บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุใน
ข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 23.3 เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องระหว่างบริ ษทั ฯและ
หน่วยงานราชการสองแห่ง ซึ่งเรี ยกร้องให้บริ ษทั ฯชําระเงินค่าปรับจากการไม่สามารถส่ งมอบแท็บเล็ตตามสัญญา
เป็ นจํานวนเงิน 195 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับเป็ นจํานวน
เงินรวม 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและหน่วยงานราชการทั้งสองแห่งยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด
ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุ ด และข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 23.4 1) เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งบริ ษทั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวยังอยูร่ ะหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายล้มละลายโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่าวนี้แต่อย่างใด

เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
มูลค่ าที่จะได้ รับคืนของลูกหนีก้ ารค้ าจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 8. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของ
ลูกหนี้การค้าจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็ นจํานวน 795 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 62 ของสิ นทรัพย์รวม
และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 771 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 59 ของสิ นทรัพย์รวม ซึ่งคงค้างเป็ นระยะเวลานาน
เนื่องจากยอดหนี้คา้ งชําระจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นจํานวนที่มีนยั สําคัญอย่างมากต่องบการเงิน
โดยรวมและส่ วนใหญ่คงค้างเกินกว่าหนึ่งปี ด้วยเหตุน้ ีขา้ พเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและทําความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
และได้ประเมินข้อมูลหลัก ข้อสมมติและวิธีการที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญและ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้โดยการประเมินแนวโน้มการเก็บเงินจากลูกหนี้จากประสบการณ์ในอดีต
และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินปัจจุบนั ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และธุรกิจของลูกหนี้และกลุ่มบริ ษทั รวมถึง
การวิเคราะห์รายการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
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หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ จากคดีฟ้องร้ องและข้ อพิพาท
ตามที่กล่าวไว้ในวรรคข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ นเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทที่สาํ คัญและตามที่กล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 23.3 และข้อ 23.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีคดีฟ้องร้องและ
ข้อพิพาทกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและคู่คา้ โดยการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด ทําให้ฝ่ายบริ หาร
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้อง
และข้อพิพาทเพื่อใช้ในการประมาณการหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ ง
เมื่อการพิจารณาคดีและข้อพิพาทดังกล่าวสิ้ นสุ ดอาจแตกต่างไปจากที่ฝ่ายบริ หารได้มีการประมาณการไว้ จึงทําให้มี
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการรับรู ้ประมาณการหนี้สินหรื อการเปิ ดเผยข้อมูลหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้อง
เรี ยกค่าเสี ยหายดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ ายบริ หารและแผนกกฎหมายของกลุ่มบริ ษทั เกี่ยวกับกระบวนการในการรวบรวม ติดตามและ
ประเมินผลคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและคงค้าง ณ วันที่ในงบการเงิน รวมถึงสอบทานรายการค่าใช้จ่าย
ค่าที่ปรึ กษากฎหมายเพื่อสอบทานความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการคดีความต่างๆที่กลุ่มบริ ษทั แจ้งให้ทราบ
และสอบถามถึงรายละเอียด ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้อง และวิธีการที่ผบู ้ ริ หารใช้ในการประมาณการหนี้สินจาก
คดีฟ้องร้องและประเมินดุลยพินิจที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการประเมินผลของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทดังกล่าวโดยการ
ก) สอบทานเงื่อนไขและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องในสัญญา รวมถึงคําฟ้ องและคําคัดค้านต่างๆทั้งของกลุ่มบริ ษทั
และคู่กรณี ที่ได้นาํ เสนอต่อศาลเพื่อทําความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ข) สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารในการใช้ผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภายนอกรวมถึงส่ งหนังสื อสอบถามไปยังที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกที่กลุ่มบริ ษทั ใช้เพื่อให้รายงาน
รายละเอียด สถานะและความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบริ ษทั เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยข้าพเจ้าได้ประเมินความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็ นอิสระ และความเที่ยง
ธรรมของที่ปรึ กษากฎหมายตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมถึงพิจารณาถึงหลักกฎหมายและ
ข้อกําหนด และคดีความตัวอย่างที่เคยมีการตัดสิ นแล้วในอดีตที่ที่ปรึ กษากฎหมายใช้ในการอ้างอิงว่ามี
ความสอดคล้องกับคดีความและข้อพิพาททางการค้าของกลุ่มบริ ษทั
ค) สอบทานข้อมูล ความคืบหน้า และความเห็นต่อข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องที่ดาํ เนินการโดยที่ปรึ กษากฎหมาย
ภายในของกลุ่มบริ ษทั
ง) สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องทางการค้าในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย


ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา



สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุม่ บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
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ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่



รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆที่มีนยั สําคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ อง
เหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ
หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 5 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ส่ วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสุ ทธิจากส่ วน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจํา
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

7
8

6, 9
9
6
6
6
10
11

6, 9
9
6
12
13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

69,866,985
190,493
826,992,413

401,213,199
4,749,532
810,685,210

58,781,122
92,506
817,765,857

397,266,183
4,744,235
790,832,759

1,741,778
1,175,032

1,313,516

1,741,778
1,175,032

1,313,516

3,346,548
4,518,392
327,500,000

15,327
11,143,911
-

4,208,185
2,671,398
327,500,000

2,861,387
8,131,021
-

685,886
702,172
3,807,160
1,240,526,859

3,220,546
818,982
2,967,772
1,236,127,995

16,000,000
556,633
415,553
1,070,268
1,231,978,332

16,000,000
3,109,653
483,208
990,823
1,225,732,785

9,098,612

9,380,987

6,798,736

6,798,736

2,642,355
19,429,010
1,738,966
843,537
33,752,480
1,274,279,339

816,154
9,720,940
2,589,334
1,178,424
23,685,839
1,259,813,834

2,642,355
53,000,000
11,564,410
1,738,966
735,563
76,480,030
1,308,458,362

816,154
69,000,000
430,907
2,589,334
1,014,638
80,649,769
1,306,382,554

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 706,457,300 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 706,457,300 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ อื หุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

14

6

15

16
2.2

2562

2561

104,156,931
138,817,532
1,208,377
9,670,468
29,215,657
283,068,965

114,689,339
135,773,692
1,371,181
1,599,530
27,935,903
281,369,645

77,117,458
8,380,117
8,504,386
18,579,269
112,581,230

84,334,143
3,216,984
477,480
17,692,337
105,720,944

22,416,827
22,416,827
305,485,792

13,507,453
13,507,453
294,877,098

21,446,452
21,446,452
134,027,682

13,507,453
13,507,453
119,228,397

706,457,300

706,457,300

706,457,300

706,457,300

706,457,300
420,269,078

706,457,300
420,269,078

706,457,300
420,269,078

706,457,300
420,269,078

70,645,730
(230,578,743)
8,157,637
974,951,002

70,645,730
(234,074,272)
8,157,637
971,455,473

70,645,730
(22,941,428)
1,174,430,680

70,645,730
(10,217,951)
1,187,154,157

(6,157,455)
968,793,547
1,274,279,339

(6,518,737)
964,936,736
1,259,813,834

1,174,430,680
1,308,458,362

1,187,154,157
1,306,382,554

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี

2562

2561

103,509,768
7,229,291
1,775,482
5,708,798
118,223,339

130,642,379
8,198,844
180,103
3,742,238
142,763,564

65,370,035
8,486,744
8,588,549
82,445,328

84,350,733
9,683,661
5,574,416
99,608,810

62,447,169
1,187,447
44,121,512
107,756,128
10,467,211
(3,962,515)
6,504,696

76,843,822
45,957,597
122,801,419
19,962,145
(4,381,897)
15,580,248

50,278,874
42,494,245
129,099
92,902,218
(10,456,890)
(10,456,890)

64,342,471
39,957,630
13,733
104,313,834
(4,705,024)
(4,705,024)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายกการที่ จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย 15
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี

(2,647,885)
(2,647,885)

(1,404,657)
(1,404,657)

(2,266,587)
(2,266,587)

(1,404,657)
(1,404,657)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

3,856,811

14,175,591

(12,723,477)

(6,109,681)

6,143,414
361,282
6,504,696

15,148,172
432,076
15,580,248

(10,456,890)

(4,705,024)

3,495,529
361,282
3,856,811

13,743,515
432,076
14,175,591

(12,723,477)

(6,109,681)

0.01

0.02

(0.01)

(0.01)

15

19

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

20

บริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
706,457,300
706,457,300

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
420,269,078
420,269,078

706,457,300
706,457,300

420,269,078
420,269,078

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนต่างระหว่างราคา
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุม
กําไรสะสม
เดียวกันกับมูลค่า
รวม
ยังไม่ได้จดั สรร
สุ ทธิตามบัญชีของ
องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(ขาดทุน)
บริ ษทั ย่อย
จัดสรรแล้ว
70,645,730
(247,817,787)
8,157,637
8,157,637
15,148,172
(1,404,657)
13,743,515
70,645,730
(234,074,272)
8,157,637
8,157,637
70,645,730
70,645,730

(234,074,272)
6,143,414
(2,647,885)
3,495,529
(230,578,743)

8,157,637
8,157,637

8,157,637
8,157,637

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
957,711,958
15,148,172
(1,404,657)
13,743,515
971,455,473

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
(6,950,813)
432,076
432,076
(6,518,737)

971,455,473
6,143,414
(2,647,885)
3,495,529
974,951,002

(6,518,737)
361,282
361,282
(6,157,455)

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
950,761,145
15,580,248
(1,404,657)
14,175,591
964,936,736
964,936,736
6,504,696
(2,647,885)
3,856,811
968,793,547
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
706,457,300
706,457,300

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
420,269,078
420,269,078

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

706,457,300
706,457,300

420,269,078
420,269,078

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
70,645,730
(4,108,270)
(4,705,024)
(1,404,657)
(6,109,681)
70,645,730
(10,217,951)
70,645,730
70,645,730

(10,217,951)
(10,456,890)
(2,266,587)
(12,723,477)
(22,941,428)

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,193,263,838
(4,705,024)
(1,404,657)
(6,109,681)
1,187,154,157
1,187,154,157
(10,456,890)
(2,266,587)
(12,723,477)
1,174,430,680
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
สํารองผลเสี ยหายจากคดีความ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2562

2561

10,467,211

19,962,145

(10,456,890)

(4,705,024)

4,587,714
2,089,619
(3,085,428)
6,261,489
(1,815,434)
(7,229,291)

4,751,073
(911,462)
4,673,665
821,051
(184,089)
(8,198,844)

1,108,318
2,089,619
(3,085,428)
5,672,412
89,148
(8,486,744)

556,015
(911,462)
821,051
9,747
(9,683,661)

11,275,880

20,913,539

(13,069,565)

(13,913,334)

(14,540,338)
(3,429,495)
3,294,298
(3,124,759)
116,810
(839,388)
696,021

(81,148,387)
(2,129,670)
(2,742,987)
(57,784)
(373,667)
(974,419)
36,185

(25,166,294)
(3,429,495)
4,112,825
463,401
67,655
(79,445)
279,075

(62,674,174)
(2,129,670)
(4,340,886)
(75,117)
(183,928)
(565,449)
1,682

(10,399,968)
4,948,422
8,070,938
1,279,754
(2,651,825)
(5,742,456)
2,106,371
(6,287,910)

2,880,484
(2,364,186)
(1,456,043)
350,354
(67,066,581)
(5,176,817)
1,947,953
(70,295,445)

(7,084,245)
5,163,133
8,026,906
886,932
(29,829,117)
(1,256,003)
2,106,371
(28,978,749)

7,597,778
(1,669,335)
(97,730)
(403,540)
(78,453,703)
(482,963)
684,233
(78,252,433)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคารลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ซื้ ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ลูกหนี้ จากการขายอุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้รับชําระ
โอนเปลี่ยนประเภทสิ นค้าคงเหลือเป็ นอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2561

7,296,913
4,559,039
282,375
(327,500,000)
(10,761,436)
1,064,805
(325,058,304)
(331,346,214)
401,213,199
69,866,985
-

8,344,825
16,066,670
16,251,248
340,000,000
(6,706,628)
911,701
374,867,816
304,572,371
96,640,828
401,213,199
-

8,554,427
4,651,729
(327,500,000)
16,000,000
(12,277,273)
1,064,805
(309,506,312)
(338,485,061)
397,266,183
58,781,122
-

9,828,850
15,947,279
16,209,777
340,000,000
16,000,000
(263,547)
911,701
398,634,060
320,381,627
76,884,556
397,266,183
-

2,056,075
3,569,800

-

2,056,075
-

-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนา
ในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเป็ นบริ ษ ัท ใหญ่ ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯคื อ การรั บ ออกแบบและวางระบบสื่ อ สารและ
โทรคมนาคม ธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก ารโทรคมนาคม และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ต ามที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯอยู่ที่
เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นี้ จัด ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าํ หนดในพระราชบัญญัติวิ ชาชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อกํา หนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้า ลงวัน ที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) บริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั จํากัดที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และดําเนิ น
ธุรกิจออกแบบและจัดทําระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และให้บริ การคลาวด์คอมพิวติ้ง บริ ษทั ฯถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 97.87 ของทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ย่อย

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
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จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมคือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ในปี 2548 บริ ษทั ฯซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในราคาตํ่ากว่ามูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตามบัญชี เป็ นจํานวน
ประมาณ 8 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้บนั ทึกผลต่างดังกล่าวไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ภายใต้รายการ “องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ”
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ า งปี กลุ่ ม บริ ษัท ได้ นํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับ
ใช้สํา หรั บ งบการเงิ น ที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บ ัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับ
วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี กับ ผู ใ้ ช้ม าตรฐาน การนํา มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
2

(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอน
สําหรั บการรั บรู ้ รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ ทาํ กับลูกค้า โดยกิ จการจะรั บรู ้ รายได้ในจํานวนเงิ นที่
สะท้อนถึ งสิ่ ง ตอบแทนที่ กิ จ การคาดว่า จะมี สิ ทธิ ไ ด้รั บ จากการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้า หรื อบริ ก ารที่ ไ ด้
ส่ งมอบให้แก่ ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บ ายให้ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บ ัติท างการบัญ ชี แ ละการให้แ นวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี กับผูใ้ ช้
มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สําคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ ยวกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุ น
ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึ งการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมื อทางการเงิ น และเมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้
มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ ารับรู ้สินทรัพย์และ
หนี้สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้น
มีมูลค่าตํ่า
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่ าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั คาดว่าการนํามาตรฐานการบัญชี ดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ น
ประมาณ 2 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯประมาณ 2 ล้านบาท และหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวน
เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมาณ 2 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯประมาณ 2 ล้านบาท
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมี
การส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบ
หลังจากหักประมาณการสิ นค้ารับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่ อสารโทรคมนาคม และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมการจัดหา
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรับรู ้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริ การโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงานจากการประเมิน
ของวิศวกรหรื อผูค้ วบคุมโครงการของกลุ่มบริ ษทั
รายได้ค่าบริ การบํารุ งรักษารับรู ้เมื่อกิจการให้บริ การเสร็ จสิ้ น
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้น ที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดื อนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูก หนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่ นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่ มบริ ษ ทั บันทึ ก ค่ าเผื่อ หนี้
สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อ
การด้อยค่า
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
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เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
สิ่ งปรับปรุ งอาคารและสิ นทรัพย์เช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์โครงข่าย

-
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3-5
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3-5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจาก
บัญชี
4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั
หรื อถูกกลุ่มบริ ษทั ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่ม
บริ ษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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4.8 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.9 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทําการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หากมีขอ้ บ่งชี้ว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึ งมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.10 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่ ม บริ ษัท และพนั ก งานของกลุ่ ม บริ ษัท ได้ร่ วมกัน จัด ตั้ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้ว ย
เงิ นที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิ นที่ กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท มี ภ าระสํา หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต ้อ งจ่ า ยให้แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ ท ํา การประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.11 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริ ษทั สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.12 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษ ัท บัน ทึ ก ภาษี เ งิ น ได้ปั จ จุ บ ัน ตามจํา นวนที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยให้กับ หน่ ว ยงานจัด เก็บ ภาษี ข องรั ฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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4.13 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กลุ่มบริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริ ษ ทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุ ลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญ
มีดงั นี้
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ องและข้ อพิพาท
กลุ่มบริ ษทั มี หนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษ ทั
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องและประมาณการหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มจัสมิน
กลุ่มโมโน

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ฯ
บริ ษัท ย่ อ ยที่ บ ริ ษัท ฯมี อ ํา นาจในการกํา หนดนโยบายทางการเงิ น และ
การดําเนินงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ใหญ่ร่วมกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้า และเกณฑ์ต ามที่ ต กลงกัน ระหว่า งกลุ่ ม บริ ษ ัท และบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2561
2562
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
ขายสิ นค้าและให้บริ การ

5,435

3,960

75

108

ดอกเบี้ยรับ

5,853

6,936

5,853

6,936

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริ การจ่าย

2,936

3,246

2,836

3,148

20

51

20

50

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าและบริ การ

-

-

14,349

15,644

ดอกเบี้ยรับ

-

-

1,307

1,573

ค่าบริ หารจัดการรับ
ต้นทุนขายและบริ การ

-

-

3,011
918

2,396
177

ซื้ ออุปกรณ์

-

-

2,136

-

ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
ถัวเฉลี่ย 12 เดือนของ
ธนาคารใหญ่ 3 ราย
บวกเพิ่มร้อยละ 1.00 และ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
อัตราอ้างอิงกับดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําบวกเพิ่มร้อยละ 0.50
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
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งบการเงินรวม
2561
2562
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้าและให้บริ การ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

60,604

94,962

31,878

55,302

155
-

182

155
-

182

2,640

3,847

1,351

2,550

63

252

63

252

4,281

4,115

1,888

1,970

ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้ อ
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
กลุ่มโมโน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

29
-

47
-

20
23,244

11,045

807,555
807,584

807,098
78
807,223

775,374
798,638

778,235
789,280

-

-

6,437

3,480

395
395
395

395
395
395

395
6,832
(3,480)
3,352

395
3,875
(3,480)
395
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่ างานทีแ่ ล้วเสร็จแต่ ยงั ไม่ ถงึ กําหนดชําระจาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
กลุ่มโมโน
รวมมูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ จาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

4,384
4,384

-

4,384
4,384

-

-

-

877

2,861

3,347
-

12
3

3,331
-

-

3,347

15

4,208

2,861

327,500
-

-

327,500
80,347

80,347

327,500
327,500

-

407,847
(80,347)
327,500

80,347
(80,347)
-

-

-

69,000

85,000

-

-

(16,000)

(16,000)

-

-

53,000

69,000
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 14)
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 14)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่ วงหน้ าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมเงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

47

2,055
2,055

353
353

34
34

3
50

18,300

18,617

-

-

6,029
24,329

5,917
24,534

77
77

5
5

131

8

-

-

858
989

1,108
1,116

240
240

344
344

เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื ระหว่างกลุ่มบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ใหญ่

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
ระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562
327,500
327,500
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เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯและที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติ อนุ มตั ิ การให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นแก่ บริ ษทั ใหญ่ในรู ปของ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นเป็ นจํานวน 27.5 ล้านบาท และ 300 ล้านบาท ตามลําดับ รวมเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
จํานวน 327.5 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.08 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกไตรมาส
ระยะเวลาการกูย้ มื เงิน 12 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 12 เดือน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
80,437
85,000

ลดลง
ระหว่างปี
(16,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
80,437
69,000

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้อยละ
0.50 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของธนาคารพาณิ ชย์
บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน และชําระเงินต้นทุกสิ้ นไตรมาส โดยระหว่าง
ปี 2560 - 2563 ไตรมาสละ 4 ล้านบาท และระหว่างปี 2564 - 2566 ไตรมาสละ 4.125 ล้านบาท และปี 2567
ไตรมาสละ 3.25 ล้านบาท
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
12,921
11,398
1,241
1,039
14,162
12,437

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
11,234
11,398
1,053
1,039
12,287
12,437
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
112
115
19,719
15,653
50,036
385,445
69,867
401,213

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
102
105
8,643
11,816
50,036
385,345
58,781
397,266

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา และตัว๋ แลกเงินของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 0.22 ถึง 1.20 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.30 ต่อปี ) และเฉพาะของบริ ษทั ฯมีอตั ราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 0.22 ถึง 1.20 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.20 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 807,584
807,223
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
198,262
184,480
395
395
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
42,617
40,485
รวม
1,048,858 1,032,583
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(221,866) (221,898)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
826,992
810,685

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
798,638
789,280
28,005
15,551
6,832
3,875
42,612
40,480
876,087
849,186
(58,321)
(58,353)
817,766
790,833
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

11,222

10,635

12,204

8,327

9,662
6,990
26,223
753,487
807,584

41,963
16,420
16,900
721,305
807,223

7,937
4,961
21,131
752,405
798,638

40,072
11,059
8,516
721,306
789,280

15,020

1,092

12,930

146

1,597
77
181,568
198,262
(181,568)
16,694
824,278

1,788
181,600
184,480
(181,600)
2,880
810,103

455
77
14,543
28,005
(14,543)
13,462
812,100

830
14,575
15,551
(14,575)
976
790,256
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งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
9.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

395
395
395

395
395
395

6,437
395
6,832
(3,480)
3,352

3,480
395
3,875
(3,480)
395

12,432
30,185
42,617
(40,298)
2,319

12,500
27,985
40,485
(40,298)
187

12,427
30,185
42,612
(40,298)
2,314

12,495
27,985
40,480
(40,298)
182

ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการรับรู ้
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2562
2561
5,901
2,243
(342)
(113)
5,559
2,130
(2,917)
(1,314)
2,642

816

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
5,901
2,243
(342)
(113)
5,559
2,130
(2,917)
(1,314)
2,642

816
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10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
2562
5,251

สิ นค้าสําเร็ จรู ป

2561
9,393

งบการเงินรวม
รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2562
2561
(4,565)
(6,172)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2562
2561
686
3,221
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
2562
5,122

สิ นค้าสําเร็ จรู ป

2561
9,282

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2562
2561
(4,565)
(6,172)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2562
2561
557
3,110

ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ น
จํานวน 2 ล้านบาท (2561: ไม่มี) โดยได้แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขายและบริ การ
11.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาปรับโครงสร้ างหนี้
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของลูกหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จากบริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
(“ที ทีแอนด์ที”) จํานวน 47 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 19 ล้านบาท ซึ่ งตามเงื่อนไขที่
กําหนดในแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที กลุ่มบริ ษทั จะได้รับชําระคืนยอดคงเหลือดังกล่าวทั้งจํานวน
เป็ นเงิ นสดในวันทําการสุ ดท้ายของไตรมาสที่ 1 ปี 2558 อย่างไรก็ตาม เมื่ อวันที่ 15 มี นาคม 2559
ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ของทีทีแอนด์ทีเด็ดขาดแล้ว เพื่อความระมัดระวัง กลุ่มบริ ษทั
จึงบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสําหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้จากทีทีแอนด์ทีเต็มจํานวนในปี 2559

12.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2562
2561
55,000
55,000

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2562
2561
83,899
83,899
(83,899)
(83,899)
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13.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
ที่ดิน อาคาร เครื่ องโทรศัพท์
สิ่ งปรับปรุ ง สาธารณะและ
อาคาร
อุปกรณ์
และสิ นทรัพย์เช่า ที่เกี่ยวข้อง

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิม่
โอนเข้า
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
สํานักงาน
โครงข่าย

ยานพาหนะ

รวม

19,267
19,267
19,267

24,709
(6,001)
18,708
(17,183)
1,525

48,159
263
(408)
48,014
277
(1,725)
46,566

22,497
6,443
28,940
10,484
3,570
42,994

6,648
(2,805)
3,843
3,843

121,280
6,706
(9,214)
118,772
10,761
3,570
(18,908)
114,195

17,260
2

24,709
-

47,419
449

17,664
4,114

6,462
186

113,514
4,751

17,262
2

(6,001)
18,708
-

(408)
47,460
213

21,778
4,373

(2,805)
3,843
-

(9,214)
109,051
4,588

17,264

(17,183)
1,525

(1,690)
45,983

26,151

3,843

(18,873)
94,766

2,005

-

554

7,162

-

9,721

2,003

-

583

16,843

-

19,429

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2561 (จํานวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

4,751

2562 (จํานวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

4,588
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน อาคาร
สิ่ งปรับปรุ ง เครื่ องโทรศัพท์
สาธารณะและ
อาคาร
อุปกรณ์
และสิ นทรัพย์
เช่า
ที่เกี่ยวข้อง
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สํานักงาน

12,129
12,129
12,129

24,709
(6,001)
18,708
(17,183)
1,525

27,721
263
(408)
27,576
277
(1,725)
26,128

12,129
-

24,709
-

12,129
-

อุปกรณ์
โครงข่าย

ยานพาหนะ
-

รวม

12,000
12,000

6,152
(2,805)
3,347
3,347

70,711
263
(9,214)
61,760
12,277
(18,908)
55,129

27,182
371

-

5,967
185

69,987
556

(6,001)
18,708
-

(408)
27,145
165

944

(2,805)
3,347
-

(9,214)
61,329
1,109

12,129

(17,183)
1,525

(1,690)
25,620

944

3,347

(18,873)
43,565

-

-

431

-

-

431

-

-

508

11,056

-

11,564

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2561 (จํานวน 1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2562 (จํานวน 1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

556
1,109

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้ง านอยู่ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมของสิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วมี จ ํา นวนเงิ น ประมาณ
84 ล้านบาท (2561: 104 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 42 ล้านบาท (2561: 61 ล้านบาท)
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14. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2561
2562
2,055
353
38,353
43,031
24,329
24,534
39,420
46,771
104,157
114,689

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
34
50
37,829
42,317
77
5
39,177
41,962
77,117
84,334

งบการเงินรวม
2562
2561
13,507
11,282

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
13,507
11,282

15. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
ประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง
การเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

750
4,973
539

511
310

708
4,444
521

511
310

-

217

-

217

2,648
22,417

(473)
1,660
13,507

2,266
21,446

(473)
1,660
13,507
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษา ซึ่ ง ได้ก าํ หนดอัต ราค่ า ชดเชยเพิ่ มเติ ม กรณี น ายจ้า งเลิ ก จ้าง สํา หรั บลู ก จ้างซึ่ งทํา งาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินสํารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั บันทึ ก
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวโดยรั บรู ้ ตน้ ทุนบริ การในอดี ตเป็ นค่าใช้จ่ายทันที ในกําไรหรื อ
ขาดทุนของปี ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวนประมาณ
7 ล้านบาท (2561: 1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 10 ปี (2561: ประมาณ 11 ปี ) และเฉพาะของบริ ษทั ฯประมาณ 10 ปี (2561:
ประมาณ 11 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
1.50
3.25
5.00
5.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท์ (2.00%)
ลดลง 50 เบซิสพอยท์ (1.00%)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น 100 เบซิสพอยท์ (6.00%)
ลดลง 100 เบซิสพอยท์ (4.00%)

(679)
723

(443)
471

1,864
(1,670)

1,083
(974)
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16. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
17. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

สิ นค้าคงเหลือใช้ไป
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ

งบการเงินรวม
2562
2561
25,544
49,481
37,383
21,435
4,588
2,999
2,090

29,703
16,924
4,751
3,497
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
25,366
48,519
34,264
15,055
1,108
2,899
2,090

29,703
11,439
556
3,400
-

18. รายได้ จากการให้ บริการภายใต้ ใบอนุญาต
ในปี 2562 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการให้บริ การตามใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ ง
ที่ ไ ด้รั บ จากคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(“กสทช.”) เป็ นจํานวน 0.60 ล้านบาท (2561: 0.42 ล้านบาท)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผรู ้ ับอนุญาตรายอื่น ผูร้ ับสัมปทาน หรื อผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคม
ต่างประเทศสําหรับปี 2562 ที่สามารถนํามาหักลดหย่อนรายได้เป็ นจํานวน 0.36 ล้านบาท (2561: 0.25
ล้านบาท) ตามประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริ การ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ไปและบริ การเพื่อสังคม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
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19. ภาษีเงินได้
รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บนั ทึกใน
งบการเงิน:
ปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนั
อื่นๆ
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2561
2562
19,962
10,086

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(10,457)
(4,705)

20%

20%

20%

20%

2,017
6
(22,851)

3,992
20
(302)

(2,091)
5
(22,777)

(941)
4
(2)

418

-

418

-

(6)
1,329
23,050
3,963

164
508
4,382

(6)
1,134
23,050
267
-

164
508
267
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้จาํ นวน 800 ล้านบาท (2561: 848 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวน 528 ล้านบาท (2561:
578 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณา
แล้วเห็นว่ากลุ่มบริ ษทั อาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุน
ทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงิน 167 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการใช้
ประโยชน์ภายในปี 2563 - 2567 (2561: 112 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุ ดในปี 2562 - 2566)
20. กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
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21. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สูงสุ ดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชี สาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวการบันทึกบัญชีสาํ หรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
ธุรกิจออกแบบและ จัดหา ออกแบบและ
วางระบบสื่ อสาร
วางระบบ
คอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคม
2562
2561
2562
2561
รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

ส่ วนงานธุรกิจ
คลาวด์คอมพิวติ้ง
2562
2561

51
14
65

68
16
84

28
28

40
40

25
1
26

23
23

2

5

24

35

15

14

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน
2562
2561
(15)
(15)

(16)
(16)

งบการเงินรวม
2562
2561
104
104

131
131

41

54

7
2
6
(1)
(44)
(4)
7

8
4
(46)
(4)
16
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสามรายเป็ นจํานวนประมาณ 66 ล้านบาท (2561:
จํานวนหนึ่งรายเป็ นจํานวนประมาณ 78 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวนสี่ รายประมาณ 57 ล้านบาท
(2561: จํานวนสองรายเป็ นจํานวนประมาณ 67 ล้านบาท)
22. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนใน
อัตราร้ อยละ 3 ถึ งร้ อยละ 8 ของเงิ นเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การ
กองทุนรวมบัวหลวง จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายเป็ นจํานวนเงิน
2 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 2 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท)
23. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
23.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้อง
อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
กลุ่ มบริ ษทั มี จาํ นวนเงิ นขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การ
ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

3
4

2
-

23.2 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริ ษทั เหลืออยู่
เป็ นจํานวน 72 ล้านบาท (2561: 75 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 50 ล้านบาท (2561:
51 ล้านบาท) ซึ่งเป็ นหนังสื อคํ้าประกันการประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญา
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23.3 หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสั ญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต)
ในเดือนกันยายนและธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาขายเครื่ องคอมพิวเตอร์พกพา (“แท็บเล็ต”) โซนที่ 4
(ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ) ให้แก่คู่สัญญาซึ่ งเป็ นหน่วยงานราชการสองหน่วยงาน มีมูลค่าตาม
สัญญาเป็ นจํานวนเงินรวม 749 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวบริ ษทั ฯต้อง
ส่ งมอบแท็บเล็ตทั้งหมดให้แก่หน่ วยราชการคู่สัญญาภายในเดือนธันวาคม 2556 และภายในเดือนมีนาคม
2557 ตามลําดับ ต่อมาในระหว่างปี 2557 หน่ วยราชการคู่สัญญาทั้งสองได้มีหนังสื อขอบอกเลิกสัญญา
ซื้อขายแท็บเล็ตมายังบริ ษทั ฯเนื่ องจากคู่สัญญาพิจารณาว่าบริ ษทั ฯไม่สามารถส่ งมอบแท็บเล็ตให้แก่คู่สัญญา
ทั้งสองได้ตามกําหนดเวลาในสัญญา โดยให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่
ยังไม่ได้ส่งมอบนับแต่วนั ครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 5 ล้านบาท และ 142
ล้านบาท ตามลําดับ ในเดื อนพฤศจิกายน 2557 และเดือนมีนาคม 2558 หน่ วยราชการคู่สัญญาทั้งสอง
ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับจากการไม่ส่งมอบแท็บเล็ตตามสัญญาและชําระเงิน
ตามหนังสื อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของธนาคาร พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี คิดเป็ น
ทุนทรัพย์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท และ 190 ล้านบาท ตามลําดับ และบริ ษทั ฯได้มีหนังสื อถึง
บริ ษทั คู่สญ
ั ญาผูข้ ายแท็บเล็ตเพื่อแจ้งว่าบริ ษทั ดังกล่าวผิดสัญญาในการส่ งมอบแท็บเล็ตแก่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯ
ได้ยกเลิกสัญญากับบริ ษทั ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้เรี ยกร้องให้ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อคํ้าประกัน
การปฏิบตั ิตามสัญญาขายแท็บเล็ตแก่บริ ษทั ดังกล่าวชําระเงินตามหนังสื อคํ้าประกันให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ได้รับชําระเงินตามหนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวแล้วเป็ นจํานวนเงิน 38 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯมีสิทธิทางกฎหมาย
ที่จะยึดเงินดังกล่าวเพื่อชดเชยความเสี ยหายต่างๆที่บริ ษทั คู่สัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดขึ้นหรื อปฏิบตั ิผดิ สัญญา
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกจํานวนเงินที่ได้รับดังกล่าวเป็ นหนี้ สินในบัญชีภายใต้รายการเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ฯจึงถือเสมือนว่าจํานวนเงินดังกล่าว
เป็ นเงินสํารองค่าปรับและค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีเช่นกัน นอกจากนี้ หากบริ ษทั ฯต้องชําระค่าปรับ
และค่าเสี ยหายแก่หน่ วยงานราชการทั้งสอง บริ ษทั ฯสามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายทั้งหมดคืนจากบริ ษทั ผูข้ าย
แท็บเล็ตดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้ อขายแท็บเล็ต อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ศาลปกครองกลางได้มีคาํ ตัดสิ นคดี ระหว่างบริ ษทั ฯกับหน่ วยงานราชการแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งฟ้ องร้องให้บริ ษทั ฯ
ชําระค่าปรับจากการไม่ส่งมอบแท็บเล็ตตามสัญญาคิดเป็ นทุนทรัพย์เป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 5 ล้านบาท
โดยพิพากษาให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับคิดเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 2.6 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อคํ้าประกันได้มีหนังสื อแจ้งมายังบริ ษทั ฯว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ทางธนาคารผูอ้ อก
หนังสื อคํ้าประกันได้วางเงินชําระตามคําพิพากษาในส่ วนของธนาคารเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.4 ล้านบาท
ทําให้ค่าปรับตามคําพิพากษาคงเหลือเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1.2 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ศาลปกครองกลางได้ตดั สิ นคดีระหว่างบริ ษทั ฯกับหน่วยงานราชการอีกแห่ งหนึ่ ง ซึ่งฟ้ องร้องให้บริ ษทั ฯชําระ
ค่ าปรั บและชําระเงิ นตามหนัง สื อ คํ้า ประกัน การปฏิ บตั ิ ต ามสัญ ญาของธนาคาร พร้ อ มดอกเบี้ ย คิ ด เป็ น
ทุนทรัพย์เป็ นจํานวนเงินประมาณ 190 ล้านบาท โดยศาลปกครองกลางพิพากษาให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับ
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คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันฟ้ องจนกว่าจะ
ชําระเสร็ จสิ้ น ซึ่ งสํารองตามค่าปรับและค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นที่บริ ษทั ฯบันทึกไว้ต้ งั แต่ในอดีตที่ผ่านมามี
ความเพียงพอต่อจํานวนค่าปรับตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและ
หน่ วยงานราชการคู่สัญญาทั้งสองแห่ งได้ยื่นอุทธรณ์คดี ต่อศาลปกครองสู งสุ ดและบริ ษทั ฯได้ยื่นคําร้องขอ
ทุ เลาการบังคับคดี ต่อศาลปกครองกลาง ปั จจุ บนั คดี ย งั อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ดังนั้น
ผลที่ สุ ดของคดี ฟ้ องร้ องและข้อพิ พาทสําหรั บคดี ที่ ย งั ไม่ ถึ งที่ สุ ด ยังไม่ สามารถคาดการณ์ ไ ด้ใ นขณะนี้
อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารและที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯยังคงเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทและเชื่อมัน่ ว่าสํารองค่าปรับและค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นที่บนั ทึกไว้ต้ งั แต่ใน
อดีตที่ผา่ นมาเพียงพอแล้วตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง
23.4 คดีฟ้องร้ องและข้ อพิพาทอืน่ ๆ
1.) บริ ษทั ย่อยมี ยอดหนี้ คา้ งชําระจากทีทีแอนด์ทีตามสัญญาจัดหาระบบบริ การลูกค้าและระบบพิมพ์
ใบแจ้งหนี้ จาํ นวนประมาณ 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบเท่าจํานวน
ประมาณ 170 ล้านบาท) ยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้ เป็ นหนี้ ที่มีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที โดยในปี 2554 ทีทีแอนด์
ทีได้ยนื่ ข้อเสนอ ข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กล่าวหาว่าบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิผดิ สัญญาดังกล่าว
และเรี ยกร้องให้ บริ ษทั ย่อยชําระเงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 1,780 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั เสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อย
พิจารณาว่าบริ ษทั ย่อยไม่ได้ปฏิ บตั ิ ผิดสัญญาจึ งไม่ตอ้ งชําระเงิ นจํานวนดังกล่าวให้กบั ที ทีแอนด์ที
และในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นคําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีต่อสถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันอนุ ญาโตตุลาการยกคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีดงั กล่าว และ
เสนอข้อเรี ยกร้ องแย้งต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเรี ยกร้องให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระเงินเป็ นจํานวนรวม
ประมาณ 528 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันที่เสนอคําคัดค้าน
คําเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ในเดือนมิถุนายน 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ วินิจฉัย
ชี้ขาดยกคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีและให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระค่างวดงานที่คา้ งชําระทั้งหมดพร้อม
ดอกเบี้ยแก่บริ ษทั ย่อยคิดเป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 204 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
ทีทีแอนด์ทียื่นคําร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนคําชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการดังกล่าว และเมื่อวันที่
15 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ของ ทีทีแอนด์ทีเด็ดขาด ซึ่งโดยผลของคําสั่ง
ดังกล่าว กฎหมายกําหนดให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์เข้าว่าคดี แพ่งทั้งปวงอันเกี่ ยวกับทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ ซ่ ึงค้างพิจารณาอยูใ่ นศาลในขณะที่มีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ และเมื่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาํ ขอ
โดยทําเป็ นคําร้อง ศาลมีอาํ นาจงดการพิจารณาคดีแพ่งนั้นไว้หรื อจะสั่งประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
ดังนั้น สําหรับคดีแพ่งต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของทีทีแอนด์ที ศาลอาจพิจารณาเรี ยกเจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ของทีทีแอนด์ทีเพื่อสอบถามว่าจะดําเนิ นการอย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาทําคําสั่งของศาล
ต่อไปในแต่ละคดี
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ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ยนื่ คําร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนคําร้อง
ของทีทีแอนด์ทีที่ขอให้เพิกถอนคําชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการที่ให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระหนี้ แก่บริ ษทั ย่อย
จํานวน 204 ล้านบาทดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งศาลแพ่งได้อนุ ญาตให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ถอนคําร้อง
ขอให้เพิกถอนคําชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการดังกล่าวได้ และได้ให้จาํ หน่ ายคดีน้ ี ออกจากสารบบความ
ทั้งนี้ จากคําสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ดังกล่าว บริ ษทั
ย่อยได้ทาํ การยืน่ ขอรับชําระหนี้รวมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แล้ว การได้รับชําระ
หนี้ คืนจึงจะเป็ นไปตามกระบวนการของกฎหมายล้มละลาย อย่างไรก็ตาม ทีทีแอนด์ทียงั อยูร่ ะหว่างการ
ดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายล้มละลายโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
2.) ในปี 2557 บริ ษทั ฯมีขอ้ พิพาทกับการไฟฟ้ านครหลวง (“กฟน.”) จากการที่บริ ษทั ฯไม่ได้เข้าร่ วมประกวด
ราคาเพื่ อการจัด หาและติ ด ตั้งอุ ปกรณ์ ของกฟน. โดยกฟน.ได้เ รี ย กร้ อ งให้ ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อ
คํ้าประกันการประมูลงานให้แก่ บริ ษทั ฯชําระเงิ นตามหนังสื อคํ้าประกันเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ
8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ที่ ปรึ กษากฎหมายและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเห็ นว่า กฟน.ได้ดาํ เนิ นการ
ประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นธรรมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงไม่ได้เป็ นฝ่ ายผิดในการ
ไม่เข้าร่ วม การประกวดราคา ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงไม่ตอ้ งชําระเงินตามหนังสื อคํ้าประกันให้แก่กฟน.
บริ ษทั ฯได้ยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งของกฟน. ที่ให้บริ ษทั ฯชําระเงิ น
ตามหนั ง สื อ คํ้า ประกัน ดัง กล่ า ว และเรี ย กร้ อ งให้ ก ฟน.คื น ต้น ฉบับ หนั ง สื อ คํ้า ประกัน และชํา ระ
ค่าธรรมเนียมหนังสื อคํ้าประกันแทนบริ ษทั ฯ ต่อมาในปี 2558 กฟน.ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางให้
บริ ษทั ฯชําระเงินหลักประกันเป็ นจํานวน 8 ล้านบาท ตามหนังสื อคํ้าประกันการประมูลงานดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษายกฟ้ องบริ ษทั ฯ และให้กฟน.
คืนหลักประกันแก่บริ ษทั ฯและชําระค่าธรรมเนี ยมหลักประกันซองแก่บริ ษทั ฯ กฟน.ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสู งสุ ด ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาํ สั่งให้บริ ษทั ฯยืน่ คําแก้อุทธรณ์
ต่อศาล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯยื่นคําแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด ขณะนี้ คดีอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
24. เครื่องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงิ นที่ สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรั บเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น และเงินให้กูย้ ืม กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทาง
การเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า
การเงิน และเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมาะสม ดังนั้นกลุ่ มบริ ษทั จึ งไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่ เป็ น
สาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับลูกค้าที่มีความสามารถใน
การชําระหนี้ดีเป็ นส่ วนใหญ่ จํานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าสุ ทธิ
ตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าการเงิน และเงินให้กยู้ มื สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตรา
ตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุ บนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยของ
กลุ่มบริ ษทั จึ งอยู่ในระดับตํ่า รายละเอียดของเงิ นฝากสถาบันการเงิ น ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าการเงิน และ
เงินให้กยู้ มื แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้อหรื อขายสิ นค้าและบริ การเป็ น
เงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งไม่ได้ทาํ
สัญญาป้ องกันความเสี่ ยง ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2561
2562
2561
2562
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
0.1
0.1
0.9
0.9

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.1540
32.4498

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2562
2561
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
0.1
0.1
0.1
0.1

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.1540
32.4498
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24.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า
การเงิน และเงินให้กยู้ มื ระยะยาวมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุ นการค้าเป็ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นโดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.32 : 1 (2561: 0.31 : 1) และเฉพาะของ
บริ ษทั ฯเท่ากับ 0.11 : 1 (2561: 0.10 : 1)
26. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
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