บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

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 2561 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 2561 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 22.3 เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องระหว่างบริ ษทั ฯและ
หน่วยราชการสองแห่ง ซึ่งเรี ยกร้องให้บริ ษทั ฯชําระเงินค่าปรับจากการไม่สามารถส่ งมอบแท็บเล็ตตามสัญญา
อย่างไรก็ตาม ในปี ปัจจุบนั ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินรวม
10 ล้านบาท ซึ่งสํารองค่าปรับและค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นที่บริ ษทั ฯบันทึกไว้ต้ งั แต่ในอดีตที่ผา่ นมามีความเพียงพอ
ต่อจํานวนค่าปรับตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและหน่วยราชการ
ทั้งสองแห่งยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุ ด ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด

และข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 22.4 เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด
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 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็ นจํานวน 802 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 64 ของ
สิ นทรัพย์รวมและเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 777 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 59 ของสิ นทรัพย์รวม ซึ่งคงค้าง
เป็ นระยะเวลานาน เนื่องจากยอดหนี้คา้ งชําระจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นจํานวนที่มีนยั สําคัญอย่างมากต่อ
งบการเงินโดยรวมและส่ วนใหญ่คงค้างเกินกว่าหนึ่งปี ด้วยเหตุน้ ีขา้ พเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อมูลค่าที่จะได้รับคืน
ของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันรายดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและทําความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ และได้
ประเมินข้อมูลหลัก ข้อสมมติและวิธีการที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญและความสามารถใน
การชําระหนี้ของลูกหนี้โดยการประเมินแนวโน้มการเก็บเงินจากลูกหนี้จากประสบการณ์ในอดีต และวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินปัจจุบนั ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และธุรกิจของลูกหนี้และกลุ่มบริ ษทั รวมถึงการวิเคราะห์รายการ
รับชําระหนี้จากลูกหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
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หนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ จากคดีฟ้องร้ องและข้ อพิพาท
ตามที่กล่าวไว้ในวรรคข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่สาํ คัญและตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 22.3 ข้อ 22.4 และข้อ 22.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขอ้ พิพาทและ
คดีฟ้องร้องกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและคู่คา้ โดยการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่แล้วเสร็ จ ทําให้ฝ่ายบริ หาร
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้อง
และข้อพิพาทเพื่อใช้ในการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องดังกล่าว ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ ง
เมื่อการพิจารณาคดีและข้อพิพาทดังกล่าวสิ้ นสุ ด อาจแตกต่างไปจากที่ฝ่ายบริ หารได้มีการประมาณการไว้ จึงทําให้
มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับการรับรู ้ประมาณการหนี้สินหรื อการเปิ ดเผยข้อมูลหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้อง
เรี ยกค่าเสี ยหายดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ ายบริ หารและแผนกกฎหมายของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับกระบวนการในการรวบรวม
ติดตามและประเมินผลข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องที่เกิดขึ้นและคงค้าง ณ วันที่ในงบการเงิน รวมถึงสอบทาน
รายการค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึ กษากฎหมายเพื่อสอบทานความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการคดีความต่างๆที่บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยแจ้งให้ทราบ และสอบถามถึงรายละเอียด ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้อง และวิธีการที่ผบู ้ ริ หารใช้
ในการประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องและประเมินดุลยพินิจที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการประเมินผลของคดี
ฟ้ องร้องและข้อพิพาทดังกล่าวโดยการ
ก) สอบทานเงื่อนไขและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องในสัญญา รวมถึงคําฟ้ องและคําคัดค้านต่างๆทั้งของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยและคูก่ รณี ที่ได้นาํ เสนอต่อศาลเพื่อทําความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ข) สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารในการใช้ผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภายนอกรวมถึงส่ งหนังสื อสอบถามไปยังที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เพือ่ ให้
รายงานรายละเอียด สถานะและความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยข้าพเจ้าได้ประเมิน ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
ความเป็ นอิสระ และความเที่ยงธรรมของที่ปรึ กษากฎหมายตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมถึง
พิจารณาถึงหลักกฎหมายและข้อกําหนด และคดีความตัวอย่างที่เคยมีการตัดสิ นแล้วในอดีตที่ที่ปรึ กษา
กฎหมายภายนอกใช้ในการอ้างอิงว่ามีความสอดคล้องกับคดีความและข้อพิพาททางการค้าของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
ค) สอบทานข้อมูล ความคืบหน้า และความเห็นต่อข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องที่ดาํ เนินการโดยที่ปรึ กษากฎหมาย
ภายในของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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: 28 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
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
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
เงินมัดจํา
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

401,213,199
4,749,532
812,556,415

96,640,828
20,816,202
729,923,305

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

76,884,556
20,691,514
728,327,000

15,327
13,273,581
-

150,353
8,265,898
340,000,000

2,861,387
10,260,691
-

1,191,700
5,459,822
340,000,000

3,220,546
818,982
3,450,735
1,239,298,317

3,162,762
445,315
4,099,724
1,203,504,387

16,000,000
3,109,653
483,208
1,473,786
1,227,031,902

16,000,000
3,034,536
299,280
2,531,745
1,194,420,153

9,380,987
9,720,940
2,106,371
1,178,424
22,386,722
1,261,685,039

25,632,235
7,765,624
1,947,953
1,214,609
36,560,421
1,240,064,808

6,798,736
69,000,000
430,907
2,106,371
1,014,638
79,350,652
1,306,382,554

23,008,513
85,000,000
723,614
684,233
1,016,320
110,432,680
1,304,852,833

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

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
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6

14

15
2.2

2561

2560

114,689,339
135,773,692
1,371,181
3,470,735
27,935,903
283,240,850

107,148,669
138,331,714
1,683,138
3,272,848
27,585,549
278,021,918

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

76,749,844
4,886,319
575,210
18,095,877
100,307,250

13,507,453
13,507,453
296,748,303

11,281,745
11,281,745
289,303,663

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

11,281,745
11,281,745
111,588,995

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

70,645,730
(247,817,787)
8,157,637
957,711,958

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

70,645,730
(4,108,270)
1,193,263,838

(6,518,737)
964,936,736
1,261,685,039

(6,950,813)
950,761,145
1,240,064,808

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

1,193,263,838
1,304,852,833

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

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

77,703,887
8,274,077
2,459,395
11,079,044
99,516,403

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

22,109,828
10,069,111
4,072,576
36,251,515

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

37,501,812
45,563,245
32,100
83,097,157
16,419,246
(3,188,091)
13,231,155

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

14,366,933
41,839,763
172,323
32,100
56,411,119
(20,159,604)
(20,159,604)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและการบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
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2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายกการที่ จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย 14
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

14,175,591

13,231,155

(6,109,681)

(20,159,604)

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

12,519,932
711,223
13,231,155

(4,705,024)

(20,159,604)

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

12,519,932
711,223
13,231,155

(6,109,681)

(20,159,604)

0.02

0.02

(0.01)

(0.03)

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

-

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

-
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บริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอคคงเหลือ 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

706,457,300
706,457,300

420,269,078
420,269,078

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนต่างระหว่างราคา
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดียวกันกับมูลค่า
รวม
กําไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
สุ ทธิตามบัญชีของ
องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(ขาดทุน)
บริ ษทั ย่อย
จัดสรรแล้ว
70,645,730
(260,337,719)
8,157,637
8,157,637
12,519,932
70,645,730
(247,817,787)
8,157,637
8,157,637
70,645,730
70,645,730

(247,817,787)
15,148,172
(1,404,657)
13,743,515
(234,074,272)

8,157,637
8,157,637

8,157,637
8,157,637

ส่ วนของผูม้ ี
รวม
ส่ วนได้เสี ยที่
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
945,192,026
(7,662,036)
12,519,932
711,223
957,711,958
(6,950,813)
957,711,958
15,148,172
(1,404,657)
13,743,515
971,455,473

(6,950,813)
432,076
432,076
(6,518,737)

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
937,529,990
13,231,155
950,761,145
950,761,145
15,580,248
(1,404,657)
14,175,591
964,936,736
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 2561
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

706,457,300
706,457,300

420,269,078
420,269,078

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
70,645,730
16,051,334
(20,159,604)
70,645,730
(4,108,270)
70,645,730
70,645,730

(4,108,270)
(4,705,024)
(1,404,657)
(6,109,681)
(10,217,951)

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,213,423,442
(20,159,604)
1,193,263,838
1,193,263,838
(4,705,024)
(1,404,657)
(6,109,681)
1,187,154,157
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

19,962,145

16,419,246

(4,705,024)

(20,159,604)

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

5,502,698
32,100
2,158,109
(52,547)
1,130,233
798,402
(2,513,897)
(8,274,077)

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

1,228,764
32,100
2,158,109
(50,982)
798,402
117,820
(10,069,111)

20,913,539

15,200,267

(13,913,334)

(25,944,502)

(82,802,316)
(4,872,657)
(57,784)
(373,667)
(816,002)
(122,233)

60,045,680
2,715,025
2,869,357
784,252
1,117,838
2,484,793

(62,674,175)
(6,470,556)
(75,117)
(183,928)
856,690
(1,420,456)

58,046,909
(610,638)
2,852,513
(237,496)
1,946,017
509,485

2,880,484
(2,364,186)
197,887
350,354
(67,066,581)
(5,176,817)
1,947,953
(70,295,445)

(45,104,008)
(16,677,446)
378,588
(765,366)
23,048,980
(3,613,650)
3,800,226
23,235,556

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

(36,172,627)
(7,414,969)
(330,397)
(1,538,852)
(8,894,557)
(2,106,371)
1,195,698
(9,805,230)

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
หนี้ สงสัยจะสู ญ
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
มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคารลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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
โอนอุปกรณ์เป็ นสิ นค้าคงเหลือ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2560

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
-

9,796,334
79,992,168
4,776,527
(340,000,000)
(3,764,124)
88,080
(249,111,015)
(225,875,459)
322,516,287
96,640,828
-

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
-

11,606,994
79,987,231
4,840,144
(340,000,000)
16,000,000
(117,694)
86,490
(227,596,835)
(237,402,065)
314,286,621
76,884,556
-

-

862

-

862

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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
(“บริ ษทั ย่อย”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จํากัดที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และดําเนิ นธุ รกิจออกแบบและจัดทํา
ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้บริ การคลาวด์
คอมพิวติ้ง บริ ษทั ฯถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 97.87 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อย

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื 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) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
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 ตามบัญชีเป็ นจํานวน
ประมาณ 8 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้บนั ทึกผลต่างดังกล่าวไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ภายใต้รายการ “องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ”
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินทีม่ ีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2562
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ่งมี
ผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพือ่ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าว
ส่ ว นใหญ่ จะไม่ มีผลกระทบอย่า งเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ น เมื่ อนํามาถื อปฏิ บตั ิ อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
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
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอน
สํา หรั บ การรั บรู ้ ร ายได้ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสั ญ ญาที่ ทาํ กับลู ก ค้า โดยกิ จ การจะรั บ รู ้ ร ายได้ใ นจํา นวนเงิ น
ที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่ กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้
ส่ งมอบให้แก่ ลูก ค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิ จารณาข้อเท็จจริ งและเหตุ การณ์
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยเชื่ อ ว่า มาตรฐานฉบับดังกล่ า วจะไม่ มีผ ลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 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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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุ น
ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึ งการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มี
ผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน
ในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่ อสารโทรคมนาคม และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมการจัดหา
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรับรู ้โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงานจากการประเมินของวิศวกรหรื อผูค้ วบคุม
โครงการ
รายได้ค่าบริ การบํารุ งรักษารับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว
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
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4.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึก
ค่ า เผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ สํา หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้
ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (โดยวิธีตน้ ทุนเฉพาะเจาะจง) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การ
ด้อยค่า
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
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

-
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ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์จ ะรั บ รู ้ ใ นส่ ว นของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
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4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
4.8 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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 นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.9 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และเงินลงทุน หากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุน
จากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.10 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออก
จากสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ทั ฯ เงิ น ที่ บริ ษ ัท ฯจ่ า ยสมทบกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ บัน ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในปี ที่
เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิ สระได้ทาํ การประเมิ นภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.11 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดี ตได้เกิ ดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากร
เชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.12 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ต ้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรั บลดมูลค่าตามบัญชี ดังกล่าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.13 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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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
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี หนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้องและประมาณการ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ว่าจะเป็ นโดยตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กลุ่มจัสมิน
กลุ่มโมโน

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ย่อ ยที่ บ ริ ษ ัท ฯมี อ าํ นาจในการกํา หนดนโยบายทางการเงิ น และ
การดําเนินงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
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ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2560
2561
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
ขายสิ นค้าและให้บริ การ

3,960

3,112

108

-

ดอกเบี้ยรับ

6,936

3,166

6,936

3,166

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริ การจ่าย

3,246

3,246

3,148

3,148

51

20

50
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รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าและบริ การ

-

-

15,644

9,835

ดอกเบี้ยรับ

-

-

1,573

1,839

ค่าบริ หารจัดการรับ
ต้นทุนขายและบริ การ

-

-

2,396
177

2,280
89

94,962

46,136

55,302

2,318

182

130

182

130

3,847

4,792

2,550

2,973

252

252

252

252

4,115

3,290

1,970

1,832

ค่าใช้จ่ายอื่น

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้าและให้บริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
ถัวเฉลี่ย 12 เดือนของ
ธนาคารใหญ่ 3 ราย
บวกเพิ่มร้อยละ 0.60 และ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
อัตราอ้างอิงกับดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําบวกเพิ่มร้อยละ 0.50
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
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 ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
มูลค่ างานทีแ่ ล้วเสร็จแต่ ยงั ไม่ ถึงกําหนดชําระจาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
กลุ่มโมโน
รวมมูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

101
-

128
-

11,045

221

808,889
78
809,068

725,359
725,487

778,235
789,280

724,819
725,040

-

116
-

3,480

116
3,480

395
395
395

139
255
255

395
3,875
(3,480)
395

139
3,735
(3,480)
255

-

-

2,861

1,192

12
3

150
-

-

-

15

150

2,861

1,192
11

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินให้ ก้ยู 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 ก้ยู มื ระยะยาวแก่บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 13)
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 13)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

340,000
-

80,347

340,000
80,347

-

340,000
-

80,347
(80,347)

420,347
(80,347)

-

340,000

-

340,000

-

-

85,000

101,000

-

-

(16,000)

(16,000)

-

-

69,000

85,000

-

-

47

-

353
353

694
694

3
50

3
3

18,617

20,099

-

-

5,917
24,534

6,928
27,027

5
5

129
129
12

งบการเงินรวม
2561
2560
เงินรับล่ วงหน้ าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมเงินรับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

64

52

-

-

2,897
2,961

1,986
2,038

344
344

202
202

เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กูย้ ืมระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการเคลื่อนไหว
ของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ใหญ่

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ลดลง
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
ระหว่างปี
31 ธันวาคม 2561
340,000
(340,000)
-

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติ อนุ มตั ิการให้ความช่ วยเหลื อ
ทางการเงินแก่บริ ษทั ใหญ่ในรู ปของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นเป็ นจํานวน 340 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้ อยละ 2.08 ต่อปี โดยมี กาํ หนดชําระดอกเบี้ ยทุกไตรมาส ระยะเวลาการกูย้ ืมเงิ น 6 เดื อน และสามารถ
ต่ออายุได้อีก 6 เดือน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
80,437

ลดลง
ระหว่างปี
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
80,437

101,000

(16,000)

85,000
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เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้อยละ
0.5 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของธนาคารพาณิ ชย์
บวกร้อยละ 0.5 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 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
11,398
11,285
1,039
993
12,437
12,278

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
115
115
15,653
34,194
385,445
62,332
401,213
96,641

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
105
105
11,816
14,448
385,345
62,332
397,266
76,885

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา และตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 1.30 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.00 ต่อปี ) และเฉพาะของบริ ษทั ฯ
มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 1.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.00 ต่อปี )

14

8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6) 809,068
725,487
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
184,506
185,565
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
395
255
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
40,485
40,514
รวม
1,034,454
951,821
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
(221,898) (221,898)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
812,556
729,923

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
789,280
725,040
15,551
17,395
3,875
3,735
40,480
40,510
849,186
786,680
(58,353)
(58,353)
790,833
728,327

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

11,130

1,191

8,327

548

42,826
16,797
17,010
721,305
809,068

1,158
795
722,343
725,487

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

1,354
795
722,343
725,040
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งบการเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

1,113

2,927

146

2,775

1,793
181,600
184,506
(181,600)
2,906
811,974

1,030
8
181,600
185,565
(181,600)
3,965
729,452

830
14,575
15,551
(14,575)
976
790,256

45
14,575
17,395
(14,575)
2,820
727,860

395
395
395

116
139
255
255

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

3,596
139
3,735
(3,480)
255

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

12,529
27,985
40,514
(40,298)
216

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

12,525
27,985
40,510
(40,298)
212
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(6,172)
(6,172)

ราคาทุน
2561
2560
9,335
9,393

สิ นค้าสําเร็ จรู ป

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
3,221
3,163
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
2561
2560
9,207
9,282

สิ นค้าสําเร็ จรู ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(6,172)
(6,172)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
3,110
3,035

ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
เป็ นจํานวน 2 ล้านบาท (2561: ไม่มี) โดยได้แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขายและบริ การ
10.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาปรับโครงสร้ างหนี้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด
(มหาชน) (“ทีทีแอนด์ที”) จํานวน 47 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 19 ล้านบาท ซึ่ งตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดในแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระคืนยอดคงเหลือ
ดัง กล่ า วทั้ง จํา นวนเป็ นเงิ น สดในวัน ทํา การสุ ด ท้า ยของไตรมาสที่ 1 ปี 2558 อย่า งไรก็ ต าม เมื่ อ วัน ที่
15 มี น าคม 2559 ศาลล้ม ละลายกลางได้มี ค าํ สั่ ง พิ ท ัก ษ์ท รั พ ย์ข องที ที แ อนด์ที เ ด็ ด ขาดแล้ว เพื่ อ ความ
ระมัดระวัง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึ งบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรั บยอดคงเหลื อของลูกหนี้ จาก
ทีทีแอนด์ทีเต็มจํานวนในปี 2559

11.

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

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2561
2560
55,000

55,000

(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
2561
2560
83,899
(83,899)
-

83,899
(83,899)
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12.

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

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
19,267
26,151
67,458
6,648
ซื้อเพิ่ม
3,763
จําหน่าย
(1,442)
(557)
โอนออก
(8)
31 ธันวาคม 2560
19,267
24,709
70,656
6,648
ซื้อเพิ่ม
6,706
จําหน่าย
(6,001)
(408)
(2,805)
31 ธันวาคม 2561
19,267
18,708
76,954
3,843
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
17,257
26,137
60,374
6,215
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
3
12
5,240
247
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
(1,440)
(524)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
(7)
ที่โอนออก
31 ธันวาคม 2560
17,260
24,709
65,083
6,462
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
2
4,563
186
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
(6,001)
(408)
(2,805)
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2561
17,262
18,708
69,238
3,843
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
2,007
5,573
186
31 ธันวาคม 2561
2,005
7,716
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2560 (จํานวน 3 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2561 (จํานวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

รวม
119,524
3,763
(1,999)
(8)
121,280
6,706
(9,214)
118,772
109,983
5,502
(1,964)
(7)
113,514
4,751
(9,214)
109,051
7,766
9,721
5,502
4,751

18

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องโทรศัพท์ เครื่ องตกแต่ง
สิ่ งปรับปรุ งอาคาร สาธารณะและ ติดตั้งและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์เช่า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สํานักงาน
ยานพาหนะ
ราคาทุน
1 มกราคม 2560
12,129
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนออก
31 ธันวาคม 2560
12,129
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
12,129
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
12,129
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่โอนออก
31 ธันวาคม 2560
12,129
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2561
12,129
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2560 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2561 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

รวม

26,151
(1,442)
24,709
(6,001)
18,708

28,105
117
(493)
(8)
27,721
263
(408)
27,576

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

72,537
117
(1,935)
(8)
70,711
263
(9,214)
61,760

26,137
12

26,681
968

5,719
248

70,666
1,228

(1,440)

(460)

-

(1,900)

24,709
-

(7)
27,182
371

5,967
185

(7)
69,987
556

(6,001)
18,708

(408)
27,145

(2,805)
3,347

(9,214)
61,329

-

539
431

185
-

724
431
1,228
556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี อาคารและอุ ปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิ น
ประมาณ 104 ล้านบาท (2560: 104 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 61 ล้านบาท (2560:
67 ล้านบาท)
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13. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

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

งบการเงินรวม
2560
2561
353
694
43,031
33,419
24,534
27,027
46,771
46,009
114,689
107,149

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
50
3
42,317
32,522
5
129
41,962
44,096
84,334
76,750

14. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
11,282
10,483
511
310

510
289

217
(473)
1,660
13,507

11,282

บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 1
ล้านบาท (2560: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 11 ปี (2560: ประมาณ 10 ปี )
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
3.25
2.75
5
5

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท์ (3.75%)
ลดลง 50 เบซิสพอยท์ (2.75%)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น 100 เบซิสพอยท์ (6.00%)
ลดลง 100 เบซิสพอยท์ (4.00%)

(443)
471

(414)
441

1,083
(974)

1,233
(1,090)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ่ งกฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่น้ ี กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ น
การแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี้สินสํารอง
ผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งานเพิ่ ม ขึ้ น 4 ล้ า นบาท บริ ษั ท ฯจะบั น ทึ ก ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกําไรหรื อขาดทุนของงวดที่
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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15. 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
16. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

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

งบการเงินรวม
2561
2560
49,481
11,720
29,703
16,924
4,751
3,497
-

27,457
6,775
5,503
3,497
2,158

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
48,519
4,248
29,703
11,439
556
3,400
-

27,457
4,243
1,229
3,400
2,158

17. รายได้ จากการให้ บริการภายใต้ ใบอนุญาต
ในปี 2561 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการให้บริ การตามใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ ง
ที่ได้รับจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช”)
เป็ นจํานวน 0.42 ล้านบาท (2560: 0.16 ล้านบาท)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผรู ้ ับอนุญาตรายอื่น ผูร้ ับสัมปทาน หรื อผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคม
ต่างประเทศสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่สามารถนํามาหักลดหย่อนรายได้เป็ นจํานวน 0.25
ล้านบาท (2560: 0.09 ล้านบาท) ตามประกาศ กสทช. เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนําไปใช้
ในการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ไปและบริ การเพื่อสังคม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
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18. ภาษีเงินได้
รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้บนั ทึกใน
งบการเงิน:
ปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนั
ผลขาดทุนทางภาษีของปี ก่อนที่นาํ มาลดค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2560
2561
16,419
19,962

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(4,705)
(20,160)

20%

20%

20%

20%

3,992
20
(302)

3,284
231
(78)

(941)
4
(2)

(4,032)
4
(4)

-

432

-

432

164
508

6
160
3,167

164
508

6
160
3,167

-

(4,014)
-

267

267

4,382

3,188

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 848 ล้านบาท (2560: 843 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวน 578 ล้านบาท
(2560: 573 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจาก
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็ นว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงิน 112 ล้านบาท ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการใช้
ประโยชน์ภายในปี 2562 - 2566 (2560: 110 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุ ดในปี 2562 - 2565)
19. กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
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20. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวการบันทึกบัญชี สาํ หรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนก
ตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
ธุรกิจออกแบบและ จัดหา ออกแบบและ
วางระบบสื่ อสาร
วางระบบ
คอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคม
2561
2560
2561
2560
รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

ส่ วนงานธุรกิจ
คลาวด์คอมพิวติ้ง
2561
2560

68
16
84

12
10
22

40
40

47
47

23
23

19
19

5

(2)

35

31

14

11

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน
2561
2560
(16)
(16)

(10)
(10)

งบการเงินรวม
2561
2560
131
131

78
78

54

40

8
4
(46)
(4)
16

8
2
11
(45)
(3)
13
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนหนึ่งรายเป็ นจํานวนประมาณ 78 ล้านบาท
(2560: จํานวนสามรายเป็ นจํานวนประมาณ 52 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวนสองรายประมาณ 67
ล้านบาท (2560: จํานวนสองรายเป็ นจํานวนประมาณ 18 ล้านบาท)
21. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3
ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวง
จํากัด และจะจ่ ายให้แก่ พนักงานเมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ย บว่าด้วยกองทุนของบริ ษ ทั ฯ
ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท (2560: 2 ล้านบาท)
22. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
22.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริ การที่เกี่ ยวข้อง
อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

2
-

3
2

22.2 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 75 ล้านบาท (2560: 79 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน
51 ล้านบาท (2560: 53 ล้านบาท) ซึ่งเป็ นหนังสื อคํ้าประกันการประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญา
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22.3 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 อขอบอกเลิกสัญญาซื้ อ
ขายแท็บเล็ตมายังบริ 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
22.4 ข้ อพิพาทกับทีทแี อนด์ ที
บริ ษทั ย่อยมียอดหนี้คา้ งชําระจากทีทีแอนด์ทีตามสัญญาจัดหาระบบบริ การลูกค้าและระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้
จํานวนประมาณ 5 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เทียบเท่าจํานวนประมาณ 171
ล้านบาท) ยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้ เป็ นหนี้ ที่มีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที โดยในปี 2554 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นข้อเสนอ
ข้อพิพาทต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ กล่าวหาว่าบริ ษทั ย่อยปฏิ บตั ิ ผิดสัญญาดังกล่ าว และเรี ยกร้ องให้
บริ ษทั ย่อยชําระเงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 1,780 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าบริ ษทั ย่อย
ไม่ได้ปฏิบตั ิผิดสัญญาจึงไม่ตอ้ งชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้กบั ทีทีแอนด์ที และในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
บริ ษทั ย่อยได้ยื่นคําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ลาการยกคํา เสนอข้อ พิ พ าทของที ทีแ อนด์ที ดังกล่ า ว และเสนอข้อ เรี ย กร้ อ งแย้ง ต่ อ สถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการเรี ยกร้องให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระเงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 528 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันที่เสนอคําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
ในเดือนมิถุนายน 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ วินิจฉัยชี้ขาดยกคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีและ
ให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระค่างวดงานที่คา้ งชําระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยแก่บริ ษทั ย่อยคิดเป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น
ประมาณ 204 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ทีทีแอนด์ทียนื่ คําร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนคําชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ของ
ทีทีแอนด์ทีเด็ดขาด ซึ่ งโดยผลของคําสั่งดังกล่าว กฎหมายกําหนดให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแพ่ง
ทั้งปวงอันเกี่ ยวกับทรั พย์สินของลูกหนี้ ซ่ ึ งค้างพิจารณาอยู่ในศาลในขณะที่ มีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรั พย์ และเมื่ อ
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์มีคาํ ขอโดยทําเป็ นคําร้ อง ศาลมี อาํ นาจงดการพิจารณาคดี แพ่งนั้นไว้หรื อจะสั่ง
ประการใดตามที่เห็ นสมควรก็ได้ ดังนั้น สําหรั บคดี แพ่งต่างๆที่เกี่ ยวกับทรัพย์สินของทีทีแอนด์ที ศาลอาจ
พิจารณาเรี ยกเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ของทีทีแอนด์ทีเพื่อสอบถามว่าจะดําเนิ นการอย่างไร เพื่อประกอบการ
พิจารณาทําคําสัง่ ของศาลต่อไปในแต่ละคดี
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ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ยนื่ คําร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนคําร้องของ
ทีทีแอนด์ทีที่ขอให้เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระหนี้ แก่บริ ษทั ย่อยจํานวน 204
ล้านบาทดังกล่ าวข้างต้น ซึ่ งศาลแพ่งได้อนุ ญาตให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์ถอนคําร้ องขอให้เพิ กถอน
คําชี้ขาดของอนุ ญาโตตุลาการดังกล่าวได้ และได้ให้จาํ หน่ายคดีน้ ี ออกจากสารบบความ ทั้งนี้ จากคําสั่งพิทกั ษ์
ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ดังกล่าว บริ ษทั ย่อยได้ทาํ การยืน่ ขอรับชําระ
หนี้ รวมทั้ง ดอกเบี้ ย ทั้ง หมดต่ อเจ้า พนัก งานพิ ท ัก ษ์ท รั พ ย์แ ล้ว การได้รั บชํา ระหนี้ คื น จึ ง จะเป็ นไปตาม
กระบวนการของกฎหมายล้มละลาย อย่างไรก็ตาม ทีทีแอนด์ทียงั อยู่ระหว่างการดําเนิ นการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายล้มละลายโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
22.5 คดีฟ้องร้ องและข้ อพิพาทอืน่ ๆ
1. ในปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถูกพนักงานที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเลิกจ้างฟ้ องร้อง
ให้ชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 20 ล้านบาท โดยค่าเสี ยหายที่ถูกเรี ยกร้องเฉพาะของ
บริ ษทั ฯจํานวน 2 คดีเป็ นทุนทรัพย์จาํ นวนประมาณ 18 ล้านบาท ในคดีเกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้บริ ษทั ย่อยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและ
ดอกเบี้ ย เป็ นจํา นวนเงิ น รวมประมาณ 1 ล้า นบาท ซึ่ งบริ ษ ัท ย่ อ ยได้บ ัน ทึ ก สํ า รองค่ า ชดเชยจาก
คดีดงั กล่าวตามคําตัดสิ นของศาลแรงงานกลางในปี 2560 และจ่ายชําระแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ส่ วนคดีของบริ ษทั ฯศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้ องทั้ง 2 คดี พนักงานซึ่งเป็ นโจทก์ยนื่ อุทธรณ์ ต่อมา
ในปี 2561 ศาลได้พิพากษายกฟ้ อง คดีถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
2. ในปี 2557 บริ ษทั ฯมีขอ้ พิพาทกับการไฟฟ้ านครหลวง (“กฟน.”) จากการที่บริ ษทั ฯไม่ได้เข้าร่ วมประกวด
ราคาเพื่ อ การจัด หาและติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ข องกฟน. โดยกฟน.ได้เ รี ย กร้ อ งให้ธ นาคารผูอ้ อกหนัง สื อ
คํ้าประกันการประมูลงานให้แก่บริ ษทั ฯชําระเงินตามหนังสื อคํ้าประกันเป็ นจํานวนเงินประมาณ 8 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษากฎหมายและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเห็นว่า กฟน.ได้ดาํ เนิ นการประกวดราคา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นธรรมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงไม่ได้เป็ นฝ่ ายผิดในการไม่เข้าร่ วม
การประกวดราคา ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงไม่ตอ้ งชําระเงินตามหนังสื อคํ้าประกันให้แก่กฟน. บริ ษทั ฯได้ยนื่ ฟ้ อง
ต่ อ ศาลปกครองกลางเพื่ อ ขอให้ ศ าลเพิ ก ถอนคํา สั่ ง ของกฟน. ที่ ใ ห้ บ ริ ษ ัท ฯชํา ระเงิ น ตามหนัง สื อ
คํ้าประกันดังกล่าว และเรี ยกร้องให้กฟน.คืนต้นฉบับหนังสื อคํ้าประกันและชําระค่าธรรมเนียมหนังสื อ
คํ้าประกันแทนบริ ษทั ฯ ต่อมาในปี 2558 กฟน.ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางให้บริ ษทั ฯชําระเงิ น
หลักประกันเป็ นจํานวน 8 ล้านบาท ตามหนังสื อคํ้าประกันการประมูลงานดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่
28 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางมีคาํ พิพากษายกฟ้ องกฟน. และให้กฟน.คืนหลักประกันแก่บริ ษทั ฯ
และชําระค่าธรรมเนี ยมหลักประกันซองแก่บริ ษทั ฯ กฟน.ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด ขณะนี้
ฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯอยูใ่ นระหว่างพิจารณายืน่ คําแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุ ด
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3. ในปี 2557 บริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้ องร้ องในคดี เกี่ ยวกับการผิดสัญญาจ้าง ซึ่ งมีทุนทรั พย์เป็ นจํานวนเงิ น
ประมาณ 1 ล้านบาท ในเดือนตุลาคม 2558 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชําระค่าเสี ยหาย 0.2 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยยืน่ อุทธรณ์ ต่อมาในเดือนกันยายน 2559 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชดใช้ค่าเสี ยหาย
และดอกเบี้ยเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 0.5 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ ฎีกาและคําร้องขออนุญาตฎีกา
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศาลฎี กามีคาํ สั่งไม่รับฎี กาทั้งของโจทก์และของจําเลย ดังนั้นผลของคดี
จึ ง ถื อ เป็ นที่ สิ้ น สุ ด ทั้ง นี้ เมื่ อ วัน ที่ 7 กัน ยายน 2561 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ช ํา ระค่ า เสี ย หายตามคํา สั่ ง ของ
ศาลอุทธรณ์แล้ว
4. ในปี 2559 บริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้ องร้องในคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้ อขาย ซึ่ งมีทุนทรัพย์เป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 7 ล้านบาท ซึ่ งในเดือนมีนาคม 2560 ศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชดใช้ค่าเสี ยหาย
ค่าปรับ และดอกเบี้ยเป็ นจํานวนรวมประมาณ 4 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้ยื่นอุทธรณ์และคําร้องขอทุเลา
การบังคับคดี ซึ่ งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศาลอุทธรณ์มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชดใช้ค่าเสี ยหาย
ค่าปรั บ และดอกเบี้ยเป็ นจํานวนรวมประมาณ 5 ล้านบาท ในปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยไม่ยื่นฎี กาและ
ได้บนั ทึกสํารองค่าเสี ยหายและดอกเบี้ยจากคดีดงั กล่าวตามคําตัดสิ นของศาลอุทธรณ์แล้วเต็มจํานวน
23. เครื่องมือทางการเงิน
23.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรั บเครื่ องมื อทางการเงิ น ประกอบด้วยเงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสดและเงิ นฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน เงิ นลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น และเงิ นให้กูย้ ืม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้
กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญ
จากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยขายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับลูกค้าที่มีความสามารถใน
การชําระหนี้ดีเป็ นส่ วนใหญ่ จํานวนเงินสูงสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือ
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นและเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกันที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ที่ สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น
และเงินให้กยู้ มื สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อ
มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้อหรื อขายสิ นค้าและ
บริ การเป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยง ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2560
2561
2560
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
0.1
0.1
0.9
0.9

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.4498
32.6809

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2561
2560
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
0.1
0.1
0.1
0.1

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.4498
32.6809

23.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินให้กยู้ ืม
ระยะยาวมี อตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคี ย งกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยจึ งประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
24. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการค้าเป็ นธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.31 : 1 (2560: 0.30 : 1)
และเฉพาะของบริ ษทั ฯเท่ากับ 0.10 : 1 (2560: 0.09 : 1)
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25. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิ นแก่ บริ ษทั ใหญ่ในรู ปของเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นเป็ นจํานวน 300 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 2.08 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกไตรมาส ระยะเวลากูย้ มื เงิน 12 เดือนและสามารถต่ออายุ
ได้อีก 12 เดือน
26. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

31

