บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2551 และ 2550

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ยกเวนที่จะกลาวในวรรค ก) ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่ง
กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัตงิ านเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ
รายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจดั ทําขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวา
การตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ก) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมี
ยอดหนี้คางชําระจากบริษัทที่ เกี่ยวของกันแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 552 ลานบาท (ยอดคงคาง
ของรายการทั้งหมดดังกลาวไดแสดงรวมอยูภายใตรายการ “ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคากิจการที่
เกี่ยวของกัน” “ลูกหนี้กจิ การที่เกี่ยวของกัน” และ “มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน” ในงบดุลรวม) (และในงบดุลเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวนเงินประมาณ 228
ลานบาท) ยอดคงคางดังกลาวสวนใหญคงคางอยูในบัญชีเปนระยะเวลานาน ในการประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย
ไดรับประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทําโดยบริษัทที่เกีย่ วของกันดังกลาว ซึ่งแสดงวาบริษัทที่เกี่ยวของ
กันดังกลาวจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชําระหนี้คนื ไดเต็มจํานวน แตเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2551 บริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวไดยื่นคํารองขอฟนฟูกจิ การตอศาลลมละลายกลางและศาลไดประทับ
รับคํารองดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม จนถึงวันที่ในรายงานนี้ ศาลลมละลายกลางยังไมไดมีคําสั่งแตงตั้ง
1

ผูบริหารแผนฟนฟูกจิ การของบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว และแผนฟน ฟูกิจการดังกลาวจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากเจาหนีแ้ ละไดรับอนุมัตจิ ากศาลลมละลายกลาง เนื่องจากแผนฟนฟูกิจการอาจมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จะบันทึกในบัญชี ผูบริหารของ
บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมสามารถที่จะประมาณจํานวนเงินที่เหมาะสมไดในปจจุบัน ขาพเจาไม
สามารถตรวจสอบและใชวธิ ีการตรวจสอบอื่นเพื่อใหเปนที่พอใจในความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญดังกลาวได ซึ่งเหตุการณดังกลาวเปนการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ อนึง่ บริษัทฯและ
บริษัทยอยยังมียอดหนี้คางชําระจากบริษทั ยอยของบริษัทที่เกีย่ วของกันดังกลาวเปนจํานวนเงินประมาณ
99 ลานบาท และบริษัทยอยของบริษัท ที่เกี่ยวของกัน ดังกลาวก็มหี นี้คา งรับจากบริษทั ที่เกี่ยวของกัน
ดังกลาวดวยเชนกัน ดังนั้นเหตุการณที่กลาวขางตนอาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอมูลคาของ
หนี้คางชําระนีด้ วยเชนกัน
ข) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 บริษัทฯเปดเผยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวน
งานทางธุรกิจ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ยกเวนขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯไมสามารถเปดเผย
ขอมูลไดดวยเหตุผลตามที่กลาวในหมายเหตุนั้น
ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึน้ ตองบการเงินสําหรับป 2551 จากเหตุการณตามที่
กลาวในวรรค ก) และการไมเปดเผยขอมูลตามที่กลาวในวรรค ข) งบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละ
ปของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน
เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ 2552
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
จากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพยเผื่อขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6, 7
7
6
8

6

6
9
10
11

2551

2550

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

205,902,869
1,120,229

728,585,918
1,112,430

163,363,971
357,639

654,095,315
278,580

1,242,254,710
415,508,239
1,657,762,949
17,182,967
94,146,407

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

1,014,500,952
409,813,352
1,424,314,304
17,182,967
94,094,001

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

316,956,720

54,698,885

265,434,672

34,692,531

176,625,544

205,567,374

64,862,781

60,098,296

23,963,098
229,501,303
747,046,665
2,723,162,086

16,690,801
132,804,085
409,761,145
2,564,594,131

11,079,105
145,116,223
486,492,781
2,185,805,663

10,826,124
50,485,685
156,102,636
2,034,780,665

66,105,036
22,115,001
4,424,700
432,302,376
5,203,284
530,150,397
3,253,312,483

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

56,056,218
22,115,001
83,899,210
2,339,898
426,941,980
3,521,125
594,873,432
2,780,679,095

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

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้ทรัสตรีซีท
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ตนทุนโครงการคางจาย
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาระยะยาว - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2551

2550

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

12
13

293,985,258
136,556,217

301,722,403
3,754,603

136,556,217

19,675,356
3,754,603

6
14

134,178
780,530,879
780,665,057
8,282,704

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

134,178
758,496,567
758,630,745
1,202,719

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

242,473,566
3,734,515
114,516,900
22,021,858
382,746,839
1,602,236,075

199,458,562
717,859
46,489,120
89,827
18,712,604
265,467,972
1,365,210,991

80,134,140
1,198,764
114,516,900
17,455,702
213,305,506
1,109,695,187

24,188,154
717,859
46,489,120
89,827
11,917,728
83,402,688
880,075,209

1,602,236,075

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

1,109,695,187

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

6

6

14

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 726,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 702,950,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2550: หุนสามัญ 702,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยที่อยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2551

2550

726,250,000

726,250,000

726,250,000

726,250,000

15

702,950,000
418,811,778

702,000,000
418,811,778

702,950,000
418,811,778

702,000,000
418,811,778

2.2

8,157,637

8,157,637

-

-

(8,308,755)

(38,215,011)

(4,363,593)

(24,980,010)

56,685,113
471,417,612
1,649,713,385
1,363,023
1,651,076,408
3,253,312,483

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

56,685,113
496,900,610
1,670,983,908
1,670,983,908
2,780,679,095

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

-

-

-

-

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขายและการบริการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรสุทธิสําหรับป

10

การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

2551

2550

1,563,119,521
17,254,399
29,140,007
1,609,513,927

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

1,405,884,063
8,462,852
24,956,917
1,439,303,832

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

1,345,157,165
38,968,377
129,603,626
339,015
36,593,991
1,550,662,174
58,851,753
(35,083,855)
23,767,898
(17,140,189)
6,627,709

1,246,017,525
32,447,375
149,277,037
1,783,149
1,429,525,086
178,132,996
(33,810,812)
144,322,184
(40,899,275)
103,422,909

1,227,500,620
33,823,616
99,732,928
338,876
23,968,142
1,385,364,182
53,939,650
(13,934,254)
40,005,396
(17,140,189)
22,865,207

1,120,268,583
21,702,464
111,834,256
93,979
1,253,899,282
175,573,669
(13,005,062)
162,568,607
(40,899,275)
121,669,332

7,113,667
-485,958
6,627,709

103,811,558
-388,649
103,422,909

22,865,207

121,669,332

0.01
702,622,951

0.15
701,663,014

0.03
702,622,951

0.17
701,663,014

0.01
702,622,951

0.15
709,847,694

0.03
702,622,951

0.17
709,847,694

20

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

ื ุ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู
ถอหน
ํ บปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
สาหรั
 บาท)
(หนวย:
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ุ
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหน:
 ่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื
ุ ่รับรูในสวนของผูถือหุน
ผลขาดทนที
ื ุ
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถอหน
ิ ํ บป
กําไรสุทธสาหรั
ิ้ ่รับรูสําหรับป
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสนที
ิ นผลจาย
 (หมายเหตุ 23)
เงนป
ั
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจดสรรเป
น
ํ
สารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 18)
ุ
ออกหนสามั
ญเพิ่มทนุ (หมายเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ุ
ึ่
หมายเหตประกอบงบการเงิ
นเปนสวนหนงของงบการเงิ
นนี้

ุ อนหุนทีอ่ อก สวนเกิ
 นมูลคา
ทนเรื
ุ
ั
และชําระแลว
หนสามญ
701,000,000
418,811,778


สวนของผู
ถือหุนบริษัทใหญ
 
สวนตางระหว
างราคา
ื้ ิ
ซอเงนลงทุ
นใน
ขาดทุน
ี่ ู
บริษัทยอยทอย
ทยัี่ งไมเกิดขึ้นจริง

ภายใตการควบคุ
ม
จากการ
ี นกับมูลคา
ี่
เดยวกั
เปลยนแปลงมู
ลคา
ุ ิ
กําไรสะสม
สทธตามบั
ญชีของ
ของเงินลงทุนใน

ั พยเผื
 ่อขาย
บริษัทยอย
หลกทรั
จัดสรรแลว
ยังไมไดจั ดสรร
8,157,637
(37,031,128)
49,458,387
688,549,956


ูถือหุน
รวม
สวนของผ
 
สวนของผูถือหุน
สวนนอยของ
บริษัทใหญ
บริษัทยอย
1,828,946,630
1,904,304

รวม
1,830,850,934

-

-

-

(1,183,883)
(1,183,883)
(1,183,883)
-

-

103,811,558
103,811,558
(119,170,000)

(1,183,883)
(1,183,883)
103,811,558
102,627,675
(119,170,000)

(12,002)
(12,002)
(388,649)
(400,651)
-

(1,195,885)
(1,195,885)
103,422,909
102,227,024
(119,170,000)

1,000,000
702,000,000

418,811,778

8,157,637

(38,215,011)

6,083,466
55,541,853

(6,083,466)
667,108,048

1,000,000
1,813,404,305

1,503,653

1,000,000
1,814,907,958

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

ื ุ (ตอ)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู
ถอหน
ํ บปสนสุ
ิ้ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
สาหรั
 บาท)
(หนวย:
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ุ
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหน:
 ่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื
 ่โอนไปขาดทุนเนื่องจากการดอยคา (หมายเหตุ 10)
สวนที
ุ ่รับรูในสวนของผูถือหุน
ผลขาดทนที
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหนุ
ิ ํ บป
กําไรสุทธสาหรั
ิ้ ่รับรูสําหรับป
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสนที
ิ นผลจาย
 (หมายเหตุ 23)
เงนป
ั
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจดสรรเป
น
ํ
สารองตามกฎหมาย
(หมายเหตุ 18)
ุ
ออกหนสามั
ญเพิ่มทนุ (หมายเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ุ
ึ่
หมายเหตประกอบงบการเงิ
นเปนสวนหนงของงบการเงิ
นนี้

ุ อนหุนทีอ่ อก สวนเกิ
 นมูลคา
ทนเรื
ุ
ั
และชําระแลว
หนสามญ
702,000,000
418,811,778


สวนของผู
ถือหุนบริษัทใหญ
 
สวนตางระหว
างราคา
ื้ ิ
ซอเงนลงทุ
นใน
ขาดทุน
ี่ ู
บริษัทยอยทอย
ทยัี่ งไมเกิดขึ้นจริง

ภายใตการควบคุ
ม
จากการ
ี นกับมูลคา
ี่
เดยวกั
เปลยนแปลงมู
ลคา
ุ ิ
กําไรสะสม
สทธตามบั
ญชีของ
ของเงินลงทุนใน

ั พยเผื
 ่อขาย
บริษัทยอย
หลกทรั
จัดสรรแลว
ยังไมไดจั ดสรร
8,157,637
(38,215,011)
55,541,853
667,108,048


ูถือหุน
รวม
สวนของผ
 
สวนนอยของ
สวนของผูถือหุน
บริษัทใหญ
บริษัทยอย
1,813,404,305
1,503,653

-

-

-

36,184,961
(6,278,705)
29,906,256
29,906,256
-

-

7,113,667
7,113,667
(201,660,843)

36,184,961
(6,278,705)
29,906,256
7,113,667
37,019,923
(201,660,843)

409,030
(63,702)
345,328
(485,958)
(140,630)
-

950,000
702,950,000

418,811,778

8,157,637

(8,308,755)

1,143,260
56,685,113

(1,143,260)
471,417,612

950,000
1,649,713,385

1,363,023

รวม
1,814,907,958

36,593,991
(6,342,407)
30,251,584
6,627,709
36,879,293
(201,660,843)
950,000
1,651,076,408
-

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

ื ุ (ตอ)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู
ถอหน
ํ บปสนสุ
ิ้ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
สาหรั
 บาท)
(หนวย:

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ุ
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหน:
 ่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื
ุ ่รับรูในสวนของผูถือหุน
ผลขาดทนที
ื ุ
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถอหน
ิ ํ บป
กําไรสุทธสาหรั
ิ้ ่รับรูสําหรับป
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสนที
ิ นผลจาย
 (หมายเหตุ 23)
เงนป
ั
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจดสรรเป
นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ุ
ออกหนสามั
ญเพิ่มทนุ (หมายเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ุ
ึ่
หมายเหตประกอบงบการเงิ
นเปนสวนหนงของงบการเงิ
นนี้

ุ อนหุนที่ออก
ทนเรื
และชําระแลว
701,000,000

1,000,000
702,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุน
 
ั  ดขึ้นจริง
สวนตางระหว
างราคาซือ้
ที่ยงไมเกิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่อยู
จากการ

ี่
ภายใตการควบคุ
มเดียวกัน เปลยนแปลงมู
ลคา
 นมูลคา
ั ู  ทธตามบั
ิ
สวนเกิ
กบมลคาสุ
ญชี
ของเงินลงทุนใน
ุ
ั

ั พยเผื
 ่อขาย
ของบริษัทยอย
หลกทรั
หนสามญ
418,811,778
(24,347,585)

418,811,778

-

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

กําไรสะสม
ั  จัดสรร
จัดสรรแลว
ยงไมได
49,458,387
680,423,640

6,083,466
55,541,853

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

รวม
1,825,346,220

(632,425)
(632,425)
121,669,332
121,036,907
(119,170,000)
1,000,000
1,828,213,127

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

ื ุ (ตอ)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู
ถอหน
ํ บปสนสุ
ิ้ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
สาหรั
 บาท)
(หนวย:

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ุ
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหน:
 ่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื
 ่โอนไปขาดทุนเนื่องจากการดอยคา (หมายเหตุ 10)
สวนที
ุ ่รับรูในสวนของผูถือหุน
ผลขาดทนที
ื ุ
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของผูถอหน
ิ ํ บป
กําไรสุทธสาหรั
ิ้ ่รับรูสําหรับป
รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสนที
ิ นผลจาย
 (หมายเหตุ 23)
เงนป
ั
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจดสรรเป
นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ุ
ออกหนสามั
ญเพิ่มทนุ (หมายเหตุ 15)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ุ
ึ่
หมายเหตประกอบงบการเงิ
นเปนสวนหนงของงบการเงิ
นนี้

ุ อนหุนที่ออก
ทนเรื
และชําระแลว
702,000,000

950,000
702,950,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุน
 
ั  ดขึ้นจริง
สวนตางระหว
างราคาซือ้
ที่ยงไมเกิ
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่อยู
จากการ

ี่
ภายใตการควบคุ
มเดียวกัน เปลยนแปลงมู
ลคา
 นมูลคา
ั ู  ทธตามบั
ิ
สวนเกิ
กบมลคาสุ
ญชี
ของเงินลงทุนใน
ุ
ั

ั พยเผื
 ่อขาย
ของบริษัทยอย
หลกทรั
หนสามญ
418,811,778
(24,980,010)

418,811,778

-

23,968,142
(3,351,725)
20,616,417
20,616,417
(4,363,593)

กําไรสะสม
ั  จัดสรร
จัดสรรแลว
ยงไมได
55,541,853
676,839,506

1,143,260
56,685,113

22,865,207
22,865,207
(201,660,843)
(1,143,260)
496,900,610

รวม
1,828,213,127

23,968,142
(3,351,725)
20,616,417
22,865,207
43,481,624
(201,660,843)
950,000
1,670,983,908
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนจากการดอยคา
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2550

23,767,898

144,322,184

40,005,396

162,568,607

103,003,103
36,593,991
(89,933)
(2,314,239)
(14,847,866)
30,080,379

99,790,457
366,314
(10,725,416)
(56,890)
(25,380,698)
32,050,651

100,164,289
23,968,142
(89,933)
(3,152,148)
(13,728,144)
9,159,978

96,705,092
385,047
(20,912,593)
(22,328,028)
11,544,647

(4,343)

-

-

-

176,188,990

240,366,602

156,327,580

227,962,772

18,900,328
(1,299,077)
(15,008,151)
(334,610,205)
162,790

19,133,798
(724,202)
443,995,956
5,334,615
(708,986)

55,717,405
(1,299,077)
(19,386,641)
(327,730,286)
(58,607)

35,198,935
(574,843)
448,045,887
7,403,521
(467,142)

(363,715,709)
4,141,395
116,152,258
(399,087,381)
(29,930,501)
(21,194,049)
(450,211,931)

(247,707,211)
1,645,155
(19,152,004)
442,183,723
(31,503,668)
(101,715,598)
308,964,457

(367,618,947)
(42,902)
129,842,767
(374,248,708)
(9,010,100)
(21,120,157)
(404,378,965)

(260,061,563)
73,950
(5,192,981)
452,388,536
(11,006,722)
(99,491,790)
341,890,024

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2550

(7,799)
6,053,804
8,370,549
(11,650,831)
409,533
3,175,256

7,203,256
(996,353)
18,532,331
(86,194,538)
364,198
(61,091,106)

(79,059)
4,416,596
7,192,391
(10,707,255)
409,533
1,232,206

6,642,940
(3,269,515)
15,523,731
(85,082,366)
303,391
(65,881,819)

(7,737,145)
132,801,614
950,000
(201,660,843)
(75,646,374)
(522,683,049)
728,585,918
205,902,869

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

(19,675,356)
132,801,614
950,000
(201,660,843)
(87,584,585)
(490,731,344)
654,095,315
163,363,971

(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

-

-

-

-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษั ท จั สมิน เทเลคอม ซิสเต็ มส จํากัด (มหาชน) (“บริษั ทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษั ทมหาชนและ
มีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท
ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ และธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯมีที่อยู
ตามที่จดทะเบียนอยูที่ 200 หมูที่ 4 ชั้น 9 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ถนนแจงวัฒนะ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“คณะกรรมการฯ”)
ไดออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (บริการโทรศัพทสาธารณะ) ใหกับบริษัทฯ
ใบอนุญาตมีระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาต และในป 2551 บริษัทฯไดตออายุใบอนุญาต
ดังกลาวอีกเปนระยะเวลา 1 ป (สิ้นสุดในป 2552) บริษัทฯตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ค าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ ช คลื่นความถี่ (ถามี ) คาธรรมเนี ยมเลขหมาย
โทรคมนาคม (ถามี) หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการฯประกาศ
กําหนด บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆที่ระบุไวในใบอนุญาตดังกลาว

1.2

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนทั่วโลก ภาวะการตึงตัวของ
ตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกูยืมระหวางธนาคาร การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ และความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลดลง วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอแผนการดําเนิน
ธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ถึงแมวา
รัฐบาลของประเทศตาง ๆ ไดใชความพยายามในการที่จะแกไขปญหาเหลานี้ แตยังคงมีความไมแนนอน
วาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเมื่อใด งบการเงินนี้จัดทําบนพื้นฐานขอเท็จจริงของ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน และประมาณการและขอสมมติฐานตาง ๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแลววา
เหมาะสมในสถานการณปจจุบัน อยางไรก็ตามงบการเงินนี้อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณ
ตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี

2.2

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัท ย อย คือ บริษัท สยามเทลเทคคอมพิ ว เตอร จํา กัด ซึ่ง เป น บริษัท ที่จ ด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจออกแบบและจัดทําระบบคอมพิวเตอรพรอม
ทั้งพัฒนาซอฟแวรและการจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท

บริษัท สยามเทลเทค คอมพิวเตอร จํากัด

อัตรารอยละ
ของการถือหุน
2551 2550
รอยละ รอยละ
97.87 97.87

รอยละของ
รายไดที่รวม
รอยละของสินทรัพย
อยูในรายไดรวม
ที่รวมอยูใน
สําหรับปสิ้นสุด
สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
2551
2550
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
17.1
15.8
10.1
12.0

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่
สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว
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จ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวน
ของผูถือหุนในงบดุลรวม
บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในบริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด ในราคาต่ํากวามูลคาสินทรัพย
สุทธิ ต ามบั ญชีข องบริ ษั ทยอ ยเป น จํ า นวนประมาณ 8.2 ล า นบาท บริ ษั ท ฯไดบั น ทึกผลตา ง
ดังกลาวไวในสวนของผูถือหุนในงบดุลภายใตรายการ “สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย”
2.3

บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามวิธีราคาทุน

3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม

3.1

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด อ อกประกาศสภาวิ ช าชีพ บั ญชี ฉบั บ ที่ 9/2550 ฉบับ ที่ 38/2550 และฉบั บ ที่
62/2550 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้
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

มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 29 ฉบับที่ 43 และฉบับที่ 51 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย สวน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่ 31 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 49
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับ ป ปจจุบัน

3

3.2

มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ดังตอไปนี้
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550)

การดอยคาของสินทรัพย
สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและการดํ า เนิ น งานที่
ยกเลิก

มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉ บั บ ดั ง กล า วจะไม มี ผ ลกระทบอย า งเป น สาระสํ า คั ญ ต อ งบการเงิ น สํ า หรั บ ป ที่ เ ริ่ ม ใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1

การรับรูรายได
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพรอมการจัดหาอุปกรณที่เกี่ยวของ
รับรูโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
รายไดจากการขายตามสัญญาผอนชําระ
รายได จ ากการขายตามสัญ ญาผอ นชํา ระรั บรูร ายได ณ วัน ที่ ขาย ซึ่ง ราคาขายเป น ราคาที่ ไ ม รวม
ดอกเบี้ยและเปนมูลคาปจจุบันของสิ่งตอบแทน ซึ่งคํานวณโดยการคิดลดลูกหนี้คางวดดวยอัตรา
ดอกเบี้ยที่กําหนดขึ้น กิจการตองรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตรา
ดอกเบี้ยที่กําหนดขึ้น
รายไดคาบริการบํารุงรักษา
รายไดคาบริการบํารุงรักษารับรูเมื่อไดใหบริการ
รายไดคาเชาโทรศัพทสาธารณะ
รายไดคาเชาโทรศั พทสาธารณะรับรูตามระยะเวลาของการใหเชาและตามอัตราที่กําหนดไวใ น
สัญญาเชา
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4.2

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช

4.3

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

4.4

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (โดยวิธีตนทุนเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา

4.5

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่ง
จําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน
นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อ
ขายในงบกําไรขาดทุน เมื่อฝายบริหารใชดุยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน
ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ และบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯและบริษัทยอยจะปรับเปลี่ยนราคาของเงิน
ลงทุนใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตาม
บัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุนหรือ
แสดงเปนสวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของ
เงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
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4.6

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใช
งานโดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่องโทรศัพทสาธารณะ
สิ่งปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเชา
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

20
ป
10
ป แตไมเกินอายุสัญญาเชาที่เหลือ
5
ป
3, 5, 10 ป
5
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
4.7

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสํ า คั ญ กั บ บริ ษั ท ฯ ผู บ ริ ห ารสํ า คั ญ กรรมการหรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ที่ มี อํ า นาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

4.8

เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดย
ใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
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4.9

การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
และเงินลงทุน หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใช
สินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอย
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปน
มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบัน
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ใน
การประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูล
คาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการ
จําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน

4.10 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
4.11 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นได
อยางนาเชื่อถือ
4.12 ภาษีเงินได
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
4.13 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นป กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกใน
งบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตาม
อายุของสัญญา
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5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต า งไปจากจํ า นวนที่ ป ระมาณการไว การใชดุ ลยพิ นิจ และการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเมื่อฝายบริหารใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน
การที่ จะสรุปวามูล ค ายุ ติ ธรรมของเงิ นลงทุน ดัง กลา วได ลดลงอยางมีสาระสําคัญหรื อเป น ระยะ
เวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารตองประมาณอายุการใชงานและมูลคา
ซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทําการทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหม
หากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น และคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิด
ลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษั ทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2551
2550

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ
คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

10.6

11.3

6.0

0.7

0.9

0.6

592.6

876.3

536.2

7.8
23.1

7.4
14.7

7.8
22.9

คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย

1.4

3.2

1.4

คาใชจายอื่น

7.9

8.1

4.7

คาใชจายอื่น
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคาและใหบริการ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนขายและบริการ

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

6.0 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
0.7 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
777.1 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่นหรือ
ราคาตนทุนบวกสวนเพิ่ม
7.4 อัตรารอยละ MLR ตอป
14.6 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกคารายอื่น
3.2 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกคารายอื่น
4.9 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกคารายอื่น

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม
2551
2550
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

8,156

16,050

8,156

16,050

439,447
680,223
61,470
25,949

425,357
383,845
24,101

211,959
680,223
61,470
25,949

256,125
383,837
24,101
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ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
รวมมูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม
2551
2550

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

18,001
6,367
2,376
266
1,234,099
1,242,255

6,785
13,075
1,604
187
2,227
857,181
873,231

18,001
6,367
2,376
1,006,345
1,014,501

6,785
13,075
1,604
187
685,714
701,764

-

1

-

1

15,883
1,260
40
17,183

8,169
8,170

15,883
1,260
40
17,183

8,169
8,170

96,813
64,863
14,950

145,821
59,746
-

64,863
-

352
59,746
-

176,626

205,567

64,863

60,098

22,115
22,115

332,789
332,789

22,115
22,115

332,789
332,789
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

งบการเงินรวม
2551
2550
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
รวมเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด
บริษัท ทีทีแอนดที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
รวมเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
รวมเงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

134
134

134
7,316
7,450

134
134

134
7,316
7,450

7,069

2,451

268

205

575
469
60
33
27
50
1,214
8,283

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

575
250
33
27
50
935
1,203

575
305
80
27
54
1,041
1,246

2,536
1,007
94
90
8
3,735

106
90
522
718

1,007
94
90
8
1,199

106
90
522
718
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดหนี้คางชําระจากบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด
(มหาชน) (ทีทีแอนดที) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ 552 ลานบาท
(ยอดคงคางของรายการทั้งหมดดังกลาวไดแสดงรวมอยูภายใตรายการ “ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน” “ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน” และ “มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน” ในงบดุลรวม) (และในงบดุลเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวนเงินประมาณ 228
ล านบาท) ยอดคงค า งดั ง กล า วส ว นใหญ ค งค า งอยู ใ นบั ญ ชี เ ป น ระยะเวลานาน ในการประเมิ น
ความสามารถในการชําระหนี้ของทีทีแอนดที ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับประมาณการ
กระแสเงินสดที่จัดทําโดยทีทีแอนดที ซึ่งแสดงวาทีทีแอนดทีจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพีย ง
พอที่จะชําระหนี้คืนไดเต็มจํานวน แตเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนดทีไดยื่นคํารองขอฟนฟู
กิจการตอศาลลมละลายกลางและศาลไดประทับรับคํารองดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบัน
ศาลลมละลายกลางยังไมไดมีคําสั่งแตงตั้งผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีและแผนฟนฟู
กิ จการดั ง กล า วจะต อ งได รับ ความเห็น ชอบจากเจา หนี้แ ละได รับ อนุมั ติจ ากศาลล ม ละลายกลาง
เนื่องจากแผนฟนฟูกิจการอาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญที่จะบันทึกในบัญชี ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมสามารถที่จะประมาณจํานวนเงินที่
เหมาะสมไดในปจจุบัน
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯไดขายสินคาใหแกบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปลที
โกลบอล เน็ท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยบริษัทฯจะไดรับชําระราคาคาสินคาภายในเวลา
3 ป ยอดคงคางของรายการดังกลาว ณ วันที่ในงบดุลแบงตามอายุครบกําหนดการรับชําระเงินไดดังนี้
2551
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาจากกิจการที่เกี่ยวของกันที่ครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป (แสดงรวมไวภายใตรายการ “ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา กิจการที่เกี่ยวของกัน” ในงบดุล)
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาจากกิจการที่เกี่ยวของกันที่ครบกําหนดชําระเกิน
กวา 1 ป (แสดงไวภายใตรายการ “ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาระยะยาว
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน” ในงบดุล)
รวม
มูลคายุติธรรม

(หนวย: บาท)
2550

375,502,236

375,626,432

22,115,001
397,617,237

332,789,480
708,415,912

397,617,237

668,266,043

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในป 2551 บริ ษั ท ฯและบริ ษั ทย อ ยไดจ า ยเงิ น เดื อน โบนัส คา เบี้ย ประชุม และเงิน บํ า เหน็ จ ให แ ก
กรรมการและผูบริหาร เปนจํานวนเงิน 31 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 14.5 ลานบาท) (2550: 37.7
ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 22.7 ลานบาท)
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7.

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่
คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
รวมลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา

งบการเงินรวม
2551
2550

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

572,520,317

600,138,667

566,657,915

429,108,192

131,779,485
67,747,531
248,290,748
221,916,629
1,242,254,710

48,837,260
70,883,439
103,362,572
50,008,627
873,230,565

131,738,050
67,747,531
55,979,582
192,377,874
1,014,500,952

48,400,914
70,883,439
103,362,572
50,008,627
701,763,744

291,152,302

303,530,239

287,148,824

286,135,058

33,520,519
20,269,550
12,983,138
57,582,730
415,508,239
1,657,762,949

76,733,055
41,226,254
2,983,250
46,429,607
470,902,405
1,344,132,970

32,971,989
19,130,301
12,983,138
57,579,100
409,813,352
1,424,314,304

69,199,079
41,226,254
2,983,250
46,425,977
445,969,618
1,147,733,362
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ยอดคงคางของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ
2550 ไดรวมยอดคงคางจากบริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2551
2550
281,752,768
197,814,014

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
278,201,365
180,470,193

33,447,188
1,139,249
57,279,178
373,618,383

32,898,658
57,279,178
368,379,201

63,648,877
36,859,272
2,876,250
46,141,357
347,339,770

56,114,900
36,859,272
2,876,250
46,141,357
322,461,972

บริษัทฯไดโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้บางสวนใหกับธนาคารเพื่อเปนหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น บริษัทยอยไดโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้สวนใหญ
ใหกับธนาคารเพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะสั้นที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น
8.

สินคาคงเหลือ
(หนวย: บาท)
ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
อะไหลและวัสดุ
รวม

2551
90,847,850
5,508,747
96,356,597

2550
74,363,308
678,138
75,041,446

งบการเงินรวม
คาเผื่อสินคาเสื่อมคุณภาพ
2551
2550
(2,210,190) (2,210,190)
(2,210,190) (2,210,190)

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2551
2550
88,637,660 72,153,118
5,508,747
678,138
94,146,407 72,831,256
(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
อะไหลและวัสดุ
รวม

2551
88,585,254
5,508,747
94,094,001

2550
67,722,222
678,138
68,400,360

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2551
2550
88,585,254 67,722,222
5,508,747
678,138
94,094,001 68,400,360
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9.

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนนี้เปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด (บริษัทยอย)
บริษัทฯไดนําหุนสามัญของบริษัทยอยจํานวน 288,199 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 52.40 ของหุนสามัญ
ทั้งหมดของบริษัทยอยไปวางเปนประกันหนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทใหญ

10.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนนี้เปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย-ราคาทุน
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
หัก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ

งบการเงินรวม
2551
2550
55,843,250 55,843,250
(43,052,186)
-

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
30,671,633 30,671,633
(23,968,142)
-

(8,366,364) (45,080,486)
4,424,700 10,762,764

(4,363,593) (24,980,010)
2,339,898
5,691,623
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11.

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(หนวย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคาร

เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ

งบการเงินรวม
สิ่งปรับปรุง เครื่องตกแตง ติดตั้ง
อาคารและ
และอุปกรณ
สินทรัพยเชา
สํานักงาน

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2550
2,000
1,239
666,258
14,880
ซื้อเพิ่ม
193
347
จําหนาย
(778)
โอนเขา (ออก)
9,763
31 ธันวาคม 2551
1,239
675,436
15,227
2,000
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550
884
337,420
4,932
คาเสื่อมราคาสําหรับป
99
91,932
2,188
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
(461)
31 ธันวาคม 2551
983
428,891
7,120
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550
355
328,838
9,948
2,000
31 ธันวาคม 2551
256
246,545
8,107
2,000
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2550 (91 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)
2551 (93 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

รวม

62,975
2,230
(220)
64,985

12,805
390
(2,825)
10,370

162,646
8,491
(16,070)
155,067

922,803
11,651
(3,823)
(6,307)
924,324

41,585
6,878

7,701
1,906

-

392,522
103,003

(217)
48,246

(2,825)
6,782

-

(3,503)
492,022

21,390
16,739

5,104
3,588

162,646
155,067

530,281
432,302
99,790
103,003
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ

สิ่งปรับปรุง
สินทรัพยเชา

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2550
666,258
11,491
41,999
ซื้อเพิ่ม
193
347
1,676
จําหนาย
(778)
(220)
โอนเขา (ออก)
9,763
31 ธันวาคม 2551
11,838
43,455
675,436
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550
337,420
1,633
25,171
คาเสื่อมราคาสําหรับป
91,932
2,188
4,284
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
(217)
(461)
31 ธันวาคม 2551
3,821
29,238
428,891
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550
9,858
16,828
328,838
31 ธันวาคม 2551
8,017
14,217
246,545
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2550 (91 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)
2551 (92 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

รวม

12,145
(2,825)
9,320

162,647
8,491
(16,070)
155,068

894,540
10,707
(3,823)
(6,307)
895,117

7,290
1,760
(2,825)
6,225

-

371,514
100,164
(3,503)
468,175

4,855
3,095

162,647
155,068

523,026
426,942
96,705
100,164
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใช
งานอยู ราคาทุนของสินทรั พย ดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 37.0 ลานบาท (2550: 33.6 ล านบาท)
(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 22.8 ลานบาท 2550: 19.8 ลานบาท)
โครงการธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมเครื่องโทรศัพทสาธารณะมูลคาสุทธิตามบัญชี
จํ า นวน 247 ล า นบาท (2550: 329 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 ภายใตสัญญาเชาดังกลาวบริษัทฯตกลงที่จะจัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท
สาธารณะที่พรอมใหบริการเปนจํานวนรวม 30,000 เครื่อง (สัญญาละ 10,000 เครื่อง) ใหแลวเสร็จภายใน
3 ปนับจากวันที่ลงนามในสัญญา (วันที่ลงนามในสัญญาเชาฉบับที่ 1 คือวันที่ 31 มกราคม 2544 สัญญา
เชาฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 คือวันที่ 15 มกราคม 2547 ซึ่งสัญญาเชาฉบับที่ 1 จะครบกําหนดอายุในวันที่
30 มกราคม 2554 สัญญาเชาฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 จะครบกําหนดอายุ ในวันที่ 14 มกราคม 2557)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดทําการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะไปแลวเปนจํานวนเพียง
11,944 เครื่อง (สัญญาเชาฉบับที่ 1 จํานวน 8,641 เครื่อง สัญญาเชาฉบับที่ 2 จํานวน 1,860 เครื่อง และ
สัญญาเชาฉบับที่ 3 จํานวน 1,443 เครื่อง) เนื่องจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไมสามารถจัดสรรเลข
หมายคูสายใหกับบริษัทฯ เพื่อใชสําหรับการติดตั้งเครื่องโทรศัพทสาธารณะใหครบถวนไดในขณะนี้
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จึงไดตกลงขยายระยะเวลาการติดตั้งออกไปจนกวาบริษัทฯจะไดรับการ
จัดสรรเลขหมายคูสายครบถวนแลว (ตามจดหมายของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 เมษายน
2547, 19 พฤษภาคม 2549 และ 22 พฤษภาคม 2549)
ภายใตสัญญาเชาดังกลาวบริษัทฯจะไดรับคาเชารายเดือนคงที่ในปที่หนึ่งของการใหบริการ และในป
ถัดไปในอัตรารอยละ 50 ของรายไดคาโทรศัพทเฉลี่ยตอเลขหมายในปกอน
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯไดทําจดหมายถึงบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพื่อขอใหมีการ
ตกลงยกเลิกสัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะจํานวนรวม 30,000 เครื่อง เปนระยะเวลา 10 ปดังกลาว
ข างต น (สั ญญาเช าฉบั บที่ 1 ลงวันที่ 31 มกราคม 2544 สั ญญาเช าฉบั บที่ 2 และฉบั บที่ 3 ลงวั นที่
15 มกราคม 2547) เนื่องจากคูสัญญาทั้งบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัทฯไมสามารถดําเนินการ
ตามสัญญาได ตามจดหมายดังกลาวบริษัทฯไดขอใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) พิจารณาดําเนินการ
เพื่อใหการยกเลิกสัญญามีผลภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552
ในเดือนมกราคม 2552 บริษัทฯไดทําบันทึกขอตกลงเพื่อจะใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะพรอมตู
โทรศัพทสาธารณะกับบริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด (บริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง) จํานวน
ไมเกิน 4,000 เครื่อง สัญญาเชามีระยะเวลาคราวละ 2 ป เริ่มตั้งแตวันที่ทําสัญญาเชา และตอสัญญาเปน
คราว ๆ ไป ทั้งนี้รวมกันแลวมีระยะเวลาไมเกิน 10 ป และจํานวนไมเกิน 12,000 เครื่อง สัญญาเชามี
ระยะเวลาคราวละ 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ทําสัญญาเชา และตอสัญญาเปนคราว ๆ ไป ทั้งนี้รวมกันแลวมี
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป ภายใตบันทึกขอตกลงดังกลาวบริษัทฯจะไดรับคาเชารายเดือนในอัตราคงที่ตลอด
ระยะเวลาของการเชา
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12.

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทยอย คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ตอป เงินกูยืม
ระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้บางสวน
ของบริษัทฯ และเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทยอยค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับ
ชําระเงินจากลูกหนี้สวนใหญของบริษัทยอย ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7

13.

เจาหนี้ทรัสตรีซีท
ยอดคงคางของเจาหนี้ทรัสตรีซีทค้ําประกันโดยการจํานําบัญชีเงินฝากธนาคาร และการโอนสิทธิใน
การรับชําระเงินจากลูกหนี้

14.

เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
บริษัทฯไดซื้อสินคาจากกลุมบริษัท 2 กลุม ทั้งในประเทศและตางประเทศ ภายใตเงื่อนไขของสัญญา
ซื้อขายสินค าดั งกลาว บริษัทฯจะตองจายชําระคาสินคาภายในเวลา 3 ป ยอดคงคางของรายการ
ดังกลาว ณ วันที่ในงบดุลแบงตามอายุครบกําหนดชําระไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2550

2551
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกันที่ครบกําหนด
ชําระภายใน 1 ป (แสดงรวมไวภายใตรายการ “เจาหนี้และตั๋วเงินจาย
การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน” ในงบดุล)
เจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาจากกิจการไมที่เกี่ยวของกันที่ครบกําหนด
ชําระเกินกวา 1 ป (แสดงไวภายใตรายการ “เจาหนี้และตั๋วเงินจาย
การคาระยะยาว - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน” ในงบดุล)

347,676,354

345,388,655

-

335,833,588

รวม

347,676,354

681,222,243

มูลคายุติธรรม

347,676,354

641,031,089

ยอดคงคางของเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาขางตนค้ําประกันการชําระเงินโดยบริษัท ทริปเปลที
บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) (บริษัทที่เกี่ยวของกัน)
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15.

ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 ของบริษัทฯไดมีมติใหอนุมัติ
จัดสรรหุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง 5 ป ครั้งที่ 2 ใหแกกรรมการและพนักงาน จํานวน 1,000,000
หุน และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯดังกลาว จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 1,000,000 บาท บริษัทฯได
จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่ชําระแลวจํานวน 702,000,000 บาท เมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2550
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2551 ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรร
หุนสามัญตามโครงการตอเนื่อง 5 ป ครั้งที่ 3 ใหแกกรรมการและพนักงานจํานวน 1,000,000 หุน
และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯดังกลาวจํานวน 950,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 950,000 บาท บริษัทฯได
จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่ชําระแลวจํานวน 702,950,000 บาท เมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2551

16.

โครงการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP share)
บริษัทฯไดออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
จํานวนหุนสามัญออกและเสนอขายทั้งหมด (หุน)
ระยะเวลาที่บริษัทฯจะออกและเสนอขายหุนสามัญ นับแตวันที่เสนอ
ขายครั้งแรก (ป)
วันที่เสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานครั้งแรก
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญ
ราคาที่บริษัทฯเสนอขายหุนสามัญ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญคงเหลือที่บริษัทฯจะออกและเสนอขายในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (หุน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (หุน)

หุนสามัญที่ออกและเสนอขายใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
(ESOP share)
9 มีนาคม 2548
5,000,000
5
3 พฤศจิกายน 2549
2 พฤศจิกายน 2554
1 บาท
3,000,000
2,050,000
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17.

โครงการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
(ESOP warrant)
บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯโดยไม
คิดมูลคา มีรายละเอียดดังตอไปนี้

วันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด (หนวย)
อายุใบสําคัญแสดงสิทธินับแตวันออก (ป)
วันที่หมดอายุ
อัตราการใชสิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิทธิ: หุนสามัญ)
ราคาการใชสิทธิ (บาทตอหนวย)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (หนวย)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (หนวย)

18.

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่
ออกใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ (ESOP warrant)
9 มีนาคม 2548
21,250,000
5
27 ตุลาคม 2554
1:1
1 บาท ถึง 2 บาท
18,500,000
18,500,000

สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได

19.

คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
คาเชาจาย
สินคาคงเหลือใชไป

งบการเงินรวม
2551
2550
148.0
159.6
103.0
99.8
12.0
14.5
917.1
834.4

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
88.3
91.1
100.2
96.7
7.3
9.1
845.1
793.7
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20.

กําไรตอหุน
กําไรต อหุน ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํ านวนถัว เฉลี่ ย ถว งน้ํา หนักของ
หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อ
แปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ
วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังนี้
กําไรสุทธิ
2551
2550
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรตอหุน ขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถ ือหุน
ของบริษทั ใหญ
ผลกระทบของหุน สามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญที่ออก
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
กําไรตอหุน ปรับลด
กําไรสุทธิที่เปนของผูถอื หุนสามัญ
สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

7,114

103,812

702,623

701,663

-

-

-

8,185

7,114

103,812

702,623

709,848

กําไรสุทธิ
2551
2550
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรตอหุน ขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถ ือหุน
ของบริษทั ใหญ
ผลกระทบของหุน สามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุนสามัญที่ออก
ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
กําไรตอหุน ปรับลด
กําไรสุทธิที่เปนของผูถอื หุนสามัญ
สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

งบการเงินรวม
จํานวนหุน สามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2551
2550
(พันหุน) (พันหุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน สามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2551
2550
(พันหุน) (พันหุน)

22,865

121,669

702,623

701,663

-

-

-

8,185

22,865

121,669

702,623

709,848

กําไรตอหุน
2551
2550
(บาท)
(บาท)
0.01

0.15

0.01

0.15

กําไรตอหุน
2551
2550
(บาท)
(บาท)
0.03

0.17

0.03

0.17

ไมมีการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯมา
รวมคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากราคาใชสิทธิตอ
หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญมีราคาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยสําหรับป
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21.

ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 3 สวนงานหลักคือ (1) สวนงานธุรกิจออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (2) สวนงานธุรกิจใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ และ (3) สวนการ
ดําเนินงานอื่นๆ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ ขอมูลทางการเงินจําแนก
ตามส ว นงานของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550 มี
ดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

รายไดจากภายนอก
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาระยะ
ยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

สวนงาน
ธุรกิจออกแบบและ
วางระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคม
2551
2550
1,227
1,317

สวนงาน
ธุรกิจใหเชา
เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ
2551
2550
126
165

1,620
85
1

1,287
67
1

29
6
402

22

333

-

สวนงาน
การดําเนินงานอื่นๆ
2551
2550
120
153

งบการเงินรวม
2551
2550
1,563
1,545

19
1
492

9
3
-

38
5
-

1,658
94
403

1,344
73
493

-

-

-

22
1,076
3,253

333
1,273
3,516

บริษัทฯไดเปดเผยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24
เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ยกเวนขอมูลผลการดําเนินงานจําแนกตามสวน
งานทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯไมสามารถเปดเผยขอมูลได เนื่องจากผูบริหารเห็นวาการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอการบริหารและการประกอบกิจการของบริษัทฯและบริษัทยอย
22.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษัทฯ บริ ษัทยอยและพนักงานไดรว มกันจัดตั้งกองทุน สํ ารองเลี้ ยงชีพ ขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปน
รายเดือนในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบ
กองทุนเปนจํานวนเงิน 6.2 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 4.1 ลานบาท (2550: 6.8
ลานบาท และ 4.4 ลานบาท ตามลําดับ)
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23.

เงินปนผล
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ไดมีมติอนุมัติให
บริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2549 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา
0.30 บาทตอหุน ทั้งนี้ในระหวางป 2549 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ
0.13 บาทต อ หุ น คงเหลื อ เงิ น ป น ผลที่ จ ะจ า ยแก ผู ถื อ หุ น ในอั ต รา 0.17 บาทต อ หุ น รวมเป น เงิ น
ประมาณ 119.2 ลานบาท บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลจํานวนดังกลาวในเดือนพฤษภาคม 2550
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่ 1/2551 ไดมีมติ
อนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2550 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯใน
อัตรา 0.087 บาทตอหุน รวมเปนเงินประมาณ 61.1 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลจํานวนดังกลาว
แลวในเดือนพฤษภาคม 2551
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2551 ของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให
จายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสม ณ 30 มิถุนายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงิน
ประมาณ 140.6 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลจํานวนดังกลาวในเดือนตุลาคม 2551

24.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาซื้อสินคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาซื้อสินคาจากบริษัทแหงหนึ่งใน
ตางประเทศ เปนจํานวนเงิน 23.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้อสินคา
ดังกลาว บริษัทฯจะตองจายชําระคาสินคาภายในเวลาประมาณ 3 ป และสัญญาซื้อสินคาดังกลาวของ
บริษัทฯค้ําประกันโดยบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) (บริษัทที่เกี่ยวของกัน)
24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริ ษั ทฯได เ ข าทํ าสั ญ ญาเช าดํา เนิน งานที่ เ กี่ย วขอ งกับ การเช าพื้น ที่ ใ นอาคาร และสั ญญาบริ ก ารที่
เกี่ยวของ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 2 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอก
เลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม

จายชําระภายใน
ภายใน 1 ป
1 ถึง 2 ป

10.0
5.4

งบการเงินเฉพาะกิจการ

6.0
3.5
24

24.3 การค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวน 775.2 ลานบาท (2550: 1,052.4 ลานบาท) และเฉพาะของ
บริษัทฯ 540.3 ลานบาท (2550: 812.8 ลานบาท) ซึ่งเปนหนังสือค้ําประกันการประมูลงานและการ
ปฏิบัติตามสัญญา
24.4 เลตเตอรออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิตกับผูขายสินคาในประเทศ
และตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 2.5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 109.7 ลานบาท
25.

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
48 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้และตั๋วเงินจาย
การคา และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
ดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา และ
ลูกหนี้อื่น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญ
จากการใหสินเชื่อ จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือ
มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูใน
ระดับต่ํา
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย
สินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
22.1

งบการเงินรวม
หนี้สินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(ลาน)
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
17.4
34.9438

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
22.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(ลาน)
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
16.5
34.9438

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ
ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

26.

จํานวนที่ซื้อ
(ลาน)
0.8

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซื้อ
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
33.5225-34.2000

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

27.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552
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