บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบ
ตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ยกเวนเหตุการณที่จะกลาวในวรรค ก) ขาพเจาไดปฏิบัตงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงิน
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทัง้ ที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินทีเ่ ปนสาระสําคัญ
ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชือ่ วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา
ก)

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและ
บริษัทยอยมียอดหนี้คางชําระจากบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (ในป 2553 ถือเปนรายการกับ
กิจการที่ไมเกีย่ วของกัน) เปนจํานวนเงินประมาณ 700 ลานบาท ยอดคงคางของรายการดังกลาวได
แสดงรวมอยูภ ายใตรายการ “ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน” “ลูกหนี้กจิ การที่เกีย่ วของกัน”
“มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการที่เกี่ยวของกัน” และ “ลูกหนีอ้ ื่น” ในงบดุล
รวม ยอดคงเหลือดังกลาวคงคางอยูในบัญชีเปนระยะเวลานาน บริษัทดังกลาวไดยื่นคํารองขอฟนฟู
กิจการตอศาลลมละลายกลางและในป 2552 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งแตงตั้งผูทําแผนฟนฟูกิจการ
แลว
แผนฟนฟูกิจการจะตองไดรบั ความเห็นชอบจากเจาหนีแ้ ละไดรับอนุมตั ิจากศาลลมละลายกลาง
เนื่องจากแผนฟนฟูกจิ การอาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญที่จะบันทึกในบัญชี ในป 2552 ขาพเจาจึงไมสามารถตรวจสอบเพือ่ ใหเปนทีพ่ อใจในความ
เพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวได ซึ่งเหตุการณนี้เปนการถูกจํากัดขอบเขตโดย
สถานการณ

ในป 2553 ผูทําแผนไดนําสงแผนฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดยนื่
คํารองคัดคานแผนฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง อยางไรก็ตามในวันที่ 28 ธันวาคม 2553
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของบริษัทดังกลาวแลว ปจจุบันบริษัทฯและ
บริษัทยอยอยูในระหวางการยื่นอุทธรณคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกจิ การดังกลาวตอศาลฎีกา
แผนฟนฟูกิจการฉบับดังกลาวมียอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษทั ฯและบริษัทยอย ณ วันที่
29 ตุลาคม 2552 ที่ผูทําแผนนํามาพิจารณาปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวน 544 ลานบาท (เงินตน
จํานวน 514 ลานบาทและดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 30 ลานบาท) ซึ่งยอดหนีจ้ ํานวนดังกลาวนี้
ไดรวมยอดหนี้จํานวน 314 ลานบาท (เงินตนจํานวน 299 ลานบาทและดอกเบีย้ คางชําระจํานวน
15 ลานบาท) ที่บริษัทยอยไดโอนสิทธิการรับเงินใหกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเพื่อค้ําประกัน
เงินกูย ืมระยะสั้นที่ไดรับจากธนาคารดังกลาวและธนาคารดังกลาวไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟน ฟู
กิจการกับบริษัทดังกลาวแลวตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 โดยยอดหนี้
ดังกลาวนีก้ ็ไดถูกจัดกลุมอยูใ นเจาหนี้กลุมเดียวกันกับบริษัทยอยในแผนฟนฟูกิจการฉบับนี้
ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับนีบ้ ริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับชําระเงินตนเปนเงินสดในอัตรารอยละ
25 และเงินตนอีกรอยละ 75 และดอกเบี้ยคงคางทั้งหมดจะไดรับชําระเปนหุนสามัญของบริษัท
ดังกลาว บริษทั ฯและบริษัทยอยบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวน 224 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 100
ลานบาท) โดยใชแผนปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวนีแ้ ละใชมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัท
ดังกลาว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เปนเกณฑในการบันทึกรายการซึ่งคํานวณจากยอดหนี้ตามคํา
ขอรับชําระหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม
ยอดหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 544 ลานบาทดังกลาวยังไมไดรับคําสั่งเปนที่สุดจาก
ศาลลมละลายกลางจึงยังไมไดรับการชําระหนี้ตามแผนฟน ฟูกิจการฉบับดังกลาวและยอดหนี้ที่ไดรบั
คําสั่งเปนที่สุดแลวจากศาลลมละลายกลางอาจแตกตางจากยอดหนี้ทใี่ ชในการคํานวณผลขาดทุนที่
อาจเกิดขึน้ จากการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอย
แสดงยอดคงเหลือดังกลาวสุทธิจากผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ไวภายใต
รายการ “ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี”้ ในงบดุล นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดหนี้
คางชําระจํานวน 176 ลานบาทกับบริษัทดังกลาวซึ่งเปนหนี้ที่ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามกระบวนการ
ฟนฟูกจิ การแตเปนหนีท้ ี่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหบริษัทดังกลาวเขาสู
กระบวนการฟนฟูกจิ การ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนีด้ งั กลาวนี้จึงไมไดถูกนํามา
พิจารณาในการรับชําระหนีต้ ามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทดังกลาว อยางไรก็ตามเนือ่ งจากยอดหนี้
จํานวนดังกลาวนี้เปนยอดหนี้ที่เปนไปตามปกติธุรกิจการคา ผูบริหารของบริษัทฯและ บริษัทยอย
เชื่อวาบริษทั ฯและบริษัทยอยจะไดรับชําระหนี้คนื จากบริษัทดังกลาวเต็มจํานวนจึงไมไดบันทึกคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับยอดหนี้จํานวนดังกลาวนีไ้ วในบัญชี

2

ข) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 บริษัทฯเปดเผยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวน
งานทางธุรกิจ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ยกเวนขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯไมสามารถเปดเผย
ขอมูลไดดวยเหตุผลตามที่กลาวในหมายเหตุนั้น
ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึน้ ตองบการเงินสําหรับป 2552 จากเหตุการณตามที่
กลาวในวรรค ก) และการไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจใน
งบการเงินสําหรับป 2553 และ 2552 ตามที่กลาวในวรรค ข) งบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป
ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยไมมีผลกระทบตอการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน สําหรับป 2553 ขาพเจา
ขอใหขอสังเกตตอเหตุการณตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 เกีย่ วกับยอดคงเหลือของ
ลูกหนี้รายหนึง่ ซึ่งอยูในระหวางการฟนฟูกจิ การ

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ 2554

3

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคา
เงินใหกูยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
จากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพยเผื่อขาย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
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768,456,791
1,635,413

232,827,187
3,046,249

758,725,240
357,639

219,397,059
357,639

7, 8
8

1,286,936,364
970,084,372
2,257,020,736
123,157
265,608,635
156,485,851

1,388,694,647
1,400,503,299
2,789,197,946
19,256,490
802,511,066
227,732,913

1,283,646,114
748,894,492
2,032,540,606
8,123,157
249,661,234
156,485,851

954,021,411
1,397,440,532
2,351,461,943
19,256,490
802,491,061
227,732,913

140,437,654

120,781,987

136,177,911

119,898,206

3,226,800

37,863,254

-

35,582,834

610,856,187
47,282,012
103,875,127
905,677,780
4,355,008,363

291,566,918
396,656,731
94,885,597
941,754,487
5,016,326,338

600,680,712
47,220,849
91,158,923
875,238,395
4,081,132,122

274,291,632
323,831,797
83,484,971
837,089,440
4,457,786,545

82,712,120
1,134,590,655
305,269,490
29,466,252
4,174,066
1,556,212,583
5,911,220,946

72,271,167
1,164,452,456
6,457,670
37,694,161
4,713,202
1,285,588,656
6,301,914,994

78,771,188
1,134,590,655
126,834,153
83,899,210
25,458,017
3,231,066
1,452,784,289
5,533,916,411

69,195,126
1,164,452,456
83,899,210
3,414,986
32,840,245
3,142,773
1,356,944,796
5,814,731,341

7
9
10

7

11

7
8
12
13
14

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้ทรัสตรีซีท
เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ตนทุนโครงการคางจาย
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้การคาระยะยาว - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

15
16

409,023,143
172,438,965

661,676,157
511,085,523

119,346,938
172,438,965

371,999,952
511,085,523

7
17

17,704,247
1,553,728,189
1,571,432,436
71,005,575
16,095,962

17,703,712
1,124,782,812
1,142,486,524
71,005,575
12,241,311

17,704,247
1,520,128,532
1,537,832,779
71,005,575
171,903

17,703,712
1,107,469,026
1,125,172,738
71,005,575
401,897

682,999,671
1,224,676
339,541,509
52,423,259
1,076,189,115
3,316,185,196

301,450,830
578,882
273,547,791
12,115,319
43,800,904
631,493,726
3,029,988,816

534,878,283
1,224,676
338,650,409
37,253,344
912,006,712
2,812,802,872

136,397,523
578,882
273,547,791
12,115,319
31,554,303
454,193,818
2,533,859,503

927,092,302
60,861,922
987,954,224
4,304,139,420

1,387,525,205
131,867,497
1,519,392,702
4,549,381,518

927,092,302
60,861,922
987,954,224
3,800,757,096

1,387,525,205
131,867,497
1,519,392,702
4,053,252,205

18
7

7

17
18

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 726,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 702,950,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
เงินรับลวงหนาคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยที่อยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2553

2552

726,250,000

726,250,000

726,250,000

726,250,000

20

702,950,000
80,000
418,811,778

702,950,000
418,811,778

702,950,000
80,000
418,811,778

702,950,000
418,811,778

2.2

8,157,637

8,157,637

-

-

21

61,680,551
416,299,964
1,607,979,930
(898,404)
1,607,081,526
5,911,220,946

60,991,695
560,025,855
1,750,936,965
1,596,511
1,752,533,476
6,301,914,994

61,680,551
549,636,986
1,733,159,315
1,733,159,315
5,533,916,411

60,991,695
578,725,663
1,761,479,136
1,761,479,136
5,814,731,341

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขายและบริการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป

7
8
10
13

23

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2553

2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

3,456,084,061
128,732,109
3,584,816,170

4,365,435,719
59,544,914
4,424,980,633

3,320,406,388
128,384,362
3,448,790,750

4,155,369,410
828,477
59,181,737
4,215,379,624

3,082,697,886
28,874,185
122,350,020
28,659,333
223,580,231
1,148,674
17,792,391
3,505,102,720
79,713,450
(172,439,671)
(92,726,221)
(10,628,789)
(103,355,010)

3,959,625,218
29,688,602
100,769,087
28,901,663
272,461
71,113,487
6,358,597
4,196,729,115
228,251,518
(84,631,474)
143,620,044
(50,554,543)
93,065,501

2,998,776,668
23,804,892
107,316,925
20,200,353
99,751,821
1,376,049
17,792,391
3,269,019,099
179,771,651
(155,365,743)
24,405,908
(10,628,789)
13,777,119

3,798,115,901
24,393,721
97,604,322
17,520,290
71,113,487
3,288,505
4,012,036,226
203,343,398
(66,657,220)
136,686,178
(50,554,543)
86,131,635

(100,860,095)
(2,494,915)
(103,355,010)

92,914,825
150,676
93,065,501

13,777,119

86,131,635

-0.14
702,950,000

0.13
702,950,000

0.02
702,950,000

0.12
702,950,000

-0.14
702,950,000

0.13
702,950,000

0.02
702,950,000

0.12
702,950,000

24

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
สวนที่โอนไปขาดทุนเนื่องจากการดอยคา
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ทุนเรือนหุนที่ออก เงินรับลวงหนา
คาหุน
หมายเหตุ และชําระแลว
702,950,000
-

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
418,811,778

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนตางระหวางราคา
ซื้อเงินลงทุนใน
ขาดทุน
บริษัทยอยที่อยู
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ภายใตการควบคุม
จากการ
เดียวกันกับมูลคา
เปลี่ยนแปลงมูลคา
สุทธิตามบัญชีของ
ของเงินลงทุนใน
บริษัทยอย
หลักทรัพยเผื่อขาย
8,157,637
(8,308,755)

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
56,685,113
471,417,612

รวม
สวนของผูถือหุน
บริษัทใหญ
1,649,713,385

สวนของผูถือหุน
สวนนอยของ
บริษัทยอย
1,363,023

13

-

-

-

-

6,296,188
2,012,567
8,308,755
8,308,755

-

92,914,825
92,914,825

6,296,188
2,012,567
8,308,755
92,914,825
101,223,580

62,409
20,403
82,812
150,676
233,488

21

702,950,000

-

418,811,778

8,157,637

-

4,306,582
60,991,695

(4,306,582)
560,025,855

1,750,936,965

1,596,511

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวม
1,651,076,408

6,358,597
2,032,970
8,391,567
93,065,501
101,457,068
1,752,533,476
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ขาดทุนสุทธิสําหรับป
รวมคาใชจายทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินรับลวงหนาคาหุน
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัท ฯ
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปน
สํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ทุนเรือนหุนที่ออก เงินรับลวงหนา
คาหุน
หมายเหตุ และชําระแลว
702,950,000
80,000
20
27
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

702,950,000
-

80,000
-

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
418,811,778
418,811,778
-

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนตางระหวางราคา
ซื้อเงินลงทุนใน
ขาดทุน
บริษัทยอยที่อยู
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ภายใตการควบคุม
จากการ
เดียวกันกับมูลคา
เปลี่ยนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนใน
สุทธิตามบัญชีของ
บริษัทยอย
หลักทรัพยเผื่อขาย
8,157,637
8,157,637
-

-

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
60,991,695
560,025,855
(100,860,095)
(100,860,095)
(42,176,940)
688,856
61,680,551
-

(688,856)
416,299,964
-

รวม
สวนของผูถือหุน
บริษัทใหญ
1,750,936,965
(100,860,095)
(100,860,095)
80,000
(42,176,940)

สวนของผูถือหุน
สวนนอยของ
บริษัทยอย
1,596,511
(2,494,915)
(2,494,915)
-

รวม
1,752,533,476
(103,355,010)
(103,355,010)
80,000
(42,176,940)

1,607,979,930

(898,404)
-

1,607,081,526
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
สวนที่โอนไปขาดทุนเนื่องจากการดอยคา
ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน
รวมรายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

21

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว
702,950,000

702,950,000

เงินรับลวงหนา
คาหุน
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุน
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคา
สวนเกินมูลคา
ของเงินลงทุนใน
หุนสามัญ
หลักทรัพยเผื่อขาย
418,811,778
(4,363,593)

418,811,778

3,288,505
1,075,088
4,363,593
4,363,593
-

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
56,685,113
496,900,610

4,306,582
60,991,695

86,131,635
86,131,635
(4,306,582)
578,725,663

รวม
1,670,983,908

3,288,505
1,075,088
4,363,593
86,131,635
90,495,228
1,761,479,136
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กําไรสุทธิสําหรับป
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
เงินรับลวงหนาคาหุน
เงินปนผลจายแกผูถือหุนของบริษัท ฯ
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

20
27
21

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว
702,950,000
702,950,000
-

เงินรับลวงหนา
คาหุน
80,000
80,000
-

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
418,811,778
418,811,778
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุน
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขาย
-

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
60,991,695
578,725,663
13,777,119
13,777,119
(42,176,940)
688,856
(688,856)
61,680,551
549,636,986
-

รวม
1,761,479,136
13,777,119
13,777,119
80,000
(42,176,940)
1,733,159,315
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจายดอกเบี้ย
สวนของผูถือหุนสวนนอยในขาดทุนจากการดอยคา
ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
เงินใหกูยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

(92,726,221)

143,620,044

24,405,908

136,686,178

12,408,757
223,580,231
17,792,391
2,139,803
36,782
(13,137,886)
(124,807,409)
162,968,270

92,925,557
71,113,487
6,296,188
7,610
(6,619,380)
(53,868,783)
78,249,049

10,970,154
99,751,821
17,792,391
1,278,607
64,817
(9,909,163)
(124,742,662)
145,894,342

90,958,786
71,113,487
3,288,505
12,783
(6,315,470)
(53,700,958)
60,274,795

-

62,409

-

-

188,254,718

331,786,181

165,506,215

302,318,106

88,354,863
7,088
536,902,431
18,562,565
539,136

(2,276,394,478)
1,167,239
(701,200,014)
(184,996,749)
490,082

104,609,454
(7,992,912)
552,829,827
16,589,842
(88,293)

(2,072,107,120)
1,167,239
(701,232,415)
(342,277,435)
378,352

34,283,388
3,854,651
460,100,638
1,330,859,478
(63,551,453)
(72,786,783)
1,194,521,242

1,765,917,989
3,958,607
236,926,615
(822,344,528)
(48,621,722)
(40,740,280)
(911,706,530)

17,997,517
(229,994)
469,989,420
1,319,211,076
(46,478,539)
(72,282,583)
1,200,449,954

1,770,618,864
(800,822)
228,783,783
(813,151,448)
(31,521,372)
(38,439,224)
(883,112,044)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2553

2553

2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

1,410,836
(10,440,953)
4,317,867
985,658
(4,306,916)
89,286
53,454,671
45,510,449

(1,926,020)
(6,166,131)
5,965,719
(4,652,956)
316,959
(6,462,429)

(9,576,062)
2,136,379
918,069
(3,652,743)
53,454,671
43,280,314

(13,138,908)
5,762,589
(2,880,879)
(10,257,198)

(252,653,014)
(338,646,558)
(71,005,575)
(42,176,940)
80,000
(704,402,087)
535,629,604
232,827,187
768,456,791

367,690,899
374,529,306
202,873,072
945,093,277
26,924,318
205,902,869
232,827,187

(252,653,014)
(338,646,558)
(71,005,575)
(42,176,940)
80,000
(704,402,087)
539,328,181
219,397,059
758,725,240

371,999,952
374,529,306
202,873,072
949,402,330
56,033,088
163,363,971
219,397,059

-

-

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จายเงินปนผล
เงินสดรับจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1.

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจใหบริการและใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ และธุรกิจอื่นๆ ที่
อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 200 หมูที่ 4 ชั้น 9 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
เมื่ อวั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2550 คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทั ศน และกิ จ การ
โทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) (เดิมชื่อ “คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” (“กทช.”))
ได ออกใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (บริ การโทรศัพ ทสาธารณะ) ให กับ
บริษัทฯ ใบอนุญาตมีระยะเวลา 1 ป นับแตวัน ที่ไดรับอนุญาต และในป 2552 บริษัทฯไดตออายุ
ใบอนุญาตดังกลาวอีกเปนระยะเวลา 5 ป (สิ้นสุดในป 2557) บริษัทฯตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการฯ
ประกาศกําหนด บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆที่ระบุไวในใบอนุญาต
ดังกลาว
ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯไดยื่นขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
(บริการโทรศัพทสาธารณะ) กับกสทช. และสําหรับโทรศัพทที่ทางบริษัทฯเปดใหบริการอยูใน
โครงการตามใบอนุญาตดังกลาวทางบริษัทฯจะนําไปใชในการใหบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่
ไดรับใบอนุญาตจากกสทช. ซึ่งมีอยูหลายบริษัทดวยกัน เชน บริษัท อคิวเมนท จํากัด เปนตน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเปน “บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด”

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม
2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

1

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
(มหาชน) (ซึ่ ง ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า “บริ ษั ท ฯ”) และบริ ษั ท ย อ ย คื อ บริ ษั ท คลาวด คอมพิ ว ติ้ ง
โซลูชั่นส จํากัด (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) (เดิมชื่อ “บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร
จํากัด”) ซึ่งเปนบริษัทจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจออกแบบและจัดทํา
ระบบคอมพิวเตอรพรอมทั้งพัฒนาซอฟแวรและการจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร บริษัทฯถือ
หุนในบริษัทยอยคิดเปนอัตรารอยละ 97.87 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยและรายไดของบริษัทยอยซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมคิด
เปนจํานวนประมาณรอยละ 7.9 และรอยละ 3.8 ตามลําดับ (2552: รอยละ 9.1 และรอยละ 4.8
ตามลําดับ)

ข)

บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ค)

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ

ง)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว

จ)

สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวน
ของผูถือหุนในงบดุลรวม

บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยในราคาต่ํากวามูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ
8.2 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกผลตางดังกลาวไวในสวนของผูถือหุนในงบดุลภายใตรายการ “สวน
ตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชี
ของบริษัทยอย”
2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัท
ยอยตามวิธีราคาทุน
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3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมตามรายละเอียดขางลางนี้
ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 (เวนแตแมบทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชทันที)
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่
เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชี
ดังตอไปนี้ที่ฝายบริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในปที่นํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือ
ปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ หรือจากโครงการผลประโยชนอื่นที่
ให กั บ พนั ก งาน โดยใช ก ารคํ า นวณตามหลั ก คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย ซึ่ ง ในป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯรั บ รู
ผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิดรายการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด
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ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงิน
ในปที่เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีทั้งสองฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสือ่ สารและโทรคมนาคม
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพรอมการจัดหาอุปกรณที่เกี่ยวของ
รับรูโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
รายไดจากการขายตามสัญญาผอนชําระ
รายไดจากการขายตามสัญญาผอนชําระรับรูรายได ณ วันที่ขาย ซึ่งราคาขายเปนราคาที่ไมรวมดอกเบี้ย
และเปนมูลคาปจจุบันของสิ่งตอบแทน ซึ่งคํานวณโดยการคิดลดลูกหนี้คางวดดวยอัตราดอกเบี้ยที่
กําหนดขึ้น กิจการตองรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่
กําหนดขึ้น
รายไดคาบริการบํารุงรักษา
รายไดคาบริการบํารุงรักษารับรูเมื่อไดใหบริการ
รายไดคาเชาโทรศัพทสาธารณะ
รายได ค า เช าโทรศัพ ท สาธารณะรับรูต ามระยะเวลาของการใหเ ชาและตามอั ตราที่ กํา หนดไวใ น
สัญญาเชา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล องสูง ซึ่ งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเ กิน 3 เดือนนับจากวันที่ ไดมาและไม มี
ขอจํากัดในการเบิกใช

5

4.3 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้
สงสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไ ม ไ ด ซึ่ ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
4.4 สินคาคงเหลือ
สินค าคงเหลือแสดงมูลค าตามราคาทุน (โดยวิธีตน ทุนเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
4.5 สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยรอการขายแสดงตามมูลคาตามบัญชีหรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายแลวแตราคาใด
จะต่ํากวา ฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาการขายสินทรัพยดังกลาวจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งป
นับจากวันที่ไดจัดประเภทเปนสินทรัพยรอการขาย
4.6 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกเปนกําไรหรือ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัท
ยอยบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในงบกําไรขาดทุนเมื่อ
ฝายบริหารใชดุยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ
สิ้นวันทําการสุดทายของป

ข)

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนหักคา
เผื่อการดอยคา (ถามี)

บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
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4.7

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

-

20
5
5
3 - 10
5

ป
ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือ
คาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการ
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.8

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจ
ควบคุมบริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหาร
สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย

4.9

เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
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4.10 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพย หากมีขอบงชี้วา
สินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูง
กวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯและบริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด
กอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับ
สินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุน
ในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
4.11 ผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
4.12 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้น
ไดอยางนาเชื่อถือ
4.13 ภาษีเงินได
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
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4.14 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นป
กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของ
สัญญา
4.15 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกวามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่ไดรับโอนเปนขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ในงบกําไรขาดทุน
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลที่ เ กิด ขึ้น จริ ง อาจแตกต า งไปจากจํ า นวนที่ ป ระมาณการไว การใชดุ ลยพิ นิจ และการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย
บริษัทฯพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเมื่อพบวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
ทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
จากการดอยคาโดยพิจารณาจากมูลคายุติธรรมของทรัพยสิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพยสิน
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คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
บริษัทฯและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเมื่อฝายบริหารใช
ดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปน
ระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใช
งานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น และคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิด
ลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู
6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2553
2552
2
711
233
55
768
233

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
2
702
219
55
759
219

ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2553 เงิ นฝากออมทรั พ ย เงิ นฝากประจํ า และตั๋ วแลกเงิ นของบริ ษั ทฯและ
บริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.13 ถึง 1.50 ตอป (2552: รอยละ 0.10 ถึง 2.62 ตอป) และ
เฉพาะของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.50 ถึง 1.50 ตอป (2552: รอยละ 0.50 ถึง 1.50 ตอป)
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษั ทฯและบริษัทยอยมี รายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกั น
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2553
2552

รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ
ขายสินคาและใหบริการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

-

0.4

-

คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย

9.0

9.3

6.0

คาใชจายอื่น

0.9

1.3

0.2

966.5

1,844.0

913.7

121.5
0.1

52.1
0.3

121.5
0.1

-

24.8

-

คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย

1.2

1.3

1.2

คาใชจายอื่น

5.9

6.9

4.3

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคาและใหบริการ

ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
ตนทุนขายและบริการ

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

0.4 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่นหรือ
ราคาตนทุนบวกสวนเพิ่ม
6.0 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกคารายอื่น
0.5 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
1,690.0 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่นหรือ
ราคาตนทุนบวกสวนเพิ่ม
52.1 อัตรารอยละ MLR
0.3 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
24.7 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
1.3 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
4.7 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น

ในระหวางป 2552 บริษัทฯไดลดหนี้คาบริการใหแกบริษัทใหญเปนจํานวน 7.6 ลานบาท เนื่องจาก
การลดมูลคาสัญญา
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)*
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)*
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอมพิวเนท คอรปอเรชั่น จํากัด
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)*
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
รวมมูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม
2553
2552

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

1,273,504
4,852
3,353
2,904
477
1,846
1,286,936

679,114
609,094
80,259
9,502
6,510
2,370
1,846
1,388,695

1,273,365
4,852
2,048
2,904
477
1,283,646

643,484
211,896
80,259
9,502
6,510
2,370
954,021

-

-

8,000

-

106
15
2
123
123

19,124
105
27
19,256
19,256

106
15
2
123
8,123

19,124
105
27
19,256
19,256

3,227

35,583
2,280
-

-

35,583
-

3,227

37,863

-

35,583
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
ลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
รวมลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

1,134,591
1,134,591

1,164,452
1,164,452

1,134,591
1,134,591

1,164,452
1,164,452

17,703

17,703

17,703

17,703

1

1

1

1

17,704

17,704

17,704

17,704

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทใหญ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
รวมเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

13,815

10,840

70

127

2,201
26
54
2,281
16,096

1,313
60
27
1
1,401
12,241

22
26
54
102
172

247
27
1
275
402

เงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
รวมเงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

1,225
1,225

481
90
8
579

1,225
1,225

481
90
8
579

* บริษัทใหญของบริษัทฯสูญเสียการมีอิทธิพลในบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (ทีทีแอนดที)
เนื่ อ งจากที ที แ อนด ที ไ ด เ ข า สู ก ระบวนการฟ น ฟู กิ จ การ ตามที่ ก ล า วไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินขอ 8 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทใหญเหลือสัดสวนการถือหุนในทีทีแอนดที
เพียงรอยละ 6.54
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ในระหวางป 2553 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
8

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
-

8

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จ
ของกรรมการและผูบริหาร เปนจํานวนเงิน 28.7 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 20.2 ลานบาท) (2552:
28.9 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 17.5 ลานบาท)
ภาระค้ําประกันกับบริษัทยอย
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
28.2
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯไดขายสินคาใหแกบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของ
กัน โดยบริษัทฯจะไดรับชําระราคาคาสินคาภายในเวลา 3 ป ยอดคงคางของรายการดังกลาว ณ วันที่
ในงบดุลแบงตามอายุครบกําหนดการรับชําระเงินไดดังนี้
2553

(หนวย: บาท)
2552

ลูกหนี้การคาจากกิจการที่เกี่ยวของกันที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป
(แสดงรวมไวภายใตรายการ “ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน”
ในงบดุล)
638,656,747
ลูกหนี้การคาจากกิจการที่เกี่ยวของกันที่ครบกําหนดชําระเกินกวา 1 ป
(แสดงไวภายใตรายการ “ลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่
1,134,590,655
เกี่ยวของกัน” ในงบดุล)
รวม
1,773,247,402

1,164,452,456
1,400,183,044

มูลคายุติธรรม

1,400,183,044

1,773,247,402

235,730,588
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8.

ลูกหนี้การคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจาก
วันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้
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
รวมลูกหนี้การคา

งบการเงินรวม
2553
2552

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

635,631,926

219,509,200

634,326,526

193,756,971

205,494,611
2,389,764
112,320,318
331,099,745
1,286,936,364

51,921,777
208,066,997
306,681,742
602,514,931
1,388,694,647

205,355,511
2,389,764
112,320,318
329,253,995
1,283,646,114

41,429,603
68,614,546
269,043,239
381,177,052
954,021,411

710,642,331

1,321,986,596

667,371,482

1,320,110,836

44,839,492
9,773,257
237,626
204,591,666
970,084,372
2,257,020,736

17,626,778
1,000,000
28,684,328
31,205,597
1,400,503,299
2,789,197,946

37,950,807
5,655,815
237,626
37,678,762
748,894,492
2,032,540,606

17,443,401
28,684,328
31,201,967
1,397,440,532
2,351,461,943
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ยอดคงคางของลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไดรวม
ยอดคงคางจากบริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2553
2552
547,023,859 1,288,640,096

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
503,753,010 1,286,816,696

31,265,881
12,004,998
4,117,443
27,203,960
20,528,023
602,935,206 1,327,849,054

24,377,196
20,528,023
548,658,229

11,821,622
27,203,959
1,325,842,277

บริษัทฯไดโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้บางสวนใหกับธนาคารเพื่อเปนหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น บริษัทยอยไดโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้สวนใหญ
ใหกับธนาคารเพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะสั้นที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดหนี้คางชําระจากบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด
(มหาชน) (ทีทีแอนดที) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง (ในป 2553 ถือเปนรายการกับกิจการที่
ไมเกี่ยวของกัน) เปนจํานวนเงินประมาณ 700 ลานบาท ยอดคงคางของรายการดังกลาวไดแสดง
รวมอยูภายใตรายการ “ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน” “ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน” “มูลคา
งานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการที่เกี่ยวของกัน” และ “ลูกหนี้อื่น” ในงบดุลรวม
ยอดคงเหลือดังกลาวคงคางอยูในบัญชีเปนระยะเวลานาน ในการประเมินความสามารถในการชําระ
หนี้ของทีทีแอนดที ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทําโดย
ทีทีแอนดทีในป 2551 ซึ่งแสดงวาทีทีแอนดทีจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชําระหนี้คืน
ไดเต็มจํานวน แตเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนดทีไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลาย
กลางและศาลไดประทับรับคํารองดังกลาวแลวและเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ศาลลมละลายกลาง
มีคําสั่งใหบริษัทดังกลาวฟนฟูกิจการ
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งแตงตั้งผูทําแผนฟนฟูกิจการและจนถึงวันที่
23 กุมภาพันธ 2553 ผูทําแผนยังอยูในระหวางการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ อยางไรก็ตาม แผนฟนฟู
กิจการจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาหนี้และไดรับอนุมัติจากศาลลมละลายกลาง เนื่องจากแผน
ฟนฟูกิจการอาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จะบันทึก
ในบัญชี ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมสามารถที่จะประมาณการจํานวนเงินที่เหมาะสมที่
จะบันทึกในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได
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ในวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2553 ผู ทํ า แผนได นํ า ส ง แผนฟ น ฟู กิ จ การต อ ศาลล ม ละลายกลางผ า น
เจาพนักงานพิทักษทรัพย และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดจัดการประชุม
เจาหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ อยางไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทยอยไดยื่นคัดคาน
เกี่ยวกับการจัดกลุมเจาหนี้ ตอมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหแกไขการจัด
กลุมเจาหนี้ตามคําคัดคานเกี่ยวกับการจัดกลุมเจาหนี้ ผูทําแผนจึงไดดําเนินการแกไขแผนฟนฟูกิจการ
ฉบั บ ดั ง กล า วเพื่ อ ให ส อดคล อ งและเป น ไปตามคํ า สั่ ง ของศาลล ม ละลายกลาง และในวั น ที่
11 สิงหาคม 2553 เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดจัดการประชุมเจาหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ
ฉบับแกไขและที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไขนี้ ตอมาในวันที่
5 ตุลาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยไดยื่นคํารองคัดคานแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไขตอศาล
ลมละลายกลาง อยางไรก็ตามในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบแผน
ฟนฟูกิจการของบริษัทดังกลาวแลว ปจจุบันบริษัทฯและบริษัทยอยอยูในระหวางการยื่นอุทธรณ
คําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการดังกลาวตอศาลฎีกา
แผนฟนฟูกิจการฉบับดังกลาวมียอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่
29 ตุลาคม 2552 ที่ผูทําแผนนํามาพิจารณาปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวน 544 ลานบาท (เงินตน
จํานวน 514 ลานบาทและดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 30 ลานบาท) ซึ่งยอดหนี้จํานวนดังกลาวนี้ไดรวม
ยอดหนี้จํานวน 314 ลานบาท (เงินตนจํานวน 299 ลานบาทและดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 15 ลาน
บาท) ที่บริษัทยอยไดโอนสิทธิการรับเงินใหกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเพื่อค้ําประกันเงินกูยืม
ระยะสั้นที่ไดรับจากธนาคารดังกลาวและธนาคารดังกลาวไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
กับทีทีแอนดทีแลว ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 15 โดยยอดหนี้ดังกลาวนี้ก็ได
ถูกจัดกลุมอยูในเจาหนี้กลุมเดียวกันกับบริษัทยอยในแผนฟนฟูกิจการฉบับนี้
ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับนี้บริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับคืนทั้งในสวนของเงินตนและดอกเบี้ย
คงคางโดยกําหนดการรับชําระคืนมีรายละเอียดดังนี้
1) ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน บริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับชําระ
เงินตนเปนเงินสดในอัตรารอยละ 5
2) ภายใน 4 ป นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน บริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับชําระเงิน
ตนเปนเงินสดในอัตรารอยละ 20 โดยชําระคืนเปนรายไตรมาสเปนระยะเวลา 4 ป โดยไดรับ
ชําระคืนในอัตรารอยละ 4 ในป 2554 และ 2555 ไดรับคืนในอัตรารอยละ 10 ในป 2556 และ
ไดรับชําระคืนอัตรารอยละ 2 ในไตรมาสที่ 1 ของป 2557

17

3) เงินตนอีกรอยละ 75 และดอกเบี้ยคงคางทั้งหมดจะไดรับชําระเปนหุนสามัญของทีทีแอนดที
โดยคํานวณอัตราภาระหนี้ตอจํานวนหุนในอัตราเทากับ 1 ตอ 1 (มูลคาหนี้ 1 บาทคิดเปนหุน
สามัญ 1 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (เปนมูลคาภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามแผนฟนฟู
กิจการ) โดยหุนที่ไดรับชําระหนี้มาดังกลาว จะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดวาหามขาย
ภายใน 6 เดือนนับแตไดรับโอน หลังจากนั้นจะสามารถขายใหบุคคลและหรือนิติบุคคลอื่นใด
ไดทุก 6 เดือน เปนจํานวนไมเกิน 5 ครั้ง ครั้งละไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนหุนที่ไดรับชําระ
หนี้และภายหลังจากครบ 3 ปนับแตไดรับชําระหนี้ดวยหุนดังกลาวจะสามารถขายใหกับบุคคล
และ/หรือนิติบุคคลอื่นใดไดโดยไมจํากัดจํานวน แตหากผูทําแผนสามารถจัดหานักลงทุนไดก็
สามารถขายหุนรอยละ100 ทันทีที่ไดรับชําระหนี้ดวยหุนใหกับนักลงทุนนั้นได
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ในงบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวน 224 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 100
ลานบาท)โดยใชแผนปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวนี้และมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของทีทีแอนดที
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เปนเกณฑในการบันทึกรายการซึ่งคํานวณจากยอดหนี้ตามคําขอรับชําระ
หนี้ที่ผูทําแผนนํามาพิจารณาปรับโครงสรางหนี้ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ดังกลาวขางตน แตอยางไร
ก็ตามยอดหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอยจํานวน 544 ลานบาทตามที่กลาวขางตนยังไมไดรับคําสั่ง
เปนที่สุดจากศาลลมละลายกลาง บริษัทฯและบริษัทยอยจึงยังไมไดรับการชําระหนี้ตามแผนฟนฟู
กิจการฉบับดังกลาวและยอดหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอยที่ไดรับคําสั่งเปนที่ สุดแลวจากศาล
ลมละลายกลางอาจแตกตางจากยอดหนี้ที่ใชในการคํานวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับ
โครงสรางหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยแสดงยอดคงเหลือดังกลาวสุทธิจาก
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ไวภายใตรายการ “ลูกหนี้ตามสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้” ในงบดุล นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดหนี้คาง
ชําระอีกจํานวน 176 ลานบาทกับทีทีแอนดทีซึ่งเปนหนี้ที่ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามกระบวนการฟนฟู
กิ จ การแต เ ป น หนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากวั น ที่ ศ าลล ม ละลายกลางมี คํ า สั่ ง ให ที ที แ อนด ที ฟ น ฟู กิ จ การ
(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้ดังกลาวนี้จึงไมไดถูกนํามาพิจารณาในการรับชําระหนี้ตาม
แผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที อยางไรก็ตามเนื่องจากยอดหนี้จํานวนดังกลาวนี้เปนยอดหนี้ที่
เปนไปตามปกติธุรกิจการคา ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะ
ไดรับชําระหนี้คืนจากทีทีแอนดทีเต็มจํานวนจึงไมไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับยอดหนี้
จํานวนดังกลาวนี้ไวในบัญชี
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อนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัท พี แพลนเนอร จํากัด ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการของทีที
แอนดทีไดมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแหงหนึ่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาตกลงซื้อขายและ
ใหบริการจัดทําระบบ Customer Care & Billing (“CC&B”) และสัญญาที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งทีทีแอนดที
ไดทําสัญญาจางใหบริษัทยอยเปนผูทําระบบงานให โดยอางวาบริษัทยอยปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาว
เกี่ยวกับการสงมอบงาน อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดมีหนังสือโตแยงการบอกเลิกสัญญาดังกลาวไปยัง
บริษัทที่ปรึกษากฎหมายดังกลาว ฝายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวา
บริษัทยอยไดสงมอบงานตามสัญญาวาจางใหแกทีทีแอนดทีเปนที่เรียบรอยแลว บริษัทยอยจึงไมได
ปฏิบัติผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกลาวจึงไมชอบและไมมีผลทําใหขอตกลงตามสัญญาจาง
ดังกลาวสิ้นสุดลงแตอยางใด ดังนั้นบริษัทยอยจึงมีสิทธิเรียกรองใหทีทีแอนดทีชําระคางานตามสัญญา
วาจางเต็มจํานวน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 470 ลานบาท ซึ่งหนี้จํานวนดังกลาวเปนหนี้ที่บริษัทยอยได
โอนสิทธิการรับชําระเงินจากทีทีแอนดทีใหกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง และธนาคารดังกลาวได
ยื่นขอรับชําระหนี้ในแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 15
9.

สินคาคงเหลือ
(หนวย: บาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
อะไหลและวัสดุ
รวม

2553
262,148,840
5,669,985
267,818,825

2552
793,576,827
11,144,429
804,721,256

งบการเงินรวม
คาเผื่อการลดลง
ของมูลคาสินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2553
2552
2553
2552
(2,210,190) (2,210,190) 259,938,650 791,366,637
5,669,985 11,144,429
(2,210,190) (2,210,190) 265,608,635 802,511,066
(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป
อะไหลและวัสดุ
รวม

2553
243,991,249
5,669,985
249,661,234

2552
791,346,632
11,144,429
802,491,061

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2553
2552
243,991,249 791,346,632
5,669,985 11,144,429
249,661,234 802,491,061
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10.

สินทรัพยรอการขาย - สุทธิ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยรอการขาย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปได
ดังนี้
เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งแลว
เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้ง
รวม
หัก: คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย - เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งแลว
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย
หัก: คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย - เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้ง
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(หนวย: บาท)
158,069,088
140,777,312
298,846,400
(71,113,487)
227,732,913
(53,454,671)
(17,792,391)
156,485,851

เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งแลว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งแลวตามสัญญาใหเชาโทรศัพท
สาธารณะกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) จํานวน 11,944 เครื่อง ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี
เปนจํานวน 87 ลานบาท จากการทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญาเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะระหวาง
บริษัทฯกับทีโอทีลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งบริษัทฯตกลงขายเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้ง
แลวแกทีโอที ในป 2553 บริษัทฯไดสงมอบเครื่องโทรศัพทสาธารณะแกทีโอทีจํานวน 7,255 เครื่อง
เปนมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 53 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีเครื่องโทรศัพท
สาธารณะฯที่อยูระหวางขั้นตอนการสงมอบใหทีโอที จํานวน 4,689 เครื่อง ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี
เปนจํานวน 34 ลานบาท บริษัทฯคาดวาการสงมอบเครื่องโทรศัพทสาธารณะจะแลวเสร็จในระหวาง
ไตรมาสที่หนึ่งของป 2554
เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้ง
ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯไดทําสัญญาจางเหมาสํารวจ ติดตั้ง และทดสอบเครื่องโทรศัพท
สาธารณะพรอมตูโทรศัพทสาธารณะและอุปกรณ กับบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
และบริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันเพื่อการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึง (Universal Service Obligation; USO) ของบริษัทที่เกี่ยวของกันทั้งสองบริษัท
ดังกลาว โดยบริษัทฯจะไดรับคาจางเปนจํานวนเงินตามที่ตกลงกัน ซึ่งบริษัทฯจะนําเครื่องโทรศัพท
สาธารณะและอุปกรณซึ่งมีมูลคาตามบัญชีเปนจํานวนรวมประมาณ 9 ลานบาทไปใชในการดําเนิน
โครงการดังกลาว ในปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางการดําเนินการตามสัญญาดังกลาว
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ในป จ จุ บั น บริ ษั ท ฯอยู ร ะหว า งการเสนอขายเครื่ อ งโทรศั พ ท ส าธารณะที่ ยั ง ไม ไ ด ติ ด ตั้ ง ที่ เ หลื อ
ของบริษัทฯใหกับบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผูบริหารของบริษัทฯได
ประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้งนี้และไดบันทึกการดอยคาของ
เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้งเปนจํานวน 18 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนของปปจจุบัน
11.

ลูกหนี้อื่น
ยอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดรวมจํานวนเงินที่บริษัทยอยได
จายชําระคาทํางานโครงการหนึ่งใหแกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งแทนทีทีแอนดทีเปนจํานวน
เงิน 73 ลานบาท โดยบริษัทยอยมีสิทธิเรียกชําระเงินจํานวนดังกลาวคืนจากทีทีแอนดที และบริษัท
ยอยไดยื่นขอรับชําระหนี้จํานวนเงินดังกลาวในการฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีแลว อยางไรก็ตาม
บริษัทยอยไดโอนสิทธิในการรับชําระเงินจํานวนดังกลาวจากทีทีแอนดทีใหแกธนาคารในประเทศ
แห ง หนึ่ ง เพื่อ ค้ํ าประกั น เงิ น กู ยื ม ระยะสั้น ที่ไ ดรับ จากธนาคารดั ง กลาว ตามที่ก ลา วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 15 ซึ่งยอดหนี้ดังกลาวนี้ไดถูกนําไปรวมคํานวณขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ในปปจจุบันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8

12.

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนนี้เปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (บริษัทยอย)
ซึ่งบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 97.87
บริษัทฯไดจํานําหุนสามัญของบริษัทยอยจํานวน 288,199 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 52.40 ของหุนสามัญ
ทั้งหมดของบริษัทยอยเพื่อเปนประกันหนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทใหญ

13.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนนี้เปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - ราคาทุน
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ

งบการเงินรวม
2553
2552
- 12,890,662
-

(6,432,992)
6,457,670

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
- 3,414,986
-

3,414,986
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ในระหวางป 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในทีทีแอนดที
เปนจํานวน 6.3 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 3.3 ลานบาท เนื่องจากมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน ซึ่งผูบริหารพิจารณาแลว
และเห็นวาเปนขอบงชี้ประการหนึ่งวาหลักทรัพยดังกลาวเกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยใช
มูลคายุติธรรมของหุนทีทีแอนดที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนเกณฑในการบันทึกรายการ
ในระหวางป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยไดขายเงินลงทุนในทีทีแอนดทีเปนจํานวน 12 ลานหุน คิด
เปนจํานวนเงิน 4.3 ลานบาท ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีขาดทุนจากการขายเงิน
ลงทุนนี้เปนจํานวน 2.1 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ จํานวน 6.3 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน 2.1
ลานบาท โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเปนจํานวน 1.3 ลานบาท) ภายหลังการขายเงินลงทุนใน
ทีทีแอนดทีดังกลาว บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเงินลงทุนในหุนสามัญของทีทีแอนดทีเหลืออยูอีกใน
ปจจุบัน
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14.

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
(หนวย: บาท)

เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ

งบการเงินรวม
สิ่งปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแตง ติดตั้ง
และ
และอุปกรณ
สินทรัพยเชา
สํานักงาน

ที่ดิน

อาคาร

2,000,000
-

1,239,235
-

18,055,451
-

15,696,401
-

67,148,427
4,296,448
(992,726)

9,980,561
-

10,467
(10,467)

114,120,075
4,306,915
(1,003,193)

31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จาํ หนาย
31 ธันวาคม 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552

2,000,000

1,239,235

18,055,451

15,696,401

70,452,149

9,980,561

-

117,423,797

-

1,040,675
91,247

3,655,194
3,610,759

9,456,817
2,286,782

54,119,034
5,274,583

8,154,194
1,145,386

-

76,425,914
12,408,757

-

1,131,922

7,265,953

11,743,599

(877,126)
58,516,491

9,299,580

-

(877,126)
87,957,545

2,000,000

198,560

14,400,257

6,239,584

13,029,393

1,826,367

-

37,694,161

31 ธันวาคม 2553

2,000,000

107,313

10,789,498

3,952,802

11,935,658

680,981

-

29,466,252

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

รวม

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2552 (84 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)

92,925,557

2553 (5 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)

12,408,757
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ

สิ่งปรับปรุง
สินทรัพยเชา

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
18,055,451
12,257,738
43,897,051
9,319,720
ซื้อเพิ่ม
3,642,275
จําหนาย
(384,209)
31 ธันวาคม 2553
18,055,451
12,257,738
47,155,117
9,319,720
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
3,655,194
6,112,426
33,377,716
7,544,379
คาเสื่อมราคาสําหรับป
3,610,759
2,286,782
3,978,249
1,094,364
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
(329,860)
31 ธันวาคม 2553
7,265,953
8,399,208
37,026,105
8,638,743
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
14,400,257
6,145,312
10,519,335
1,775,341
31 ธันวาคม 2553
10,789,498
3,858,530
10,129,012
680,977
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2552 (83 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)
2553 (4 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

รวม

10,467
(10,467)
-

83,529,960
3,652,742
(394,676)
86,788,026

-

50,689,715
10,970,154
(329,860)
61,330,009

-

32,840,245
25,458,017
90,958,786
10,970,154
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใช
งานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 52.4
ลานบาท (2552: 45.3 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 29.9 ลานบาท 2552: 26.3 ลานบาท)
15.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทยอย คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ตอป เงินกูยืม
ระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้บางสวน
ของบริษัทฯ และเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทยอยค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับ
ชําระเงินจากลูกหนี้สวนใหญของบริษัทยอย ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 8
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยอดเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 290 ลานบาท เปนเงินกูยืมที่บริษัทยอยไดรับ
จากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งไดค้ําประกันโดยการโอนสิทธิการรับชําระเงินจากทีทีแอนดที
และธนาคารดังกลาวไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการกับทีทีแอนดทีเปนจํานวน 470 ลาน
บาท และยอดหนี้ดังกลาวนี้ไดถูกจัดกลุมอยูในเจาหนี้กลุมเดียวกันกับบริษัทยอยในแผนฟนฟูกิจการ
ของทีทีแอนดที

16.

เจาหนี้ทรัสตรีซีท
ยอดคงคางของเจาหนี้ทรัสตรีซีทค้ําประกันโดยการจํานําบัญชีเงินฝากธนาคาร และการโอนสิทธิใน
การรับชําระเงินจากลูกหนี้ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8

17.

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
บริษัทฯไดซื้อสินคาจากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสินคา
ดังกลาว บริษัทฯจะตองจายชําระคาสินคาภายในเวลา 3 ป ยอดคงคางของรายการดังกลาว ณ วันที่ใน
งบดุลแบงตามอายุครบกําหนดชําระไดดังนี้
2553

(หนวย: บาท)
2552

เจาหนี้การคาจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกันที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป
(แสดงรวมไวภายใตรายการ “เจาหนี้การคา - กิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน” ในงบดุล)
เจาหนี้การคาจากกิจการไมที่เกี่ยวของกันที่ครบกําหนดชําระเกินกวา 1
ป (แสดงไวภายใตรายการ “เจาหนี้การคาระยะยาว - กิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน” ในงบดุล)
รวม

476,448,961

19,689,776

927,092,302
1,403,541,263

1,387,525,205
1,407,214,981

มูลคายุติธรรม

1,403,541,263

1,407,214,981

ยอดคงคางของเจาหนี้การคาขางตนค้ําประกันการชําระเงินโดยบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด
(มหาชน) (บริษัทที่เกี่ยวของกัน)
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18. เงินกูยืมระยะยาว
31 ธันวาคม 2553
131,867,497
เงินกูย ืมระยะยาว
(71,005,575)
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
60,861,922
เงินกูย ืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2552
202,873,072
(71,005,575)
131,867,497

เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ตอป และมีกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาสตั้งแตเดือน
มีนาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับชําระเงิน
จากลูกหนี้บางสวนของบริษัทฯ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8
19. โครงการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP share)
บริษัทฯไดออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
จํานวนหุนสามัญออกและเสนอขายทั้งหมด (หุน)
ระยะเวลาที่บริษัทฯจะออกและเสนอขายหุนสามัญ นับแตวันที่เสนอขาย
ครั้งแรก (ป)
วันที่เสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานครั้งแรก
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญ
ราคาที่บริษัทฯเสนอขายหุนสามัญ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญคงเหลือที่บริษัทฯจะออกและเสนอขายในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (หุน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (หุน)

หุนสามัญที่ออกและเสนอขายใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
(ESOP share)
9 มีนาคม 2548
5,000,000
5
3 พฤศจิกายน 2549
2 พฤศจิกายน 2554
1 บาท
2,050,000
2,050,000
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20.

โครงการออกและเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
(ESOP warrant)
บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯโดยไม
คิดมูลคา มีรายละเอียดดังตอไปนี้

วันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด (หนวย)
อายุใบสําคัญแสดงสิทธินับแตวันออก (ป)
วันที่หมดอายุ
อัตราการใชสิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิทธิ: หุนสามัญ)
ราคาการใชสิทธิ (บาทตอหนวย)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (หนวย)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (หนวย)

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
18,460,000

ในป 2553 มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 40,000 หนวยใน
ราคาหนวยละ 2 บาท โดยจัดสรรเปนหุนสามัญใหมจํานวน 40,000 หุน ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิม่
ทุนกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 5 มกราคม 2554 ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไดแสดงเงินรับจากการใช
สิทธิดังกลาวจํานวน 80,000 บาท เปน “เงินรับลวงหนาคาหุน” ในสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 18,460,000 หนวย
21.

สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
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22.

คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
สินคาคงเหลือใชไป
คาจางผูรับเหมาชวง
23.

งบการเงินรวม
2553
2552
120.4
139.9
12.4
92.9
223.6
17.8
71.1
6.4
10.2
10.6
1,959.5
2,103.6
959.7
1,602.9

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
83.9
89.6
11.0
91.0
99.8
17.8
71.1
3.3
7.1
7.3
1,883.7
2,044.6
959.7
1,602.9

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทยอยไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2553 และป 2552 เนื่องจากบริษัทยอยมีผลขาดทุน
ทางภาษียกมาจากปกอน

24.

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวน
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่
บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมี
การแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
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กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังนี้

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
2553
2552
(พันบาท) (พันบาท)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน
ของบริษทั ใหญ
(100,860)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่เปนของผูถอื หุน สามัญ
สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
(100,860)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
2553
2552
(บาท)
(บาท)

92,915

702,950

702,950

(0.14)

0.13

92,915

702,950

702,950

(0.14)

0.13

กําไรสุทธิ
2553
2552
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรตอหุน ขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถ ือหุน
ของบริษทั ใหญ
กําไรตอหุน ปรับลด
กําไรสุทธิที่เปนของผูถอื หุนสามัญ
สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

งบการเงินรวม
จํานวนหุน สามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2553
2552
(พันหุน) (พันหุน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน สามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2553
2552
(พันหุน) (พันหุน)

กําไรตอหุน
2553
2552
(บาท)
(บาท)

13,777

86,132

702,950

702,950

0.02

0.12

13,777

86,132

702,950

702,950

0.02

0.12

ไมมีการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯมา
รวมคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เนื่องจากราคาใช
สิทธิตอหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญมีราคาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยสําหรับป

29

25.

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 2553 และ 2552 มี
ดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

รายไดจากภายนอก
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

สวนงาน
ธุรกิจออกแบบและ
วางระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคม
2553
2552
3,391
4,034

สวนงาน
ธุรกิจใหบริการ
และใหเชา
เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ
2553
2552
7
186

สวนงาน
การดําเนินงานอืน่ ๆ
2553
2552
58
145

งบการเงินรวม
2553
2552
3,456
4,365

2,217
250
-

2,699
788
-

6
11

12
14

40
10
-

90
3
-

2,257
266
11

2,789
803
14

1,135

1,164

-

-

-

-

1,135
2,242
5,911

1,164
1,532
6,302

บริษัทฯไดเปดเผยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14
เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ยกเวนขอมูลผลการดําเนินงานจําแนกตามสวน
งานทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯไมสามารถเปดเผยขอมูลได เนื่องจากผูบริหารเห็นวาการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอการบริหารและการประกอบกิจการของบริษัทฯและบริษัทยอย
26.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรว มกันจัดตั้งกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ ขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปน
รายเดือนในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทุนของบริ ษัทฯและบริ ษั ทยอย ในระหวางป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจ ายเงินสมทบ
กองทุนเปนจํานวนเงิน 5.8 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 4.3 ลานบาท (2552: 5.9 ลาน
บาท และ 4.0 ลานบาท ตามลําดับ)
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27.

เงินปนผล
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่ 1/2553 ไดมีมติ
อนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2552 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯใน
อัตรา 0.06 บาทตอหุน รวมเปนเงินประมาณ 42.2 ลานบาท บริษัทฯไดจายเงินปนผลจํานวนดังกลาว
แลวในเดือนพฤษภาคม 2553

28.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร และสัญญา
บริการที่เกี่ยวของ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ป และสัญญาดังกลาวเปน
สัญญาที่บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม

จายชําระภายใน
ภายใน 1 ป
1 ถึง 3 ป

8.8
13.7

งบการเงินเฉพาะกิจการ

6.0
9.4

28.2 การค้ําประกัน
(1) บริษัทฯค้ําประกันวงเงินสินเชื่อเงินกูระยะสั้นใหแกบริษัทยอยในวงเงิน 26 ลานบาท
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวน 1,228.9 ลานบาท (2552: 1,052.8 ลานบาท)
และเฉพาะของ บริษัทฯ 1,171.7 ลานบาท (2552: 1,005.5 ลานบาท) ซึ่งเปนหนังสือค้ําประกัน
การประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญา
28.3 เลตเตอรออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิตกับผูขายสินคาในประเทศ
และตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 18.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 238.9 ลานบาท
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29.

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ เงินลงทุน
เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้การคา และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่น ฝาย
บริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม
ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ
จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูใน
ระดับต่ํา
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย
สินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
47.7

งบการเงินรวม
หนี้สินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(ลาน)
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
50.2
30.1023
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สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
47.7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(ลาน)
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
50.1
30.1023

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ
ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

จํานวนที่ซื้อ
(ลาน)
2.8

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซื้อ
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
33.2930 - 33.8975

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยอดคงเหลือสวนใหญของหนี้สินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจะมี
เงื่อนไขยืนยันอัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคลองกันระหวางผูซื้อกับผูขาย
30.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

31.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554
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