ้งเสนอโครงการท่ีไดด้าํเนินการ
ไปแลว้ต่อกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และกระทรวงการคลงัพิจารณาก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลกัการของโครงการต่อไป โดยคณะทาํงานประสานงานเจรจา
ขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) แจง้ว่าบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ตอ้งเขา้ทาํการช้ีแจง
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคาดว่าจะใชเ้วลาไม่ตํ่ากว่า 1 ปี บริษทัยอ่ยจึงสรุปว่าไม่มีความประสงค์
กระทาํต่อตามสัญญาเดิม จึงขอเสนอใหค้ณะทาํงานพิจารณารับซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยู่
ทั้งหมด คณะทาํงานฯรับขอ้เสนอโดยจะรับซ้ือเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเพ่ือการปรับปรุง
โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ CDMA 470MHz รวมทั้งเคร่ืองลูกข่าย อยา่งไรกต็ามคณะทาํงานฯ
ไดแ้จง้ว่าขอ้สรุปจากการประชุมเป็นความคิดเห็นของคณะทาํงานฯ ส่วนการสรุปผลเพื่อดาํเนินการ
ตอ้งให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นผูล้งความเห็น ต่อมาสาํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้หนงัสือตอบขอ้หารือเร่ือง แนววิธีปฎิบติัตามขั้นตอนเพ่ือยุติสัญญา
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz (เร่ืองเสร็จท่ี 663/2551) ว่า “หากบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา หรือ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อยประสงค์ท่ีจะตกลงยกเลิกสัญญาดงักล่าวย่อมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคู่สัญญาได้
กาํหนดไวใ้นสัญญา”  ดงันั้นเป็นท่ีชดัเจนว่า บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยสามารถทาํ
การยกเลิกสัญญาได ้ ต่อมาบริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือจากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริษทัยอ่ย
เสนอแนวทางการแกไ้ขไปใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงบริษทัย่อยยงัคงยืนยนัให้ใช้วิธีท่ีได้เคยเสนอไปคือให้
บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) รับซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยู ่จนกระทัง่บริษทัยอ่ยไดมี้การ
เจรจากบัคณะกรรมการเจรจาต่อรองในการรับซ้ืออุปกรณ์และยกเลิกสัญญาปรับปรุงโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz จนไดข้อ้สรุปเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 และคณะกรรมการเจรจา
ต่อรองฯจะนาํขอ้สรุปดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพ่ือ
ทาํการพิจารณาอนุมติัและดาํเนินการต่อไป ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นฟ้อง       
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ต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้บริษทัฯ ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ชดใช้ค่า
อุปกรณ์โครงข่ายตามท่ีไดเ้คยเจรจาไว ้

 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2553 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาของอุปกรณ์ดงักล่าว โดยผู ้
ประเมินราคาอิสระและไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวตามราคาประเมิน โดยบนัทึกค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าของอุปกรณ์โครงข่ายจาํนวน 126 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี 2552 
และเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2554 บริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาของอุปกรณ์ดงักล่าวอีกคร้ัง
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 1.2 และไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยข์า้งตน้
ตามราคาประเมินโดยบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์โครงข่ายเพ่ิมเติมจาํนวน 13 ลา้นบาท เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2553 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มี
การประเมินราคาของอุปกรณ์ดงักล่าวอีกคร้ังโดยผูป้ระเมินราคาอิสระตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 
1.2 และไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยข์า้งตน้ตามราคาประเมินโดยบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์
โครงข่ายเพ่ิมเติมจาํนวน 15 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 2554 

20. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ค่าสิทธิเดินรถ โปรแกรม  
 โดยสารประจาํทาง คอมพิวเตอร์ รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2553 14,885 571 15,456 
โอนเขา้จากอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง - 350 350 
จาํหน่าย - (17) (17) 

31 ธนัวาคม 2553 14,885 904 15,789 
ซ้ือเพ่ิม - 109 109 
31 ธนัวาคม 2554 14,885 1,013 15,898 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ค่าสิทธิเดินรถ โปรแกรม  
 โดยสารประจาํทาง คอมพิวเตอร์ รวม 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2553 600 319 919 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,698 128 1,826 
ค่าตดัจาํหน่าย - จาํหน่าย - (5) (5) 

31 ธนัวาคม 2553 2,298 442 2,740 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,698 238 1,936 
31 ธนัวาคม 2554 3,996 680 4,676 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2553 12,587 462 13,049 

31 ธนัวาคม 2554 10,889 333 11,222 

21. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ค่าเผ่ือขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมดัจาํจ่ายล่วงหน้าค่า
โทรศพัทส์าธารณะตามสัญญาท่ีบริษทัฯไดท้าํไวก้บับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ มีจาํนวน 93 ลา้น
บาท เงินมดัจาํดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz ให้
เป็นระบบ CDMA 2000 1X โดยโครงการดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19 

22. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 
 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/ 
 ร้อยละ (ต่อปี) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2554 2553 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 28,666 
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร MLR - 10,154 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร - ทรัสตรี์ซีท 4.15% - 7%   
   (2553: 4%) 30,580 8,293 
 รวม 30,580 47,113 
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 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคารคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัฯ อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และสินคา้คงเหลือบางส่วน
ของบริษทัฯ และเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

23. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,770 - 2,770 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 165,720 163,771 5,531 10,913 

เจา้หน้ีอ่ืน 15,217 35,606 7,929 29,275 

เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 98 - 5 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 42,822 51,047 7,818 17,875 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 223,759 253,292 21,278 60,838 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัย่อยมีเจ้าหน้ีการคา้จาํนวน 156 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย
จาํนวน 35 ลา้นบาท (2553: 148 ลา้นบาท และ 33 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึงเป็นหน้ีสินตามสัญญาซ้ือ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 470MHz ให้เป็นระบบ 
CDMA 2000 1X อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไม่มีภาระคํ้าประกนัหน้ีสินตามสัญญาดงักล่าว  

24. เงนิกู้ยมืระยะยาวอืน่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนั เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนภายในปี 2557 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.5      
ต่อปี 

25. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 32,224 42,857 4,864 833 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (3,004) (5,303) (495) (101) 
รวม 29,220 37,554 4,369 732 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (12,911) (12,729) (1,099) (380) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึง     
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16,309 24,825 3,270 352 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงาน
ของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ                 
3 ถึง 5 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 ณ วนัท่ี 3 1 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่า
การเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 15 17 32 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือ/เช่าการเงินรอการตดับญัชี                 (2) (1) (3) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม
สญัญาเช่า 13 16 29 

26. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย       

(ร้อยละ) เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 
งบการเงินรวม/               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2554 2553 

1 MLR ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือน ครบ   
     กาํหนดชาํระในปี 2559   
     (2553: ชาํระคืนเป็นรายเดือน   
     ครบกาํหนดชาํระในปี 2554) 47,018 55,400 

2 MLR ต่อปี ชาํระคืนภายในปี 2554  - 36,129 
3 MLR + 0.5% ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือน ครบ   
     กาํหนดในปี 2555 - 7,763 

4 MLR ต่อปี  ชาํระคืนภายในปี 2554 - 15,902 
รวม 47,018 115,194 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (15,282) (115,194) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 31,736 - 

 ในเดือนธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํขอ้ตกลงปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของเงินกูย้ืมกบัธนาคารแห่ง
หน่ึงโดยบริษทัฯจะชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งชาํระภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 และธนาคารจะ
ยกดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวน 2.3 ลา้นบาท หากบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงในสัญญา ซ่ึง
บริษทัฯไดช้าํระหน้ีคงคา้งในเดือนกนัยายน 2554 และไดบ้นัทึกรายการดอกเบ้ียท่ีไดรั้บยกหน้ีจาก
ธนาคารเป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุน 
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 ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเงินกูย้ืมกบัธนาคารอีกแห่งหน่ึง
โดยบริษทัฯจะผ่อนชาํระหน้ีเงินตน้จาํนวน 55.4 ลา้นบาทและดอกเบ้ียคงคา้งเป็นรายเดือนตาม
เง่ือนไขในสัญญา โดยเร่ิมผ่อนชําระงวดแรกในเดือนมีนาคม 2554 และงวดสุดท้ายคือเดือน
กุมภาพนัธ์ 2559 และธนาคารดงักล่าวจะลดดอกเบ้ียคงคา้งจาํนวนประมาณ 6.7 ลา้นบาทให้เม่ือ 
บริษทัฯชาํระหน้ีตามเง่ือนไขเสร็จส้ิน ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกดอกเบ้ียดงักล่าวไวใ้นดอกเบ้ียคา้งจ่ายใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

 เงินกูย้ืมคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรง
สดัส่วนการถือหุน้และการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนั
โดยกรรมการของบริษทัฯและโดยการจดจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุนของบริษทัฯ 

27. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,085 2,985 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 688 775 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 98 95 
ยอดคงเหลือปลายปี 3,871 3,855 

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีรวมอยู่ในกาํไร
หรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวนรวม 3.9 ลา้นบาท 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อตัราคิดลด 3.19% 3.19% 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  - - 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  
   (ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 

5% - 30% 5% - 30% 
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28. ภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดของบริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 30 จากกาํไร 
ขาดทุนหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักผล
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปีก่อน 

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 43,291 28,164 41,040 25,625 
ค่าเส่ือมราคา 14,710 16,724 7,884 9,766 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (1,263) 1,547 4,137 35,162 
ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 14,962 13,109 - 9,174 
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย 14,426 3,454 14,426 3,454 
ขาดทุนจากการลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น     
   มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (8,694) 20,984 (8,694) 20,256 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 198 4,794 170 4,794 
ค่าซ้ือสินคา้ 56,213 10,404 56,213 10,404 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 48,260 24,209 47,919 24,209 

30. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรขาดทุนสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี 

31. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาท่ีดิน 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปัน
ผลได ้

32. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกั
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้
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33. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานผลิตและจาํหน่ายรถยนตท์ี่ใชก้๊าซธรรมชาติและถงับรรจุก๊าซ ส่วนงานให้บริการดา้นโทรคมนาคม ส่วนงานให้บริการเดินรถ
โดยสารประจาํทาง ส่วนงานจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ส่วนงานให้เช่าและใหบ้ริการคลงัสินคา้ และการดาํเนินงานอื่นสาํหรับสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 เป็นดงันี้: -  

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 ส่วนงานผลิตและ        
 จาํหน่ายรถที่ใช ้  ส่วนงาน

ใหบ้ริการ 
ส่วนงาน
จาํหน่าย 

ส่วนงานให้
เช่า 

   

 ก๊าซธรรมชาติ ส่วนงาน
ใหบ้ริการ 

เดินรถโดยสาร สินคา้ และใหบ้ริการ  การตดัรายการ
บญัชี 

งบการเงิน 

 และถงับรรจุก๊าซ ดา้น
โทรคมนาคม 

ประจาํทาง อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ การดาํเนินงาน
อื่น 

ระหว่างกนั รวม 

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

รายไดจ้ากการขายและบริการ                 

    - รายไดจ้ากภายนอก 55 50 - - 12 14 321 62 23 2 6 10 - - 417 138 

    - รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1 - - - - - - - - - - - (1) - - - 

รายไดท้ั้งสิ้น 56 50 - - 12 14 321 62 23 2 6 10 (1) - 417 138 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ                 

    ดาํเนินงานตามส่วนงาน - (30) (10) 19 (3) (3) 122 6 8 95 - 2 - - 117 89 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน:                
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    รายไดอ้ื่น              10 - 

    กาํไรจากการขายสินทรัพย ์               14 1 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม (ต่อ) 

 งบการเงินรวมสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 ส่วนงานผลิตและ        
 จาํหน่ายรถที่ใช ้  ส่วนงาน

ใหบ้ริการ 
ส่วนงาน
จาํหน่าย 

ส่วนงานให้
เช่า 

   

 ก๊าซธรรมชาติ ส่วนงาน
ใหบ้ริการ 

เดินรถโดยสาร สินคา้ และใหบ้ริการ  การตดัรายการ
บญัชี 

งบการเงิน 

 และถงับรรจุก๊าซ ดา้น
โทรคมนาคม 

ประจาํทาง อุปโภคบริโภค คลงัสินคา้ การดาํเนินงาน
อื่น 

ระหว่างกนั รวม 

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

    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 

       สินทรัพย ์

               
(15) 

 
(14) 

    ค่าใชจ้่ายทางการเงิน               (17) (24) 

กาํไรสาํหรับปี               109 52 

ข้อมูลอืน่                 

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 176 251 206 221 61 71 161 48 162 166 10 16 - - 776 773 

สินทรัพยท์ี่ไม่ไดป้ันส่วน               1 10 

สินทรัพยท์ี่ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน               10 24 

สินทรัพยท์ั้งสิ้นตามงบการเงินรวม              787 807 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 



 41

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

34.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและอาคาร อายุของ
สญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 4 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

จ่ายชาํระภายใน ลา้นบาท 
1 ปี 3.74 
2 ถึง 4 ปี 0.99 

34.2 ภาระผูกพนัการซ้ือสินค้าและรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระผูกพนัเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือสินคา้และอุปกรณ์เป็นจาํนวนประมาณ 39 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

34.3 การคํา้ประกนั 

 ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทั
ย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 11.1 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดค้ ํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัโดยธนาคารใหแ้ก่   
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 10 ลา้นบาท การคํ้าประกนัน้ีมีผลผกูพนัต่อบริษทัฯจนกว่า
บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายอุปกรณ์เสร็จส้ิน  

34.4 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

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

  ในการดาํเนินงานปรับปรุงโครงข่ายดงักล่าว บริษทัยอ่ยไม่สามารถดาํเนินการนาํเขา้อุปกรณ์ได ้จนถึง
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2548 บริษทัยอ่ยจึงไดรั้บอนุญาตให้นาํเขา้อุปกรณ์จากสาํนกังานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2550 บริษทัย่อยไดรั้บหนงัสือแจง้ค่าปรับ



 42

จาํนวน 33.6 ลา้นบาท จากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากบริษทัยอ่ยไม่สามารถดาํเนินการ
ปรับปรุงโครงข่ายฯใหเ้สร็จสมบูรณ์จนสามารถเปิดใชบ้ริการไดภ้ายในกาํหนดตามสัญญาและบริษทั
ย่อยไม่ได้มีหนังสือแสดงหลกัฐานใดๆให้แก่บริษทั ทีโอที จาํกัด (มหาชน) เพ่ือพิจารณาขยาย
ระยะเวลาให้ ซ่ึงต่อมาบริษทัย่อยไดท้าํหนงัสือลงวนัท่ี 25 มกราคม 2550 เพ่ือขอปฏิเสธการชาํระ
ค่าปรับดงักล่าวถึงบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยแจง้ว่าบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการตามสัญญาทุก
ประการและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมิใช่ความผิดของบริษทัยอ่ย และในวนัท่ี 26 มกราคม 2550 บริษทัยอ่ย
ไดท้าํหนงัสือขอให้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ืออุปกรณ์ท่ีบริษทั
ยอ่ยไดล้งทุนไปคืน ต่อมาบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2550 แจง้
การนาํส่งใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยคุมนาคมและใบอนุญาตใชเ้คร่ืองวิทยคุมนาคม และบริษทัยอ่ยไดมี้
หนงัสือลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2550 แจง้รายละเอียดค่าความเสียหายจากการลงทุนในโครงข่ายและ
อุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2550 
แจง้แกไ้ขการนบัระยะเวลาของสัญญา พร้อมทั้งขอให้บริษทัย่อยดาํเนินการปรับปรุงโครงข่าย และ
ปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญาทุกประการ หากครบกาํหนดในวนัท่ี 2 พฤษภาคม2550 
แลว้ปรากฎว่าบริษทัยอ่ยยงัดาํเนินการไม่แลว้เสร็จ บริษทัยอ่ยจะตอ้งชาํระค่าปรับเป็นรายวนัในอตัรา      
วนัละ 100,000 บาทนบัแต่วนัท่ีล่วงเลยกาํหนดวนัแลว้เสร็จท่ีแกไ้ขใหม่จนถึงวนัท่ีงานเสร็จสมบูรณ์ 
และจากนั้นบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มีหนงัสือลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2550 แจง้ว่าบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) มิใช่ฝ่ายท่ีปฏิบติัผิดสัญญา และการขอให้บริษทัเป็นฝ่ายขอเลิกสัญญาและรับซ้ือ
ทรัพยสิ์นคืนรวมทั้งชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัยอ่ยนั้น เป็นการร้องขอท่ีมิอาจอา้งอิงตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญาได ้พร้อมทั้งแจง้ใหบ้ริษทัยอ่ยปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาต่อไป จากนั้นบริษทัยอ่ย
ไดท้าํหนังสือลงวนัท่ี 4 เมษายน 2550 ปฏิเสธการนับระยะเวลาตามสัญญาท่ีบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ไดแ้จง้มา และยืนยนัให้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) พิจารณายกเลิกสัญญาและรับซ้ือ
อุปกรณ์ท่ีบริษทัยอ่ยไดล้งทุนไป จากนั้นบริษทัยอ่ยไดท้าํหนงัสือลงวนัท่ี 23 เมษายน 2550 ร้องขอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารว่าการร่วมทุนขดัต่อขอ้กฎหมาย
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการใหเ้อกชนร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เม่ือวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2550 บริษทัยอ่ยไดรัับหนงัสือแจง้จากกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารว่า
ไดแ้จง้ไปยงัคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให้พิจารณาว่าสัญญาดงักล่าวขดักบัพระราชบญัญติัว่าดว้ย
การใหเ้อกชนร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 
2550 คณะทาํงานประสานงานเจรจาขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยได้
ประชุมร่วมกนัเพ่ือสรุปแนวทางการดาํเนินงานจากหนงัสือของคณะกรรมการกฤษฎีกาลงวนัท่ี 5 
ตุลาคม 2550 ท่ีมีความเห็นว่าสัญญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz ซ่ึงกระทาํ
เม่ือวนัท่ี 28 กรกฏาคม 2548 ภายหลงัจากท่ีพระราชบญัญติัว่าดว้ยการให้เอกชนเขา้ร่วมงานฯใช้
บงัคบัแลว้ มีสาระสําคญัเป็นการให้เอกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ และตอ้ง
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือดาํเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
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2535 โดยบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นหน่วยงานเจา้ของโครงการตอ้งเสนอโครงการท่ีได้
ดาํเนินการไปแลว้ต่อกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และกระทรวงการคลงัพิจารณา
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการของโครงการต่อไป โดยคณะทํางาน
ประสานงานเจรจาขอ้ตกลงของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) แจง้ว่าบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
ตอ้งเขา้ทาํการช้ีแจงต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคาดว่าจะใชเ้วลาไม่ตํ่ากว่า 1 ปี บริษทัยอ่ยจึงสรุปว่า
ไม่มีความประสงค์กระทาํต่อตามสัญญาเดิมจึงขอเสนอให้คณะทาํงานพิจารณารับซ้ืออุปกรณ์
โครงข่ายท่ีบริษทัย่อยมีอยู่ทั้งหมด  คณะทาํงานฯรับขอ้เสนอโดยจะรับซ้ือเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การลงทุนเพื่อการปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ CDMA 470MHz รวมทั้งเคร่ืองลูกข่าย 
อยา่งไรกต็ามคณะทาํงานฯ ไดแ้จง้ว่าขอ้สรุปจากการประชุมเป็นความคิดเห็นของคณะทาํงานฯ ส่วน
การสรุปผลเพ่ือดาํเนินการตอ้งให้คณะกรรมการบริหารของบริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นผูล้ง
ความเห็น ต่อมาสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมี้หนงัสือตอบขอ้หารือเร่ืองแนววิธีปฎิบติัตาม
ขั้นตอนเพ่ือยติุสญัญาปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz (เร่ืองเสร็จท่ี 663/2551) ว่า 
“หากบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญา หรือบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อยประสงคท่ี์จะตกลงยกเลิกสัญญาดงักล่าวย่อมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีคู่สัญญาไดก้าํหนดไวใ้นสัญญา” ดงันั้นเป็นท่ีชดัเจนว่า บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ยสามารถทาํการยกเลิกสัญญาได ้ ต่อมาบริษทัยอ่ยไดรั้บหนงัสือจากบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ใหบ้ริษทัยอ่ยเสนอแนวทางการแกไ้ขไปใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงบริษทัยอ่ยยงัคงยนืยนัใหใ้ชวิ้ธีท่ีได้
เคยเสนอไปคือ ใหบ้ริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) รับซ้ืออุปกรณ์โครงข่ายท่ีบริษทัยอ่ยมีอยู ่จนกระทัง่
บริษทัย่อยได้มีการเจรจากบัคณะกรรมการเจรจาต่อรองในการรับซ้ืออุปกรณ์และยกเลิกสัญญา
ปรับปรุงโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 470MHz จนไดข้อ้สรุปเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2551 และ
คณะกรรมการเจรจาต่อรองฯไดน้าํขอ้สรุปดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของ บริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) และขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของ บริษทั        
ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือ
ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาให้บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ชดใชค่้าอุปกรณ์โครงข่ายตามท่ีไดเ้คย
เจรจาไว ้

35. เคร่ืองมอืทางการเงิน 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะ
ยาว บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร        
ความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าทางการเงิน และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระสาํคญัจากการให้สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดง
อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้และ
อุปกรณ์เป็นเงินตราต่างประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
สาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์าง หน้ีสินทาง อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  
สกลุเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 (ลา้น) (ลา้น) 
(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 7.01 31.8319 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร           
เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและ   
บริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
กาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี           
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
  อตัรา    
  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา

ดอกเบ้ีย 
  

 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  
 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 

ปี 
1 ถึง 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
ดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.75% - - 18 - 18 
- ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน  6.1% - 10.8% 3 1 - - 4 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 41 41 
  3 1 18 41 63 
หนีสิ้นทางการเงิน       
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร - ทรัสต์

รีซีท 
4.15% - 7% 31 - - - 31 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 224 224 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 5% - 7% 13 16 - - 29 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร MLR  - - 47 - 47 
-  เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 0.5% 2 4 - - 6 
  46 20 47 224 337 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อตัรา    

  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา
ดอกเบ้ีย 

  

 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  

 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 
ปี 

1 ถึง 5 ปี ตามราคา
ตลาด 

ดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.75% - - 17 - 17 

- ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน  6.1% - 10.8% 3 1 - - 4 
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 51 51 

- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย  6.125% 12 - - - 12 

  15 1 17 51 84 

หนีสิ้นทางการเงิน       

- เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร -ทรัสต์
รีซีท 

4.15% - 7% 31 - - - 31 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 21 21 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อตัรา    

  ดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา
ดอกเบ้ีย 

  

 อตัรา  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  

 ดอกเบ้ีย ภายใน 1 
ปี 

1 ถึง 5 ปี ตามราคา
ตลาด 

ดอกเบ้ีย รวม 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 5% - 7% 1 3 - - 4 

- เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร MLR  - - 47 - 47 

  32 3 47 21 103 
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 มูลค่ายุติธรรม 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน และ
เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหา
ราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดั   
มูลค่าท่ีเหมาะสม  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 ก)   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ และเจา้หน้ีการคา้ แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี   
ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเช่ือหัก
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญตามบญัชี 

 ค) เงินกูย้มืจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากธนาคารท่ี
จ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ง) เงินกูย้ืมจากบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีและมีระยะเวลาครบกาํหนดใน
ระยะยาวมีมูลค่ายติุธรรมดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาวอ่ืน 6.2 5.6 

36. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุริกจอยา่งต่อเน่ือง 
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 ตามงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.8:1 (2553: 1.4:1) 
และบริษทัฯมีอตัราส่วนเท่ากบั 0.3:1 (2553: 0.8:1) 



 49

 

37. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบัการจดัประเภทรายการใน
งบการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2.1 และผลจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบั
ปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 5 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชี
บางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดั
ประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงาน
ไว ้

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

38.1 แผนการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
และทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯจาํนวน 240 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้เดิมให้เหลือ   
ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้จาํนวน 360 ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษทัฯเดิมจากมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.60 บาท และให้นาํทุนท่ีลดจาํนวน 240 ลา้นบาท 
ทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 4.6 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 165.3 ลา้นบาท     
ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัฯจาํนวน 394.7 ลา้นบาท ตามงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ซ่ึงการลดทุนคร้ังน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อจาํนวนหุ้นท่ีมีอยู่ ซ่ึง
บริษทัฯคาดวา่จะดาํเนินการดงักล่าวแลว้เสร็จภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 

38.2 เงินปันผลระหว่างกาล 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล    
ระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
30 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 มีนาคม 2555 

39. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2555 
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