บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2550 และ 2549

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงิ น เหล า นี้ ส ว นข า พเจ า เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการแสดงความเห็ น ต อ งบการเงิ น ดั ง กล า วจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปโดยผู สอบบัญชีทานอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา และเสนอรายงานไวอยางมีเงื่อนไข
เกี่ยวกับการที่บริษัทฯไมสามารถเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจได ตามรายงาน
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23 บริษัทฯเปดเผยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวน
งานทางธุรกิจ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ยกเวน
ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯไมสามารถเปดเผยขอมูลไดดวยเหตุผล
ตามที่กลาวในหมายเหตุนั้น
ขาพเจาเห็นวา ยกเวนการไมเปดเผยขอมูลตามที่กลาวไวในวรรคกอน งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท
จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส
จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหสังเกตตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ในป 2550 บริษัทฯไดเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุน
ในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน โดยบริษัทฯไดปรับยอนหลังงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน เพื่อสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาว

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ 2551
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2550
2549
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
จากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินมัดจําคาสินคาและบริการ
ลูกหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพยเผื่อขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6
7, 8
8
7
9

7

10
7
4, 11
12
13

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

728,585,918
1,112,430

762,524,325
8,315,686

654,095,315
278,580

731,507,467
6,921,520

873,230,565
470,902,405
1,344,132,970
8,170,412
72,831,256

771,598,417
563,302,163
1,334,900,580
1,400
516,827,212

701,763,744
445,969,618
1,147,733,362
8,170,412
68,400,360

641,289,323
495,853,276
1,137,142,599
150,759
516,446,247

54,698,885
1,859,179

36,639,206
2,354,969

34,692,531
1,606,981

36,594,830
2,167,850

205,567,374

206,471,395

60,098,296

30,905,864

16,690,801
30,321,435
85,017,415
15,606,056
409,761,145
2,564,594,131

32,233,852
36,199,552
63,085,598
36,426,934
413,411,506
3,035,980,709

10,826,124
30,321,435
14,202,252
4,355,017
156,102,636
2,034,780,665

21,108,659
36,199,552
13,590,515
23,579,400
164,146,670
2,556,315,262

72,158,840
332,789,480
10,762,764
530,281,248
5,366,074
951,358,406
3,515,952,537

71,162,487
405,332,380
11,958,649
545,734,640
4,657,088
1,038,845,244
4,074,825,953

60,472,814
332,789,480
83,899,210
5,691,623
523,025,614
3,462,518
1,009,341,259
3,044,121,924

57,203,299
405,332,380
83,899,210
6,324,048
536,463,739
2,995,376
1,092,218,052
3,648,533,314

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2550
2549
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้ทรัสตรีซีท
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ตนทุนโครงการคางจาย
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาระยะยาว - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

14
15

301,722,403
3,754,603

244,194,325
126,156,439

19,675,356
3,754,603

33,755,877
126,156,439

7
16

7,449,783
782,674,921
790,124,704
4,141,309
-

713,853,204
713,853,204
2,496,154
50,400,000

7,449,783
764,547,158
771,996,941
1,245,621
-

700,843,460
700,843,460
1,171,671
50,400,000

199,458,562
717,859
46,489,120
89,827
11,298,156
7,414,448
265,467,972
1,365,210,991

207,794,296
12,345,593
43,288,701
58,682,341
4,586,563
17,094,976
343,792,470
1,480,892,592

24,188,154
717,859
46,489,120
89,827
6,524,622
5,393,106
83,402,688
880,075,209

18,059,176
12,345,593
43,288,701
58,682,341
4,363,771
11,037,638
147,777,220
1,060,104,667

335,833,588
335,833,588
1,701,044,579

714,714,427
48,368,000
763,082,427
2,243,975,019

335,833,588
335,833,588
1,215,908,797

714,714,427
48,368,000
763,082,427
1,823,187,094

7
17

7

16
17

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2550
2549
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 726,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 702,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2549: หุนสามัญ 701,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยที่อยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

726,250,000

726,250,000

726,250,000

726,250,000

19
19

702,000,000
418,811,778

701,000,000
418,811,778

702,000,000
418,811,778

701,000,000
418,811,778

2.2

8,157,637

8,157,637

-

-

(38,215,011)

(37,031,128)

(24,980,010)

(24,347,585)

55,541,853
667,108,048
1,813,404,305
1,503,653
1,814,907,958
3,515,952,537
-

49,458,387
688,549,956
1,828,946,630
1,904,304
1,830,850,934
4,074,825,953
-

55,541,853
676,839,506
1,828,213,127
1,828,213,127
3,044,121,924
-

49,458,387
680,423,640
1,825,346,220
1,825,346,220
3,648,533,314
-

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2550
2549
รายได
รายไดจากการขายและการบริการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรหลังภาษีเงินไดนิติบุคคล
ขาดทุน (กําไร) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
กําไรสุทธิสําหรับป
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสุทธิ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

1,545,321,038
2,746,057
59,590,987
1,607,658,082

2,850,595,210
10,419,153
16,515,761
42,248,697
2,919,778,821

1,378,794,206
17,546,759
33,131,986
1,429,472,951

2,485,774,835
23,819,061
16,515,761
23,416,483
2,549,526,140

1,246,017,525
185,267,722
1,431,285,247
176,372,835
(32,050,651)
(40,899,275)
103,422,909
388,649
103,811,558

2,269,890,313
180,902,096
2,450,792,409
468,986,412
(32,317,312)
(123,239,782)
313,429,318
(21,945)
313,407,373

1,120,268,583
135,091,114
1,255,359,697
174,113,254
(11,544,647)
(40,899,275)
121,669,332
121,669,332

1,953,659,518
142,118,011
2,095,777,529
453,748,611
(18,109,805)
(123,239,782)
312,399,024
312,399,024

0.15
701,663,014

0.54
578,380,822

0.17
701,663,014

0.54
578,380,822

0.15
709,847,694

0.54
580,157,350

0.17
709,847,694

0.54
580,157,350

22

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2550
2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษทยอย
ั 
ตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

103,811,558

313,407,373

121,669,332

312,399,024

99,790,457
366,314
(10,725,416)
(388,649)
(56,890)

92,115,953
2,616,160
(15,344,644)
21,945
-

96,705,092
385,047
(20,912,593)
-

89,676,269
2,765,690
(30,526,423)
-

192,797,374

392,816,787

197,846,878

374,314,560

19,133,798
(8,169,012)
443,995,956
3,707,250
(708,986)

(1,050,196,512)
4,274,114
(407,683,000)
(161,351,381)
(652,938)

35,198,935
(8,019,653)
448,045,887
8,044,034
(467,142)

(1,029,686,332)
(143,972)
(408,354,056)
(47,271,578)
(404,178)

(247,707,211)
1,645,155
(77,197,536)
327,496,788

1,088,626,980
(2,774,558)
24,829,729
(112,110,779)

(260,061,563)
73,950
(63,247,571)
357,413,755

1,165,380,243
110,502
(29,782,510)
24,162,679

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
2550
2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จายเงนปนผล
ิ 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจายระหวางปสําหรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

7,203,256
(996,353)
(86,194,538)
364,198
(79,623,437)

(1,967,523)
(13,048,375)
(69,854,448)
308,598
(84,561,748)

6,642,940
(3,269,515)
(85,082,366)
303,391
(81,405,550)

(955,533)
(12,875,670)
(65,712,540)
159,066
(79,384,677)

57,528,078
(122,401,836)
(98,768,000)
1,000,000
(119,170,000)
(281,811,758)
(33,938,407)
762,524,325
728,585,918
-

(45,887,500)
38,132,029
30,000,000
(10,416,000)
532,311,778
(276,794,400)
267,345,907
70,673,380
691,850,945
762,524,325
-

(14,080,521)
(122,401,836)
(98,768,000)
1,000,000
(119,170,000)
(353,420,357)
(77,412,152)
731,507,467
654,095,315
-

32,794,949
38,132,029
30,000,000
(10,416,000)
532,311,778
(91,000,000)
531,822,756
476,600,758
254,906,709
731,507,467
-

31,503,668
101,715,598

32,664,219
132,627,985

11,006,722
99,491,790

18,465,908
116,885,928

ทุนเรอนหนทออก
ื ุ ี่
และชาระแล
ว
ํ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
รายการที่ยงไม
าไรขาดทุน
ั รบรในงบกํ
ั ู
มูลคายติ
 ุ ธรรมของเงินลงทุนลดลง
หนสามั
ญจากการเพิ่มทนุ (หมายเหตุ 19)
ุ
โอนกําไรสะสมยงไม
ั ไดจดสรรไป
ั
สารองตามกฎหมาย
ํ
(หมายเหตุ 20)
กําไรสทธสาหรบป
ุ ิ ํ ั
สวนของผู
ถือหนสวนน

ุ  อยของบรษทยอยลดลง
ิ ั 
เงินปนผลจายระหว
างกาล (หมายเหตุ 25)


ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
รายการที่ยังไมรับรในงบกํ
าไรขาดทุน
ู
มูลคายติ
 ุ ธรรมของเงินลงทุนลดลง
หนสามั
ญจากการเพิ่มทนุ (หมายเหตุ 19)
ุ
โอนกําไรสะสมยงไม
ั ไดจดสรรไป
ั
สารองตามกฎหมาย
ํ
(หมายเหตุ 20)
กําไรสทธสาหรบป
ุ ิ ํ ั
สวนของผู
ถือหนสวนน

ุ  อยของบรษทยอยลดลง
ิ ั 
เงินปนผลจาย

 (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ

่งของงบการเงินนี้

บรษท
ิ ั จสมิ
ั น เทเลคอม ซสเต็
ิ มส จากั
ํ ด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหนุ
สาหรบป
2550 และ 2549
ํ ั สิ้นสดวนท
ุ ั ี่ 31 ธนวาคม
ั
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สวนต
 างระหวางราคา
ซอเงนลงทุ
นใน
กําไร (ขาดทุน)
ื้ ิ
บรษทยอยทอย
ที่ยังไมเกิดขึ้นจรงิ
ิ ั  ี่ ู
ภายใตการควบคุม
จากการ
เดียวกันกับมูลคา
เปลยนแปลงมู
ลคา
ี่
สวนเกิ
สุทธิตามบัญชของ
ของเงินลงทุนใน
กําไรสะสม
 นมูลคา
ี
หนสามญ
บริษัทยอย
หลกทรพยเผื
จดสรรแล
ว
ยงไม
ุ
ั
ั ั  ่อขาย
ั
ั ไดจดสรร
ั

สวนของผ

ูถอห
ื ุน
สวนน
 อยของ
บริษทยอย
ั 

รวม

525,000,000

62,500,000

8,157,637

19,820,747

33,788,018

481,812,952

2,129,593

1,133,208,947

176,000,000

356,311,778

-

(56,851,875)
-

-

-

-

(56,851,875)
532,311,778

701,000,000

418,811,778

8,157,637

(37,031,128)

15,670,369
49,458,387

(15,670,369)
313,407,373
(91,000,000)
688,549,956

(225,289)
1,904,304

313,407,373
(225,289)
(91,000,000)
1,830,850,934

701,000,000

418,811,778

8,157,637

(37,031,128)

49,458,387

688,549,956

1,904,304

1,830,850,934

1,000,000

-

-

(1,183,883)
-

-

-

-

(1,183,883)
1,000,000

702,000,000

418,811,778

8,157,637

(38,215,011)

6,083,466
55,541,853

(6,083,466)
103,811,558
(119,170,000)
667,108,048

(400,651)
1,503,653

103,811,558
(400,651)
(119,170,000)
1,814,907,958
-

็ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
บริษัท จัสมนิ เทเลคอม ซิสเตมส
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
 บาท)
(หนวย:
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน)
สวนตางระหว

างราคาซื้อ ที่ยงไมเกดขึ
ั  ิ ้นจริง
ุ
ี่ ู
เงินลงทนในบริ
ษัทยอยทอย
จากการ

ี ั เปลยนแปลงมู
ี่
ภายใตการควบคุ
มเดยวกน
ลคา
ุ อนหุนทออก
ี่
ิ ลคา
ั ูลคาสุทธิตามบัญชี
ุ
ทนเรื
สวนเกนมู
กบม
ของเงินลงทนใน
ํ
ุ
ั
ั 
ั พยเผื
 ่อขาย
และชาระแล
ว
หนสามญ
ของบริษทยอย
หลกทรั
ั ่ 31 ธนวาคม
ั
2548 - ตามที่รายงานไวเดมิ
ยอดคงเหลือ ณ วนที
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญชี
ั
ี่ ั
ั ึ นลงทนในบริ
ุ
เกยวกบการบนทกเงิ
ษัทยอย (หมายเหตุ 4)
ั
2548 - หลังการปรบปรง
ั ุ
ยอดคงเหลือ ณ วนที
ั ่ 31 ธนวาคม
รายการทยัี่ งไมรั บรูในงบกาไรขาดทุ
ํ
น
 ตธรรมของเงิ
ิ
ุ
มูลคายุ
นลงทนลดลง
หุนสามัญจากการเพิ่มทนุ (หมายเหตุ 19)
โอนกาไรสะสมยั
ํ
งไมไดจั
  ดสรรไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)
กําไรสุทธิสําหรับป (ปรับปรุงใหม)
เงินปนผลจ

ายระหวางกาล (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วนที
ั ่ 31 ธนวาคม
ั
2549 - หลังการปรบปรง
ั ุ
ยอดคงเหลือ ณ วนที
ั ่ 31 ธนวาคม
ั
2549 - ตามที่รายงานไวเดมิ
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญชี
ั
ี่ ั
ั ึ นลงทนในบริ
ุ
เกยวกบการบนทกเงิ
ษัทยอย (หมายเหตุ 4)
ั
2549 - หลังการปรบปรง
ั ุ
ยอดคงเหลือ ณ วนที
ั ่ 31 ธนวาคม
รายการทยัี่ งไมรั บรูในงบกาไรขาดทุ
ํ
น
 ตธรรมของเงิ
ิ
ุ
มูลคายุ
นลงทนลดลง
หุนสามัญจากการเพิ่มทนุ (หมายเหตุ 19)
โอนกาไรสะสมยั
ํ
งไมไดจั
  ดสรรไปสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20)
กําไรสุทธิสําหรับป (ปรับปรุงใหม)
เงินปนผลจ

าย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วนที
ั ่ 31 ธนวาคม
ั
2550
ุ
ึ่
หมายเหตประกอบงบการเงิ
นเปนสวนหนงของงบการเงิ
นนี้

กําไรสะสม
ั  จดสรร
ั
จัดสรรแลว
ยงไมได

รวม

525,000,000

62,500,000

8,157,637

19,820,747

33,788,018

481,812,952

1,131,079,354

525,000,000

62,500,000

(8,157,637)
-

1,323,500
21,144,247

33,788,018

(7,117,967)
474,694,985

(13,952,104)
1,117,127,250

176,000,000
701,000,000

356,311,778
418,811,778

-

(45,491,832)
(24,347,585)

15,670,369
49,458,387

(15,670,369)
312,399,024
(91,000,000)
680,423,640

(45,491,832)
532,311,778
312,399,024
(91,000,000)
1,825,346,220

701,000,000

418,811,778

8,157,637

(37,031,128)

49,458,387

688,549,956

1,828,946,630

701,000,000

418,811,778

(8,157,637)
-

12,683,543
(24,347,585)

49,458,387

(8,126,316)
680,423,640

(3,600,410)
1,825,346,220

1,000,000
702,000,000

-

-

(632,425)
(24,980,010)

6,083,466
55,541,853

(6,083,466)
121,669,332
(119,170,000)
676,839,506

(632,425)
1,000,000
121,669,332
(119,170,000)
1,828,213,127
-

418,811,778

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
1. ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จด
ทะเบี ย นจั ด ตั้ ง ในประเทศไทยเป น บริ ษั ท ใหญ ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯคื อ การรั บ ออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ และธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯมีที่อยูตามที่จด
ทะเบียนอยู ที่ 200 หมู ที่ 4 ชั้ น 9 อาคารจัสมิน อิ นเตอร เนชั่นแนล ทาวเวอร ถนนแจ งวัฒนะ ปากเกร็ ด
นนทบุรี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“คณะกรรมการฯ”)ได
ออกใบอนุญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ ง (บริ ก ารโทรศั พท ส าธารณะ) ให กั บ บริ ษั ท ฯ
ใบอนุญาตมีระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาต บริษัทฯตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม, คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ (ถามี) คาธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
(ถามี) หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการฯประกาศกําหนด บริษัทฯมี
ภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆที่ระบุไวในใบอนุญาตดังกลาว
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบาย
การบัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย คือ บริษทั สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท สยามเทลเทค
คอมพิวเตอร จํากัด

ออกแบบและจัดทําระบบ
คอมพิวเตอรพรอมทั้ง
พัฒนาซอฟแวรและการ
จําหนายอุปกรณ
คอมพิวเตอร

ไทย

อัตรารอยละ
ของการถือหุน
2550 2549
รอยละ รอยละ
97.87 97.87

รอยละของ
รอยละของสินทรัพย
รายไดที่รวม
ที่รวมอยูใน
อยูในรายไดรวม
สินทรัพยรวม
สําหรับปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
2550
2549
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
15.8
12.5
12.0
13.2

ข) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แลว
ค) ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยแลว
บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในบริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด ในราคาต่ํากวามูลคาสินทรัพย
สุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยเปนจํานวนประมาณ 8.2 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกผลตาง
ดังกลาวไวในสวนของผูถือหุนในงบดุลภายใตรายการ “สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย”
2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามวิธีราคาทุน
3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด อ อกประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 9/2550 ฉบั บ ที่ 38/2550 และฉบั บ ที่
62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้
ก)

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา
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มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 44 ฉบับปรับปรุงใหม ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
ข)

มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 51

งบกระแสเงินสด
สัญญาเชา
สินคาคงเหลือ
ตนทุนการกูยืม
การนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด
งบการเงินระหวางกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญากอสราง
สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการ
บัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาว
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งกําหนดใหเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในกิจการที่มีการควบคุมรวมกันและเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตองแสดง
ตามวิธีราคาทุน
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ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการป
กอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 17.9 ลานบาท (0.02 บาทตอหุน) และสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเปนจํานวน 1 ลานบาท (ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอกําไร
ตอหุน) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย” ในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวน
ของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมแตอยางใด
5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
5.1 การรับรูรายได
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญ
ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคา
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพรอมการจัดหาอุปกรณที่
เกี่ยวของรับรูโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
รายไดคาบริการบํารุงรักษา
รายไดคาบริการบํารุงรักษารับรูเมื่อไดใหบริการ
รายไดคาเชาโทรศัพทสาธารณะ
รายไดคาเชาโทรศัพทสาธารณะรับรูตามระยะเวลาของการใหเชาและตามอัตราที่กําหนดไวใน
สัญญาเชา
5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช
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5.3 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อาจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น ลู ก หนี้ แ ละตั๋ ว เงิ น รั บ ไม ไ ด ซึ่ ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
5.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (โดยวิธีตนทุนเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
5.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพย
ดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน

5.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงานโดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่องโทรศัพทสาธารณะ
สิ่งปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเชา
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

20
10
5
3, 5, 10
5

ป
ป แตไมเกินอายุสัญญาเชาที่เหลือ
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
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5.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.8 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปนเงิน
บาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
5.9 การดอยคาของสินทรัพย
ทุก วันที่ ใ นงบดุ ล บริ ษั ทฯจะทําการประเมิ นว ามีขอบงชี้ ซึ่ งแสดงว า สินทรั พยของบริ ษั ทฯ
ดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพย และหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรบั คืน
บริษัทฯจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขาย
สุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา)
5.10 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
5.11 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณใน
อดีตไดเกิดขึ้นแลว มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
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5.12 ภาษีเงินได
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
5.13 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูก หนี้และเจ าหนี้ตามสัญ ญาซื้ อขายเงิน ตราตางประเทศลวงหน าจะถูกแปลงคาตามอัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัด
จําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
5.14 การใชประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
6. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากออมทรัพยซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อจาก
ธนาคาร
7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหว างป บริษั ทฯและบริษัทยอยมี รายการธุร กิจ ที่สําคัญ กับบุ คคลหรือกิจการที่เกี่ย วของกั น
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัท
เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2550
2549
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ
รายไดคาบริการ
คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย
คาใชจายอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

11.3

10.0
10.9

6.0

0.9

1.8

0.7
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นโยบายการกําหนดราคา

10.0 ราคาตามสัญญา
6.0 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
1.0 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2550
2549
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคาและใหบริการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

876.3

1,908.1

777.1

7.4
14.7

12.8

7.4
14.6

คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย

3.2

1.9

3.2

คาใชจายอื่น

8.1

7.5

4.9

ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนขายและบริการ

นโยบายการกําหนดราคา

1,611.1 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่นหรือ
ราคาตนทุนบวกสวนเพิ่ม
- อัตรารอยละ MLR ตอป
12.5 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกคารายอื่น
1.9 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกคารายอื่น
4.4 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกคารายอื่น

ยอดคงค า งระหว า งบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2550 และ 2549 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2550
2549
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคากิจการที่เกี่ยวของกัน
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

16,050

16,050

16,050

16,050

425,357
1,604
383,845
13,075
24,101
187
6,785
2,227
857,181
873,231

367,963
297,389
80,561
9,635
755,548
771,598

256,125
1,604
383,837
13,075
24,101
187
6,785
685,714
701,764

237,654
297,389
80,561
9,635
625,239
641,289

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

งบการเงินรวม
2550
2549
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
รวมมูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
รวมเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคากิจการที่เกี่ยวของกัน

-9-

1

1

1

1

-

-

-

150

8,169
8,170

1

8,169
8,170

151

59,746
145,821

29,699
176,772

59,746
352

29,699
1,207

205,567

206,471

60,098

30,906

332,789
332,789

405,332
405,332

332,789
332,789

405,332
405,332

7,316
134
7,450

-

7,316
134
7,450

-

งบการเงินรวม
2550
2549
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
รวมเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
รวมเงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

2,451

1,039

205

157

575
877
74
80
27
3
54
1,690
4,141

619
513
198
73
54
1,457
2,496

575
305
80
27
54
1,041
1,246

619
318
24
54
1,015
1,172

106
522
90
718

11,599
747
12,346

106
522
90
718

11,599
747
12,346

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ในป 2549 และ 2550 บริษัทฯไดขายสินคาใหแกบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
(บริษัทที่เกี่ยวของกัน)โดยบริษัทฯจะไดรับชําระราคาคาสินคาภายในเวลา 3 ป ยอดคงคางของรายการ
ดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แบงตามอายุครบกําหนดการรับชําระเงินไดดังนี้

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาจากกิจการทีเ่ กีย่ วของกันที่ครบกําหนด
ชําระภายใน 1 ป (แสดงรวมไวภายใตรายการ “ลูกหนี้และ
ตั๋วเงินรับการคา - กิจการทีเ่ กี่ยวของกัน” ในงบดุล)
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาจากกิจการทีเ่ กีย่ วของกันที่ครบกําหนด
ชําระเกินกวา 1 ป (แสดงไวภายใตรายการ “ลูกหนีแ้ ละตั๋วเงินรับ
การคาระยะยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน” ในงบดุล)
รวม

31 ธันวาคม 2550

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2549

375,626,432

297,388,513

332,789,480

405,332,380

708,415,912

702,720,893

8. ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนี้ที่
คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้
(หนวย: บาท)
อายุหนี้คางชําระ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
2550
2549
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมครบกําหนดชําระ
600,138,667 683,597,996 429,108,192 553,288,902
คางชําระ
48,837,260
70,790,963
48,400,914
70,790,963
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
70,883,439
9,462,829
70,883,439
9,462,829
6 - 12 เดือน
103,362,572
5,071,629 103,362,572
5,071,629
มากกวา 12 เดือน
50,008,627
2,675,000
50,008,627
2,675,000
รวม
873,230,565 771,598,417 701,763,744 641,289,323
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อายุหนี้คางชําระ
กิจการที่ไมเกีย่ วของกัน
ยังไมครบกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
รวมลูกหนีแ้ ละตั๋วเงินรับการคา

งบการเงินรวม
2550
2549
303,530,239

343,717,654

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
286,135,058

343,717,654

76,733,055 161,687,440
69,199,079
94,291,938
41,226,254
19,539,657
41,226,254
19,539,657
2,983,250
27,653,782
2,983,250
27,604,027
46,429,607
10,703,630
46,425,977
10,700,000
470,902,405 563,302,163 445,969,618 495,853,276
1,344,132,970 1,334,900,580 1,147,733,362 1,137,142,599

ยอดคงคางของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ
2549 ไดรวมยอดคงคางจากบริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ
ยังไมครบกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2550
2549
197,814,014 333,945,772

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
180,470,193 333,945,772

63,648,877 149,892,669
56,114,900
82,497,167
36,859,272
19,539,657
36,859,272
19,539,657
2,876,250
16,331,482
2,876,250
16,281,727
46,141,357
46,141,357
347,339,770 519,709,580 322,461,972 452,264,323
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริ ษัทยอยมีลูกหนี้การคาคางชําระที่เกินกําหนดวันครบ
กําหนดชําระกับบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (ทีทีแอนดที) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมเปน
จํานวนเงิน 203.3 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 202.9 ลานบาท) ซึ่งภายหลังจากวันที่ใน
งบดุลบริษัทฯไดรับชําระหนี้คงคางดังกลาวเปนจํานวนเงิน 44 ลานบาท ผูบริหารของบริษทั ฯและบริษทั ยอย
ไดวิเคราะหถึงความสามารถในการชําระหนี้ของทีทีแอนดที และสถานะในปจจุบันของทีทีแอนดทีที่อยูใน
ระหวางการปรับโครงสรางหนี้ ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อมั่นวาจะสามารถเรียกชําระคืนยอด
คงเหลือดังกลาวไดเต็มจํานวน
บริษัทฯไดโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้บางสวนใหกับธนาคารเพื่อเปนหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น บริษัทยอยไดโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้สวนใหญใหกับ
ธนาคารเพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะสั้นที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น
9. สินคาคงเหลือ

สินคาสําเร็จรูป
หัก: คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2550
2549
75,041,446 519,037,402
(2,210,190) (2,210,190)
72,831,256 516,827,212

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
68,400,360 516,446,247
68,400,360 516,446,247

สินค า สํา เร็ จรู ป ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2549 มู ลค าประมาณ 381 ล า นบาท ติ ด ภาระจํ านํ าเพื่อเป น
หลักประกันการชําระเงินแกเจาหนี้การคาซึ่งขายสินคานั้นใหแกบริษัทฯ
10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือเงิ นฝากประจํ าซึ่งบริ ษัทฯและบริ ษัท ยอยไดนํ าไปค้ํา ประกั นวงเงินสินเชื่อจาก
ธนาคาร
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนนี้เปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด (บริษัทยอย) โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษทั

ทุนเรียกชําระแลว
2550
2549

บริษัท สยามเทลเทค
คอมพิวเตอร จํากัด 55,000,000 55,000,000

สัดสวนเงินลงทุน
2550
2549
รอยละ
รอยละ
97.87

97.87

ราคาทุน
2550

2549

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย
2550
2549

83,899,210 83,899,210 69,090,387 87,499,620

บริษัทฯไดนําหุนสามัญของบริษัทยอยจํานวน 288,199 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 52.40 ของหุนสามัญ
ทั้งหมดของบริษัทยอยไปวางเปนประกันหนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทใหญ
12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนนี้เปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2550
2549
55,843,250 55,843,250

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
30,671,633 30,671,633

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-ราคาทุน
บวก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
(45,080,486) (43,884,601) (24,980,010) (24,347,585)
มูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
10,762,764 11,958,649
5,691,623
6,324,048
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13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(หนวย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคาร

เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ

งบการเงินรวม
สิ่งปรับปรุง เครื่องตกแตง ติดตั้ง
อาคารและ
และอุปกรณ
สินทรัพยเชา
สํานักงาน

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2549
2,000
1,239
660,086
10,766
58,916
ซื้อเพิ่ม
1,586
9,300
จําหนาย
(4,200)
(6,411)
(12,801)
โอนเขา (ออก)
10,373
8,939
7,559
31 ธันวาคม 2550
2,000
1,239
666,259
14,880
62,974
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2549
788
249,352
10,529
47,916
คาเสื่อมราคาสําหรับป
96
90,600
811
6,320
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
(2,532)
(6,408)
(12,651)
31 ธันวาคม 2550
884
337,420
4,932
41,585
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2549
2,000
451
410,734
237
11,000
31 ธันวาคม 2550
2,000
355
328,839
9,948
21,389
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2549 (87 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)
2550 (91 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)
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ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

12,805
12,805

114,246
75,307
(36)
(26,871)
162,646

860,058
86,193
(23,448)
922,803

5,738
1,963

-

314,323
99,790

7,701

-

(21,591)
392,522

7,067
5,104

114,246
162,646

รวม

545,735
530.281
92,115
99,790

(หนวย: พันบาท)

เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ

สิ่งปรับปรุง
สินทรัพยเชา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
อุปกรณ
สํานักงาน
ยานพาหนะ

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2549
660,086
7,377
31,466
12,145
ซื้อเพิ่ม
1,586
8,188
จําหนาย
(4,201)
(6,411)
(5,214)
โอนเขา (ออก)
8,939
7,559
10,373
31 ธันวาคม 2550
11,491
41,999
12,145
666,258
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2549
249,352
7,233
26,845
5,426
คาเสื่อมราคาสําหรับป
90,600
808
3,433
1,864
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนทีจ่ ําหนาย
(6,408)
(5,107)
(2,532)
31 ธันวาคม 2550
1,633
25,171
7,290
337,420
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2549
144
4,621
6,719
410,734
31 ธันวาคม 2550
328,838
9,858
16,828
4,855
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2549 (87 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)
2550 (91 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)
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สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

รวม

114,246
75,308
(36)
(26,871)
162,647

825,320
85,082
(15,862)
894,540

-

288,856
96,705
(14,047)
371,514

114,246
162,647

536,464
523,026
89,676
96,705

โครงการธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รวมเครื่องโทรศัพทสาธารณะมูลคาสุทธิตาม
บั ญ ชี จํ า นวน 329 ล า นบาท (2549: 411 ล า นบาท) ซึ่ ง เป น ต น ทุ น อุ ป กรณ แ ละค า ใช จ า ยในการติ ด ตั้ ง
เครื่องโทรศัพทสาธารณะซึ่งบริษัทฯไดทําสัญญาใหเชากับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนระยะเวลา 10
ป จํานวน 3 สัญญา ภายใตสัญญาเชาดังกลาวบริษัทฯตกลงที่จะจัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่
พรอมใหบริการเปนจํานวนรวม 30,000 เครื่อง (สัญญาละ 10,000 เครื่อง) ใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนับจาก
วันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ลงนามในสัญญาเชาฉบับที่ 1 คือวันที่ 31 มกราคม 2544 สัญญาเชาฉบับที่ 2 และ
ฉบับที่ 3 คือวันที่ 15 มกราคม 2547 ซึ่งสัญญาเชาฉบับที่ 1 จะครบกําหนดอายุในวันที่ 30 มกราคม 2554
สัญญาเชาฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 จะครบกําหนดอายุในวันที่ 14 มกราคม 2557) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทฯไดทําการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะไปแลวเปนจํานวนเพียง 11,934 เครื่อง (สัญญาเชาฉบับที่ 1
จํานวน 8,641 เครื่อง สัญญาเชาฉบับที่ 2 จํานวน 1,855 เครื่อง และสัญญาเชาฉบับที่ 3 จํานวน 1,438 เครื่อง)
เนื่องจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไมสามารถจัดสรรเลขหมายคูสายใหกับบริษัทฯ เพื่อใชสําหรับการ
ติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะใหครบถวนไดในขณะนี้ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงไดตกลงขยาย
ระยะเวลาการติดตั้งออกไปจนกวาบริษัทฯจะไดรับการจัดสรรเลขหมายคูสายครบถวนแลว (ตามจดหมาย
ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 เมษายน 2547, 19 พฤษภาคม 2549 และ 22 พฤษภาคม 2549)
โดยในขณะนี้บริษัทฯและบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อยูระหวางการพิจารณาหาทางแกไขปญหาดังกลาว
ภายใตสัญญาเชาดังกลาวบริษัทฯจะไดรับคาเชารายเดือนคงที่ในปที่หนึ่งของการใหบริการ และในป
ถัดไปในอัตรารอยละ 50 ของรายไดคาโทรศัพทเฉลี่ยตอเลขหมายในปกอน
14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมื ระยะสั้นจากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
MOR,
MOR+0.5
MLR

งบการเงินรวม
2550
2549
14,080,521
301,722,403 230,113,804
301,722,403 244,194,325

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
14,080,521
19,675,356
19,675,356

19,675,356
33,755,877

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้
บางสวนของบริษัทฯ และเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทยอยค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับ
ชําระเงินจากลูกหนี้สวนใหญของบริษัทยอย ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8
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15. เจาหนี้ทรัสตรีซีท
ยอดคงคางของเจาหนี้ทรัสตรีซีทค้ําประกันโดยการจํานําบัญชีเงินฝากธนาคาร และการโอนสิทธิใน
การรับชําระเงินจากลูกหนี้
16. เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ในระหว า งป 2549 และ 2550 บริ ษั ท ฯได ซื้ อ สิ น ค า จากกลุ ม บริ ษั ท 2 กลุ ม ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสินคาดังกลาว บริษัทฯจะตองจายชําระคาสินคาภายในเวลา 3
ป ยอดคงคางของรายการดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 แบงตามอายุครบกําหนดชําระไดดังนี้

เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกันที่ครบกําหนด
ชําระภายใน 1 ป (แสดงรวมไวภายใตรายการ “เจาหนี้และตั๋วเงินจาย
การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน” ในงบดุล)
เจาหนี้แ ละตั๋วเงินจายการคาจากกิจการไมที่เกี่ยวของกันที่ครบกําหนด
ชําระเกินกวา 1 ป (แสดงไวภายใตรายการ “เจาหนี้และตั๋วเงินจาย
การคาระยะยาว - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน” ในงบดุล)
รวม

31 ธันวาคม 2550

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2549

345,388,655

298,941,609

335,833,588

714,714,427

681,222,243

1,013,656,036

ยอดคงคางของเจาหนี้และตั๋ว เงินจายการคาขางตนค้ําประกันการชําระเงินโดยบริษัท ทริปเปลที
บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) (บริษัทที่เกี่ยวของกัน) และการจํานําสินคาตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 9
17. เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาวนี้เปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยในประเทศซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ MLR
และมีกําหนดชําระคืนเปนงวด เริ่มตั้งแตป 2548 ถึงป 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2549
2550
98,768,000
(50,400,000)
48,368,000
-

เงินกูย ืมระยะยาว
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูย ืมระยะยาว - สุทธิ
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เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้
ภายใตสัญญาเงินกูยืมบริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เชน ขอจํากัดในการกูยืม
เพิ่มเติม เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดชําระคืนยอดคงเหลือเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวกอนครบกําหนดทั้ง
จํานวน
18. โครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ที่ประชุมดังกลาวไดมีมติอนุมัติ
โครงการจัดสรรหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (“โครงการ ESOP”) ดังนี้
โครงการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP share)
บริษัทฯจะออกหุนสามัญจํานวนรวม 5,000,000 หุน ขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
ภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่เสนอขายครั้งแรกในราคาหุนละ 1 บาท และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549
บริษัทฯไดออกหุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง 5 ป ครั้งที่ 1 จํานวน 1,000,000 หุน และขายใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทแลว
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2550 ไดมีมติใหอนุมัติใหจัดสรร
หุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง 5 ป ครั้งที่ 2 ใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 1,000,000 หุน และเมื่อวันที่
4 พฤษภาคม 2550 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯดังกลาว ดังนั้น
หลังจากการจัดสรรหุนสามัญตามโครงการตอเนื่องครั้งที่ 2 ทําใหบริษัทฯมีหุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง
คงเหลือจํานวน 3,000,000 หุน ที่จะเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯในอนาคต
โครงการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP warrant)
บริษัทฯจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวนรวม 21,250,000 หนวย ใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯโดยไมคิดมูลคา ซึ่งมีอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ในราคาใช
สิทธิอยูระหวาง 1 บาท ถึง 2 บาท ตอหุน ขึ้นอยูกับผลกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวมีระยะเวลาในการใชสิทธิระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ในระหวางป
2549 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 21,250,000 หนวย ใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯที่ยังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 21,250,000 หนวย
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19. ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2549 ของบริษัทฯไดมีมติใหบริษัทฯเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปจํานวน 175,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.20 บาท และในวันที่ 12
กันยายน 2549 บริษัทฯไดรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวแลวทั้งจํานวน คาใชจายที่เกี่ยวของกับการเสนอ
ขายหุนดังกลาวไดแสดงหักจากสวนเกินมูลคาหุน บริษัทฯไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลวดังกลาวกับ
กระทรวงพาณิชยเปนทุนที่ชําระแลวจํานวน 700,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
(ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18) จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปน
เงิน 1,000,000 บาท บริษัทฯไดจดทะเบีย นเพิ่มทุนที่ชําระแลว กับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่ชําระแลว
จํานวน 701,000,000 บาท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 ของบริษัทฯไดมีมติใหอนุมัติ
จัดสรรหุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง 5 ป (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18) ครั้งที่ 2
ให แ ก ก รรมการและพนั ก งาน จํ า นวน 1,000,000 หุ น และเมื่ อ วั น ที่ 4 พฤษภาคม 2550 กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ ไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯดังกลาว จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1
บาท รวมเปนเงิน 1,000,000 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่
ชําระแลวจํานวน 702,000,000 บาท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550
20. สํารองตามกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
21. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท)

งบการเงินรวม
2550
2549
312
366
159.6
163.9
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
154
194
91.1
98.8

22. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกอยูในระหวางป
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลง
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุน สามัญ โดยสมมติวา ไดมกี ารแปลงเปนหุน สามัญ ณ วันตนปหรือ
ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงไดดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
กําไรตอหุน
กําไรสุทธิ
2550
2549
2550
2549
2550
2549
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน)
(บาท)
(บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถ ือหุนสามัญ
สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

103,812

313,407

701,663

578,381

-

-

8,185

1,776

103,812

313,407

709,848

580,157
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0.15

0.54

0.15

0.54

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก
กําไรตอหุน
กําไรสุทธิ
2550
2549
2550
2549
2550
2549
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน)
(บาท)
(บาท)
(ปรับปรุงใหม)
(ปรับปรุงใหม)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถ ือหุนสามัญ
สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

121,669

312,399

-

-

312,399

121,669

701,663

578,381

8,185

1,776

709,848

580,157

0.17

0.54

0.17

0.54

23. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 3 สวนงานหลักคือ (1) สวนงานธุร กิจออกแบบและวาง
ระบบสื่อ สารและโทรคมนาคม (2) ส ว นงานธุ ร กิ จ ให เ ช าเครื่ อ งโทรศั พ ทส าธารณะ และ (3) ส ว นการ
ดําเนินงานอื่นๆ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนกตาม
สวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

รายไดจากภายนอก

สวนงาน
ธุรกิจออกแบบและ
วางระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคม
2550
2549
1,227
2,557

สวนงาน
ธุรกิจใหเชา
เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ
2550
2549
165
202
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สวนงาน
การดําเนินงานอื่นๆ
2550
2549
153
92

งบการเงินรวม
2550
2549
1,545
2,851

(หนวย: ลานบาท)

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาระยะ
ยาวจากกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

สวนงาน
ธุรกิจออกแบบและ
วางระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคม
2550
2549
1,287
1,307
67
511
1
333

สวนงาน
ธุรกิจใหเชา
เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ
2550
2549
19
22
1
1
492
522

405

-

-

สวนงาน
การดําเนินงานอื่นๆ
2550
2549
38
6
5
5
-

-

งบการเงินรวม
2550
2549
1,344
1,335
73
517
493
522
333
1,273
3,516

405
1,296
4,075

บริษัทฯไดเปดเผยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24
เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ยกเวนขอมูลผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงาน
ทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯไมสามารถเปดเผยขอมูลได เนื่องจากผูบริหารเห็นวาการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะสงผล
กระทบตอการบริหารและการประกอบกิจการของบริษัทฯและบริษัทยอย
24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษัท ฯ บริ ษั ทยอ ยและพนักงานได รว มกั นจัด ตั้ งกองทุน สํา รองเลี้ ย งชี พขึ้ น ตามพระราชบั ญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนราย
เดือนในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ
บริษัทฯและบริษัทยอยในระหวางป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน
6.8 ล านบาท และเฉพาะของบริษั ทฯเป นจํ านวนเงิ น 4.4 ล านบาท (2549: 6.7 ล านบาท และ 4.5 ล านบาท
ตามลําดับ)
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25. เงินปนผล
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2549 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใ ห
จายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.13 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 700,000,000 หุน รวมเปนเงิน
ปนผลทั้งสิ้น 91 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลจํานวนดังกลาวในเดือนตุลาคม 2549
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ไดมีมติอนุมัติให
บริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2549 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 0.30 บาท
ตอหุน ทั้งนี้ในระหวางป 2549 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.13 บาทตอหุน
คงเหลือเงินปนผลที่จะจายแกผูถือหุนในอัตรา 0.17 บาทตอหุน รวมเปนเงินประมาณ 119.2 ลานบาท บริษัทฯ
ไดจายเงินปนผลจํานวนดังกลาวในเดือนพฤษภาคม 2550
26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
26.1 สัญญาซื้อขายและใหบริการ
บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด (สยามเทลเทค) ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดทําสัญญาตกลง
ซื้อขายและใหบริการจัดทําระบบ Customer Care & Billing กับบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
(ทีทีแอนดที) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน สยามเทลเทคมีภาระผูกพันที่จะตองสงมอบงานใหกับทีที
แอนดที ตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา ซึ่งครบกําหนดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 หลังจากนั้น
คูสัญญาไดมีการตกลงขยายเวลาครบกําหนดของสัญญาออกไปเปนวันที่ 20 ธันวาคม 2549 อยางไรก็
ตาม เนื่องจากทีทีแอนดทีมีการเปลี่ยนแปลงความตองการเพิ่มเติมระหวางการพัฒนาระบบงานตาม
สัญญา สงผลใหสยามเทลเทคตองแกไขงานตามความตองการใหม และทําใหไมสามารถสงมอบงาน
ไดตามวันครบกําหนดของสัญญา ขณะนี้สยามเทลเทคอยูระหวางขั้นตอนการเจรจาแกไขสัญญาเพื่อ
ขยายระยะเวลาการสงมอบงาน ผูบริหารของสยามเทลเทคเชื่อวาจะสามารถตกลงขยายระยะเวลาสง
มอบงานได ซึ่งตามสัญญาไดกําหนดคาปรับจากงานลาชาเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคา
สัญญา (26 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) แตทั้งนี้คาปรับทั้งจํานวนจะไมเกินกวารอยละ 10 ของมูลคา
สัญญา
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26.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชา
ดังกลาวดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จายชําระภายใน:
1 ป
13.3
7.1
2-3 ป
17.4
9.4
26.3 การค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวน 1,052.4 ลานบาท (2549: 627.6 ลานบาท) และเฉพาะ
ของบริษัทฯ 812.8 ลานบาท (2549: 380.5 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย
26.4 เลตเตอรออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิตกับผูขายสินคาใน
ประเทศและตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 1.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 172.5 ลานบาท
27. เครื่องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา
และเงินกูยืมระยะยาว บริษทั ฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา และลูกหนีอ้ นื่
ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่
เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ
จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้และตั๋วเงิน
รับการคา และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
เบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาเปน
เงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุ
สัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริ ษัทฯและบริษัทย อยมี ยอดคงเหลื อของสิ นทรั พยและหนี้สิ น
ทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
38.5
-

งบการเงินรวม
หนี้สินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลาน)
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
29.2
33.7673
0.5
49.3305

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
27.5
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(ลาน)
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
25.6
33.7673
0.5
49.3305
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร

จํานวนที่ซื้อ
(ลาน)
0.5
0.3

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซื้อ
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
33.8200 - 37.4235
47.0200 - 48.6000

27.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น และ
เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล ยกเวนลูกหนีแ้ ละตัว๋ เงิน
รับการคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน และเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ซึ่งมีมูลคา
ตามบัญชีและมูลคายุติธรรมดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2550
มูลคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงิน
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7)

708

668

หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 16)

681

641

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้ง
สองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่
เหมาะสม
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28. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
28.1 เงินปนผล
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2551 ไดมีมติเห็นชอบให
เสนอใหบริษัทฯจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2550 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯใน
อัตรา 0.087 บาทตอหุน รวมเปนเงินประมาณ 61.1 ลานบาท เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
ขออนุมัติตอไป
28.2 โครงการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP share)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2551 ไดมีมติอนุมัติให
จัดสรรหุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง 5 ป ครั้งที่ 3 จํานวน 1,000,000 หุน ใหแกกรรมการและ
พนักงาน หลังจากการจัดสรรหุนสามัญตามโครงการตอเนื่องดังกลาวแลว บริษัทฯจะมีหุนสามัญตาม
โครงการตอเนื่องคงเหลือจํานวน 2,000,000 หุน ที่จะเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯในอนาคต
29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550
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