บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2554 และ 2553

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธกี ารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ
ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27 บริษัทฯเปดเผยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ทางธุรกิจ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ยกเวน
ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯไมสามารถเปดเผยขอมูลได
ดวยเหตุผลตามที่กลาวในหมายเหตุนั้น
ขาพเจาเห็นวา ยกเวนการไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจในงบ
การเงินสําหรับป 2554 และ 2553 ตามที่กลาวในวรรคกอน งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป
ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยไมมีผลกระทบตอการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหขอสังเกตตอ
เหตุการณดังตอไปนี้
1.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 เกีย่ วกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้จากบริษทั ที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งจํานวนประมาณ 139 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 33 ลานบาท) ซึ่งแสดงสุทธิจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึน้ จากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน
ประมาณ 275 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 80 ลานบาท) และยอดหนี้คา งชําระจํานวน 196 ลาน
บาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 25 ลานบาท) ซึ่งเปนหนี้ที่เกิดขึน้ หลังจากวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่ง
ใหบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันนีเ้ ขาสูกระบวนการฟนฟูกจิ การ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) และเปนหนี้
ที่มีขอโตแยงกันอยูและการทีบ่ ริษัทที่ไมเกีย่ วของกันแหงนี้ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกรองใหบริษัทยอยชําระเงินคืนเปนจํานวน 542 ลานบาท และชําระ
คาเสียหายเปนจํานวน 1,238 ลานบาท

2.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เกีย่ วกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2555

2

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
จากกิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
จากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินใหกูยมื ระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยรอการขาย
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

งบการเงินรวม
2554
2553

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

9

308,477,333
42,756,827
2,675,223,131

768,456,791
1,635,413
2,304,425,905

302,331,391
40,868,414
2,495,563,203

758,725,240
357,639
2,079,884,612

8

5,326,330

3,226,800

310,395

-

623,531,245
66,143,816
113,182,972
93,325,414
104,602,913
4,032,569,981

610,856,187
265,608,635
156,485,851
140,437,654
103,875,127
4,355,008,363

616,995,339
45,105,000
59,524,174
113,182,972
83,489,176
91,278,052
3,848,648,116

600,680,712
8,000,000
249,661,234
156,485,851
136,177,911
91,158,923
4,081,132,122

81,504,859
138,541,960
10,920,717
23,048,718
4,203,751
258,220,005
4,290,789,986

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

77,925,611
33,129,107
83,899,210
10,614,463
11,815,362
3,265,091
220,648,844
4,069,296,960

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

8
10
11

8
9
13
12
14

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้ทรัสตรีซีท
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ตนทุนโครงการคางจาย
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวสุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

15
16
17
18

17
18
19

งบการเงินรวม
2554
2553

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

4,827,295
237,897,352
1,702,707,991
345,619,810
75,345,922
156,619,152
33,490,397
2,556,507,919

409,023,143
172,438,965
1,587,528,398
682,999,671
71,005,575
340,766,185
52,423,259
3,316,185,196

4,827,295
237,897,352
1,671,372,473
201,064,603
60,861,921
156,335,319
23,748,774
2,356,107,737

119,346,938
172,438,965
1,538,004,682
534,878,283
71,005,575
339,875,085
37,253,344
2,812,802,872

246,224,205
19,195,639
265,419,844
2,821,927,763

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

13,376,307
13,376,307
2,369,484,044

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

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 726,250,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 706,457,300 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2553: หุนสามัญ 702,950,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท)
เงินรับลวงหนาคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม
2554
2553

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

726,250,000

726,250,000

726,250,000

726,250,000

20
20
20

706,457,300
420,269,078

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

706,457,300
420,269,078

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

23

63,186,259
273,924,146
8,157,637
1,471,994,420
(3,132,197)
1,468,862,223
4,290,789,986
-

61,680,551
416,299,964
8,157,637
1,607,979,930
(898,404)
1,607,081,526
5,911,220,946
-

63,186,259
509,900,279
1,699,812,916
1,699,812,916
4,069,296,960
-

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

2.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล
คาใชจายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9
9
11

25

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553

1,319,693,937
103,351,251
1,423,045,188

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

1,249,980,493
102,939,709
1,352,920,202

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

1,062,737,351
26,758,302
132,295,056

3,091,156,866
28,874,185
142,550,373

1,010,447,724
20,753,593
113,508,216

2,998,776,668
23,804,892
127,517,278

24,708,434
99,328,427
8,029,071
1,353,856,641
69,188,547
(126,638,154)
(57,449,607)
(12,190,118)
(69,639,725)

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)

24,136,321
27,583,427
6,988,608
1,203,417,889
149,502,313
(107,198,039)
42,304,274
(12,190,118)
30,114,156

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

-

-

-

-

(69,639,725)

(103,355,010)

30,114,156

13,777,119

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หมายเหตุ
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย

กําไรตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
(67,514,967)
(2,124,758)
(69,639,725)

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

30,114,156

13,777,119

(67,514,967)
(2,124,758)
(69,639,725)

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

30,114,156

13,777,119

(0.10)

-0.14

0.04

0.02

(0.10)

-0.14

0.04

0.02
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินรับลวงหนาคาหุน
เงินปนผลจาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
โอนไปเปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน
หุนสามัญเพิ่มขึ้น
เงินปนผลจาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
โอนไปเปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

702,950,000

80,000

418,811,778

61,680,551

416,299,964

8,157,637

8,157,637

1,607,979,930

(898,404)

รวม
สวนของ
ผูถือหุน
1,752,533,476
80,000
(42,176,940)
(103,355,010)
1,607,081,526
1,607,081,526

3,507,300
706,457,300
-

(80,000)
-

1,457,300
420,269,078
-

1,505,708
63,186,259
-

(17,116,664)
(56,238,479)
(67,514,967)
(1,505,708)
273,924,146
-

8,157,637

8,157,637

(17,116,664)
4,884,600
(56,238,479)
(67,514,967)
1,471,994,420

(109,035)
(2,124,758)
(3,132,197)
-

(17,225,699)
4,884,600
(56,238,479)
(69,639,725)
1,468,862,223
-

ทุนเรือนหุนที่ออก เงินรับลวงหนา
คาหุน
หมายเหตุ และชําระแลว
702,950,000
20
80,000
29
23
702,950,000
80,000

3
20
29
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถอื หุน
สวนตางระหวางราคา
ซื้อเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่อยูภายใต
สวนของผูมีสวน
การควบคุมเดียวกันกับ
รวม
รวม
ไดเสียที่ไมมี
กําไรสะสม
มูลคาสุทธิตามบัญชี
องคประกอบอื่น สวนของผูถือหุน อํานาจควบคุม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
ของบริษัทยอย
ของสวนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ
ของบริษัทยอย
60,991,695
560,025,855
8,157,637
8,157,637
1,750,936,965
1,596,511
80,000
(42,176,940)
(42,176,940)
(100,860,095)
(2,494,915)
(100,860,095)
688,856
(688,856)
61,680,551
416,299,964
8,157,637
8,157,637
1,607,979,930
(898,404)

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

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
เงินรับลวงหนาคาหุน
เงินปนผลจาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
โอนไปเปนสํารองตามกฎหมาย

20
29
23

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ผลสะสมจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชนของพนักงาน
หุนสามัญเพิ่มขึ้น
เงินปนผลจาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
โอนไปเปนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3
20
29
23

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

เงินรับลวงหนา
คาหุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
418,811,778
60,991,695
578,725,663
(42,176,940)
13,777,119
688,856
(688,856)
418,811,778
61,680,551
549,636,986

702,950,000

80,000

418,811,778

61,680,551

549,636,986

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

3,507,300
706,457,300
-

(80,000)

1,457,300
420,269,078
-

-

(12,106,676)
(56,238,479)
30,114,156
(1,505,708)
509,900,279
-

(12,106,676)
4,884,600
(56,238,479)
30,114,156
1,699,812,916
-

80,000
80,000

-

1,505,708
63,186,259
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2553
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
บันทึกคาเผื่อการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
บันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ลดลง
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ตนทุนโครงการคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

(57,449,607)

(92,726,221)

42,304,274

24,405,908

11,434,825
24,708,434
99,328,427
37,686
1,969,940
1,717,221
(101,185,806)
124,220,736

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

9,968,554
24,136,321
27,583,427
59,689
1,269,631
436,435
(101,965,392)
105,711,006

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

104,781,856

188,254,718

109,503,945

165,506,215

919,597,170
(14,774,588)
204,405,699
47,112,240
10,087,366
18,223,315
(29,685)

437,736,670
(284,652,815)
536,902,431
(19,655,667)
(26,503,672)
539,136

875,428,604
(16,925,022)
(37,105,000)
195,077,940
52,688,735
9,877,804
17,952,589
(34,025)

381,227,490
(290,806,246)
(8,000,000)
552,829,827
(16,279,705)
47,064,845
(88,293)

(939,582,194)
(337,379,861)
(184,147,033)
(20,112,587)
(191,818,302)
(44,384,826)
(22,073,782)
(258,276,910)

38,138,039
381,548,841
66,639,512
11,912,285
1,330,859,478
(63,551,453)
(72,786,783)
1,194,521,242

(921,393,996)
(333,813,680)
(183,539,766)
(13,480,115)
(245,761,987)
(27,536,775)
(19,654,520)
(292,953,282)

17,767,523
398,480,760
65,748,412
5,760,248
1,319,211,076
(46,478,539)
(72,282,583)
1,200,449,954

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2553
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยรอการขาย
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จายเงินปนผล
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

(41,121,414)
1,207,261
5,293,293
(10,033,732)
23,075
43,317,679
(1,313,838)

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

(40,510,775)
845,577
5,668,931
(1,341,268)
43,317,679
7,980,144

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

(404,195,848)
65,458,387
289,676,205
(99,973,575)
(56,238,479)
4,884,600
(200,388,710)
(459,979,458)
768,456,791
308,477,333
-

(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
-

(114,519,643)
65,458,387
(71,005,576)
(56,238,479)
4,884,600
(171,420,711)
(456,393,849)
758,725,240
302,331,391
-

(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
-

รายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรายการที่ไมใชเงินสด
การรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนบริษัทใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจใหบริการและใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ และธุรกิจอื่นๆ
ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 200 หมูที่ 4 ชั้น 9 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) (เดิมชื่อ “คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” (“กทช.”))
ไดออกใบอนุญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (บริการโทรศัพ 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. และสําหรับโทรศัพทที่บริษัทฯมีอยูภายใตโครงการนี้และ
ยังไมไดติดตั้ง (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11) บริษัทฯจะนําไปใชในการใหบริการกับ
บริษัทที่เกี่ยวของกันที่ไดรับใบอนุญาตจากกสทช. ซึ่งมีอยูหลายบริษัทดวยกัน เชน บริษัท อคิวเมนท
จํากัด เปนตน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเปน “บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด”
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2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป น งบการเงิ น ฉบับที่บริษัท ฯใช เ ปน ทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ น นี้ ไ ด จั ด ทํ าขึ้ น โดยใช เ กณฑ ร าคาทุ น เดิม เว น แต จ ะได เ ป ด เผยเป น อย า งอื่ น ในนโยบาย
การบัญชี
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

ข)

บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ค)

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ

ง)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว

จ)

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยในราคาต่ํากวามูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ
8 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกผลตางดังกลาวไวในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ภายใตรายการ “องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน”
2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามวิธีราคาทุน
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การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยได ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและ
มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
ฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีเรื่องผลประโยชนพนักงานตามรายละเอียดดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ข องพนั ก งานเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ โดยใช ก ารคํ า นวณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อ
เกิดรายการ
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินในชวง
ที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให
บริษัทฯและบริษัทยอยมีขาดทุนสําหรับป 2554 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 2 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ:
กําไรลดลงเปนจํานวน 1 ลานบาท) ผลกระทบดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอกําไร
หรือขาดทุนตอหุนสําหรับป
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
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มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน
ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีเรื่องภาษีเงินไดตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด
ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงิน
ในปที่เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
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5.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

5.1 การรับรูรายได
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจ ากการขายสิ น ค ารั บรู เ มื่ อ บริ ษั ท ฯและบริ ษัท ย อ ยไดโ อนความเสี่ย งและผลตอบแทนที่ มี
นัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาใน
ใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสือ่ สารและโทรคมนาคม
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพรอมการจัดหาอุปกรณที่เกี่ยวของ
รับรูโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
รายไดจากการขายตามสัญญาผอนชําระ
รายไดจากการขายตามสัญญาผอนชําระรับรูรายได ณ วันที่ขาย ซึ่งราคาขายเปนราคาที่ไมรวมดอกเบี้ย
และเปนมูลคาปจจุบันของสิ่งตอบแทน ซึ่งคํานวณโดยการคิดลดลูกหนี้คางวดดวยอัตราดอกเบี้ยที่
กําหนดขึ้น กิจการตองรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่
กําหนดขึ้น
รายไดคาบริการบํารุงรักษา
รายไดคาบริการบํารุงรักษารับรูเมื่อไดใหบริการ
รายไดคาเชาโทรศัพทสาธารณะ
รายไดคา เช าโทรศัพ ทสาธารณะรั บรูต ามระยะเวลาของการใหเ ชาและตามอั ตราที่กํา หนดไวใ น
สัญญาเชา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่ งถึ งกําหนดจ ายคืนภายในระยะเวลาไมเ กิน 3 เดือนนั บจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช
5.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ การคาและลูกหนี้อื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษั ทฯและบริษัทยอย
บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้
ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
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5.4 สินคาคงเหลือ
สินค าคงเหลือแสดงมู ลค าตามราคาทุน (โดยวิธีตน ทุนเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา
5.5 สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยรอการขายแสดงตามมูลคาตามบัญชีหรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายแลวแตราคาใด
จะต่ํากวา ฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาการขายสินทรัพยดังกลาวจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งป
นับจากวันที่ไดจัดประเภทเปนสินทรัพยรอการขาย
5.6 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน
ราคาสุทธิจากคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี)

ข)

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนหักคา
เผื่อการดอยคา (ถามี)

บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
5.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และ
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่องโทรศัพทสาธารณะ
สิ่งปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเชา
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

20
5
5
3 - 10
5

ป
ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
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บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือ
คาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการ
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและ
บริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจ
ควบคุมบริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหาร
สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
5.9 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน
5.10 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ และเงินลงทุน หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สิ น ทรั พ ย นั้ น ทั้ ง นี้ มู ล ค า ที่ ค าดว า จะได รั บ คื น หมายถึ ง มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมหั ก ต น ทุ น ในการขายของ
สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
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5.11 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน
สิ น ทรั พ ย ข องกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ได แ ยกออกจากสิ น ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย
เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ภ าระสํ า หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต อ งจ า ยให แ ก พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงานเปนครั้งแรก บริษัทฯ
และบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน
5.12 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถ
ประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
5.13 ภาษีเงินได
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
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5.14 ตราสารอนุพันธ
สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะ
ถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
5.15 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกวามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและทุนเรือนหุนที่คาดวาจะไดรับและทุนเรือนหุนที่ไดรับเปนขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปรับโครงสรางหนี้และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ตามลําดับ ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
6.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํ านวนเงิน ที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง อาจแตกต า งไปจากจํ า นวนที่ ป ระมาณการไว การใช ดุ ล ยพิ นิ จ และการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย
บริษัทฯพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเมื่อพบวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
ทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
จากการดอยคาโดยพิจารณาจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพย ประเภทและคุณลักษณะของสินทรัพย
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารตองประมาณอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
คดีฟองรอง
บริษัทยอยมีหนี้สินทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารของบริษัทยอยได
ใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึง
ไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
7.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
1
2
221
711
86
55
308
768

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2
216
702
86
55
302
759
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8.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายละเอียดความสัมพันธที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
และบริษัทยอยหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยู
ภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนเกินกวารอยละ 50
มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน

ชื่อกิจการ

บริษัทยอย
กลุมจัสมิน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร
เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด มีกรรมการรวมกัน

ในระหวางป บริษั ทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ
คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย

8

9

6

-

1

-

-

-

1

89

967

61

94
2

122
-

94
2

คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย

-

1

-

คาใชจายอื่น

6

6

4

คาใชจายอื่น
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ดอกเบี้ยรับ
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคาและใหบริการ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนขายและบริการ

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

6 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกคารายอื่น
- ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
- อัตราอางอิงกับ MLR ตอป
914 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่นหรือ
ราคาตนทุนบวกสวนเพิ่ม
122 อัตราอางอิงกับ MLR ตอป
- ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
1 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
4 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

1,881,183
1,846
1,883,029

1,285,090
1,846
1,286,936

1,874,184
1,874,184

1,283,646
1,283,646

-

-

213

-

106
106

17
106
123

106
319

17
106
123

5,326

3,227

310

-

5,326

3,227

310

-

เงินใหกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

45,105
45,105

8,000
8,000

ลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
รวมลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

1,134,591
1,134,591

-

1,134,591
1,134,591

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
รวมมูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน

13

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2554
2553
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 17)
บริษัทใหญ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
รวมเจาหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
รวมเงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

2,161
17,703

1
17,703

2,161
17,703

1
17,703

19,864

17,704

19,864

17,704

16,934

13,815

100

70

4,343
4,343
21,277

2,281
2,281
16,096

332
332
432

102
102
172

2,281
2,281

1,225
1,225

1,997
1,997

1,225
1,225

ในระหวางป 2554 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย

8

ในระหวางป
เพิ่มขึ้น

ลดลง

50

13

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
45
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
22
29
1
2
24
30

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
12
20
1
1
13
21

ภาระค้ําประกันกับบริษัทยอย
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
30.3
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯไดขายสินคาใหแกบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของ
กัน โดยบริษัทฯจะไดรับชําระราคาคาสินคาภายในเวลา 3 ป ยอดคงคางของรายการดังกลาว ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน แบงตามอายุครบกําหนดการรับชําระเงินไดดังนี้
2554
ลูกหนี้การคาจากกิจการที่เกี่ยวของกันที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป
(แสดงรวมไวภายใตรายการ “ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน)
ลูกหนี้การคาจากกิจการที่เกี่ยวของกันที่ครบกําหนดชําระเกินกวา 1 ป
(แสดงไวภายใตรายการ “ลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวของกัน” ในงบแสดงฐานะการเงิน)
รวม
มูลคายุติธรรม

(หนวย: พันบาท)
2553

1,181,160

638,657

1,181,160

1,134,591
1,773,248

1,181,160

1,773,248
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9.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2553
2554

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

1,883,029
778,498
106
13,590
2,675,223

1,874,184
607,540
319
13,520
2,495,563

1,286,937
970,084
123
47,282
2,304,426

1,283,646
748,895
123
47,221
2,079,885

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 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
2554
2553

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

1,193,691

635,632

1,190,972

634,326

7,495
37,702
1,549
642,592
1,883,029

205,495
2,390
112,320
331,100
1,286,937

3,215
37,702
1,549
640,746
1,874,184

205,356
2,390
112,320
329,254
1,283,646

495,480

710,642

491,808

667,371

91,403
1,512
190,103
778,498
2,661,527

44,839
9,773
238
204,592
970,084
2,257,021

91,404
1,512
22,816
607,540
2,481,724

37,951
5,656
238
37,679
748,895
2,032,541
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ยอดคงคางของลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ไดรวม
ยอดคงคางจากบริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
432,209
547,024
26,277
1,512
8,966
468,964

31,266
4,117
20,528
602,935

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
428,538
503,753
26,277
1,512
8,966
465,293

24,377
20,528
548,658

บริษัทยอยไดโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้บางสวนใหกับธนาคารเพื่อเปนหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น บริษัทยอยไดโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้สวน
ใหญใหกับธนาคารเพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะสั้นที่ไดรับจากธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดหนี้คางชําระจากบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด
(มหาชน) (ทีทีแอนดที) (เดิมเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง) เปนจํานวนเงินประมาณ 700 ลาน
บาท ยอดคงเหลือดังกลาวคงคางอยูในบัญชีเปนระยะเวลานาน ในการประเมินความสามารถในการ
ชําระหนี้ของทีทีแอนดที ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับประมาณการกระแสเงินสดที่จดั ทํา
โดยทีทีแอนดทีในป 2551 ซึ่งแสดงวาทีทีแอนดทีจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชําระหนี้
คืน ได เ ต็ ม จํ า นวน แตเ มื่ อ วั น ที่ 22 เมษายน 2551 ที ที แ อนด ทีไ ด ยื่ น คํา รอ งขอฟน ฟูกิ จ การต อ ศาล
ลมละลายกลาง และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหทีทีแอนดทีเขาสู
กระบวนการฟนฟูกิจการ
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งแตงตั้งผูทําแผนฟนฟูกิจการและในวันที่
28 ธั น วาคม 2553 ศาลล ม ละลายกลางได มี คํ า สั่ ง เห็ น ชอบแผนฟ น ฟู กิ จ การของที ที แ อนด ที แ ล ว
ปจจุบันบริษัทฯและบริษัทยอยอยูในระหวางการยื่นอุทธรณคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการดังกลาว
ตอศาลฎีกา ปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
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ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับนี้บริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับคืนทั้งในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยคาง
ชําระโดยกําหนดการรับชําระคืนมีรายละเอียดดังนี้
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

3)

เงินตนอีกรอยละ 75 และดอกเบี้ยคางชําระทั้งหมดจะไดรับชําระเปนหุนสามัญของทีทีแอนดที
โดยคํานวณอัตราภาระหนี้ตอจํานวนหุนในอัตราเทากับ 1 ตอ 1 (มูลคาหนี้ 1 บาทคิดเปนหุน
สามัญ 1 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (เปนมูลคาภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามแผนฟนฟู
กิจการ))โดยหุนที่ไดรับชําระหนี้มาดังกลาว จะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดวาหามขาย
ใหแกบุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ไดรับการแปลงหนี้เปนหุนสามัญ
ของทีทีแอนดที หลังจากนั้นจะสามารถขายใหบุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดไดทุก 6 เดือน เปน
จํานวนไมเกิน 5 ครั้ง ครั้งละไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนหุนที่ไดรับชําระหนี้โดยการแปลงหนี้
เปนหุนสามัญของทีทีแอนดที และภายหลังจากครบ 3 ปนับแตไดรับชําระหนี้โดยการแปลงหนี้
เปนหุนสามัญของทีทีแอนดที จะสามารถขายใหกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดไดโดยไม
จํากัดจํานวน แตหากผูทําแผนสามารถจัดหานักลงทุนมาซื้อไดก็สามารถขายหุนรอยละ100 ที่
ไดรับชําระหนี้โดยการแปลงหนี้เปนหุนสามัญของทีทีแอนดทีใหกับนักลงทุนนั้นได

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งอนุญาตใหทีทีแอนดทีจดทะเบียนลดทุนจาก
จํานวน 70,000,000,000 บาท (จํานวนหุนสามัญ 7,000,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท)
ลดลงคงเหลือทุนจดทะเบียนจํานวน 33,242,744,500 บาท (จํานวนหุนสามัญ 3,242,484,261 หุน และ
หุนที่จะไดออกตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของทีทีแอนดที จํานวน 81,790,189 หุน
มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท) และจดทะเบียนลดทุนจาก 33,242,744,500 บาท (จํานวนหุนสามัญ
3,242,484,261 หุน และหุนที่จะไดออกตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของทีทีแอนดที
จํ า นวน 81,790,189 หุ น มู ล ค า หุ น ที่ ต ราไว หุ น ละ 10 บาท) ลดลงคงเหลื อ ทุ น จดทะเบี ย น
3,324,274,450 บาท โดยการลดมูลคาหุ น ที่ตราไว ลงเหลือหุ น ละ 1 บาท ปจ จุ บัน ที ทีแ อนดที ไ ด
ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นลดทุ น กั บ กระทรวงพาณิ ช ย แ ล ว ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2554
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งอนุญาตใหทีทีแอนดทีจดทะเบียนเพิ่มทุนจากจํานวน 3,324,274,450 บาท
(จํานวนหุนสามัญ 3,242,484,261 หุน และหุนที่จะไดออกตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน
สามั ญ ของที ที แ อนด ที จํ า นวน 81,790,189 หุ น มู ล ค า หุ น ที่ ต ราไว หุ น ละ 1 บาท) เป น จํ า นวน
9,463,812,113 บาท (มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 1 บาท) เพิ่มขึ้น 6,139,537,663 บาท โดยการออกหุน
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เพิ่มทุนจํานวน 6,139,537,663 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อจัดสรรใหแกเจาหนี้ตามแผนฟนฟู
กิจการ การลดทุนและการเพิ่มทุนดังกลาวของทีทีแอนดทีดังกลาวนี้เปนไปตามที่ระบุไวในแผนฟนฟู
กิจการของทีทีแอนดที
ในการแปลงหนี้เปนทุนใหแกเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการนั้น ทีทีแอนดทีไดแบงเจาหนี้ออกเปน
3 กลุม ไดแก
1)

กลุมที่ 1 : กลุมเจาหนี้ที่ไดรับคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้ เจาหนี้ในกลุมนี้จะไดรับการแปลง
หนี้เปนทุนรอยละ 100 ของจํานวนหนี้ตามคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้

2)

กลุมที่ 2 : กลุมเจาหนี้ที่ยังไมไดรับคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้ เจาหนี้ในกลุมนี้จะไดรับการ
แปลงหนี้เปนทุนรอยละ 50 ของจํานวนมูลหนี้ตามคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพย สวนที่
เหลือจะไดรับการแปลงหนี้เปนทุนเมื่อไดรับคําสั่งถึงที่สุด

3)

กลุมที่ 3 : กลุมเจาหนี้ที่ยังไมไดรับคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้ เจาหนี้ในกลุมนี้จะยังไมได
รับการแปลงหนี้เปนทุนจนกวาเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะมีคําสั่งใหไดรับการชําระหนี้

แผนฟนฟูกิจการฉบับดังกลาวมียอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่
29 ตุลาคม 2552 ที่ผูทําแผนนํามาพิจารณาปรั บโครงสรางหนี้เ ปนจํ านวน 544 ลานบาท (เงินต น
จํานวน 514 ลานบาทและดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 30 ลานบาท) ตอมาในเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯ
และผูทําแผนของทีทีแอนดทีไดมีการตกลงกันและยื่นขอลดยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทฯ
ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยลงจํานวน 14 ลานบาท เนื่องจากยอดหนี้จํานวนดังกลาวเปนหนี้ที่เกิดขึ้น
หลังวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหทีทีแอนดทีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน
2551) ซึ่งยอดหนี้จํานวนนี้จะไมไดถูกนํามาพิจารณาชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ จากการลดหนี้
ดังกลาวทํ าใหยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลือเปน จํานวน 530
ลานบาท (เงินตนจํานวน 501 ลานบาท และดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 29 ลานบาท) ซึ่งยอดหนี้จํานวน
ดังกลาวนี้ไดรวมยอดหนี้จํานวน 314 ลานบาท (เงินตนจํานวน 299 ลานบาทและดอกเบี้ยคางชําระ
จํานวน 15 ลานบาท) ที่บริษัทยอยไดโอนสิทธิการรับเงินใหกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเพื่อค้ํา
ประกันเงินกูยืมระยะสั้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18) ที่ไดรับจากธนาคารดังกลาวและธนาคารดังกลาวไดยื่นขอรับ
ชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการกับทีทีแอนดทีแลว โดยยอดหนี้ดังกลาวนี้ก็ไดถูกจัดกลุมอยูในเจาหนี้
กลุมเดียวกันกับบริษัทยอยในแผนฟนฟูกิจการฉบับนี้
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บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ในสวนของกําไร
หรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนรวม 224 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 100 ลานบาท) โดยใชแผนปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวนี้และใชมูลคายุติธรรมของหุนสามัญ
ของทีทีแอนดที ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เปนเกณฑในการบันทึกรายการ ซึ่งคํานวณจากยอดหนี้
ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ดังกลาวขางตน ตอมา ณ
วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2554 มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของหุ น สามั ญ ของที ที แ อนด ที มี มู ล ค า 0.13 บาทต อ หุ น
ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไดบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
ในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป 2554 เพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวน 125 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: จํานวน 52 ลานบาท) เพื่อสะทอนมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของทีทีแอนดทีดังกลาวไวใน
บัญชี
ตอมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 23 กันยายน 2554 ทีทีแอนดทีไดดําเนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเพื่อจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ดังกลาวขางตน
โดยบริษัทฯและบริษัทยอยซึ่งไดรับการจัดกลุมอยูในเจาหนี้กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ไดรับการแปลงหนี้
เปนทุนแลวเปนจํานวนรวม 84,005,515 หุน (เฉพาะของบริษัทฯ: จํานวน 81,649,711 หุน) จากการ
ไดรับหุนสามัญของทีทีแอนดทีแลวดังกลาว บริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
จากการปรับโครงสรางหนี้ที่ไดเคยบันทึกไวในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป 2554 จํานวนรวม
25 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ จํานวน 24 ลานบาท) มาบันทึกเปนขาดทุนจากการปรับโครงสราง
หนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป 2554
อย า งไรก็ ต ามยอดหนี้ ต ามคํ า ขอรั บ ชํ า ระหนี้ ข องบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยดั ง กล า วมี ย อดหนี้ ข อง
บริษัทยอยจํานวน 3 ลานบาทที่ไดรับคําสั่งเปนที่สุดแลว และมียอดหนี้ของบริษัทฯและบริษัทยอย
จํานวนรวม 527 ลานบาท ที่ยังไมไดรับคําสั่งเปนที่สุด ดังนั้นยอดหนี้ในสวนที่ยังไมไดรับคําสั่งเปน
ที่สุดจึงยังไมไดรับการชําระหนี้ครบถวนตามที่ระบุไวในแผนฟนฟูกิจการฉบับดังกลาว และยอดหนี้
ที่ไดรับคําสั่งเปนที่สุดแลวอาจแตกตางจากยอดหนี้ที่ใชในการคํานวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยแสดงยอดคงเหลือ
ดังกลาวสุทธิจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ไวภายใตรายการ “ลูกหนี้ตาม
สัญญาปรับโครงสรางหนี้” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ย อดหนี้ ค า งชํ า ระจํ า นวนรวม 196 ล า นบาทกั บ ที ที แ อนด ที
(เฉพาะของบริษัทฯ: 25 ลานบาท) ซึ่งเปนหนี้ที่ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามกระบวนการฟนฟูกิจการแต
เปนหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหทีทีแอนดทีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้ดังกลาวนี้จึงไมไดถูกนํามาพิจารณาในการรับชําระหนี้ตาม
แผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที ยอดหนี้จํานวนดังกลาวคงคางอยูในบัญชีเปนระยะเวลานาน และ
เปนหนี้ที่มีขอโตแยงกับทีทีแอนดที อยางไรก็ตามเนื่องจากยอดหนี้จํานวนดังกลาวนี้เปนยอดหนี้ที่
เป นไปตามปกติ ธุรกิ จ การค า และฝายบริห ารและที่ปรึก ษากฎหมายของบริษัท ฯและบริ ษัทยอย
พิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีสิทธิเรียกรองตามกฎหมายจากทีทีแอนดทีไดเต็มจํานวน
และผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะสามารถเรียกชําระคืนไดเต็ม
จํานวนจึงไมไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับยอดหนี้จํานวนดังกลาวนี้ไวในบัญชี
อนึ่ ง ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2553 บริ ษั ท พี แพลนเนอร จํ า กั ด ในฐานะผู ทํ า แผนฟ น ฟู กิ จ การของ
ทีทีแอนดทีไดมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแหงหนึ่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาตกลงซื้อขาย
และใหบริการจัดทําระบบ Customer Care & Billing (“CC&B”) และสัญญาที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่ง
ทีทีแอนดทีไดทําสัญญาจางใหบริษัทยอยเปนผูทําระบบงานให โดยอางวาบริษัทยอยปฏิบัติผิดสัญญา
ดังกลาวเกี่ยวกับการสงมอบงาน อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดมีหนังสือโตแยงการบอกเลิกสัญญา
ดังกลาวไปยังบริษัทที่ปรึกษากฎหมายดังกลาว นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน 2554 ทีทีแอนดทีไดยื่น
คํ า เสนอข อ พิ พ าทต อ สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการเพื่ อ เรี ย กร อ งให บ ริ ษั ท ย อ ยคื น เงิ น ค า อุ ป กรณ ที่
ทีทีแอนดทีไดจายชําระใหแลวจากการทําระบบงาน CC&B จํานวน 542 ลานบาท และชําระเงิน
คาความเสียหายและขาดผลประโยชนทางธุรกิจจํานวน 1,238 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
7.5 ตอปนับแตวันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ฝายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยไดสงมอบงานตามสัญญาวาจางใหแกทีทีแอนดทีเปนที่
เรียบรอยแลว บริษัทยอยจึงไมไดปฏิบัติผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกลาวจึงไมชอบและไมมีผล
ทําใหขอตกลงตามสัญญาจางดังกลาวสิ้นสุดลงแตอยางใด จึงจะไมมีผลกระทบตอสิทธิเรียกรองของ
บริษัทยอยตอหนี้คงคางจากทีทีแอนดทีตามสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 470 ลานบาท ใน
ปจจุบันบริษัทยอยอยูระหวางการเสนอคําคัดคานคําเสนอขอพิพาทของทีทีแอนดทีดังกลาวขางตน
ยอดหนี้คงคางจากทีทีแอนดทีจํานวน 470 ลานบาท ดังกลาวเปนหนี้ที่บริษัทยอยไดโอนสิทธิการรับ
ชําระเงินจากที ทีแอนด ทีใ หกั บธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเพื่อค้ําประกั นเงินกู ยืม ระยะสั้นจาก
ธนาคารดังกลาว และธนาคารดังกลาวไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการกับทีทีแอนดทีแลว
อยางไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2554 ธนาคารดังกลาวไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับชําระเงินจาก
ทีทีแอนดที สําหรับมูลหนี้จํานวน 171 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลลมละลายกลาง
มี คํ า สั่ ง ให ที ที แ อนด ที เ ข า สู ก ระบวนการฟ น ฟู กิ จ การ (วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2551) คื น ให แ ก
บริษัทยอยแลว ในปจจุบันบริษัทยอยจึงคงเหลือยอดหนี้คงคางจากทีทีแอนดทีที่โอนสิทธิการรับชําระ
เงินจากทีทีแอนดทีใหแกธนาคารดังกลาวจํานวน 299 ลานบาท
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10. สินคาคงเหลือ
(หนวย: พันบาท)

สินคาสําเร็จรูป
อะไหลและวัสดุ
รวม

ราคาทุน
2554
2553
68,354 262,149
5,670
68,354 267,819

งบการเงินรวม
รายการปรับลด
ราคาทุนใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
2554
2553
(2,210)
(2,210)
(2,210)
(2,210)

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2554
2553
66,144 259,939
5,670
66,144 265,609
(หนวย: พันบาท)

สินคาสําเร็จรูป
อะไหลและวัสดุ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลด
ราคาทุนใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ราคาทุน
2554
2553
2554
2553
59,524 243,991
5,670
59,524 249,661
-

สินคาคงเหลือ-สุทธิ
2554
2553
59,524 243,991
5,670
59,524 249,661

11. สินทรัพยรอการขาย
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น
จําหนายระหวางป - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เครื่องโทรศัพท เครื่องโทรศัพท
สาธารณะที่
สาธารณะที่ยัง
ติดตั้งแลว
ไมไดติดตั้ง
68,236
140,316
(34,274)
(17,792)
33,962
122,524
14
(33,962)
(9,355)
113,183

รวม
208,552
(52,066)
156,486
14
(43,317)
113,183
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ปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางการเสนอขายเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้งใหกับบริษัทที่ไม
เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ฝายบริหารเชื่อวามูลคายุติธรรมของโทรศัพทเหลานี้ใกลเคียง
กับมูลคาตามบัญชี
12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับหุน
สามัญของทีทีแอนดทีจากการแปลงหนี้เปนทุนของทีทีแอนดทีจํานวนรวม 84,005,515 หุน (เฉพาะ
ของบริษัทฯ: จํานวน 81,649,711 หุน) ในราคาตามแผนฟนฟูของทีทีแอนดทีมูลคาหุนละ 1 บาท โดย
บริษัทฯและบริษัทยอยใชมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของทีทีแอนดที ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2554
มูลคาหุนละ 0.13 บาท เปนเกณฑในการบันทึกรายการ และไดจัดประเภทเงินลงทุนในหุนสามัญของ
ทีทีแอนดทีนี้เปนเงินลงทุนระยะยาว เนื่องจากขอกําหนดของแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีได
กําหนดเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการขายหุนไว
ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เปนตนมา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดหามซื้อขายหลักทรัพย
ของที ที แ อนด ที จ นกว า ที ที แ อนด ที จ ะสามารถดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขฐานะการเงิ น และการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
13. เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทฯไดจํานําหุนสามัญของบริษัทยอยจํานวน 288,199 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 52.40 ของหุนสามัญ
ทั้งหมดของบริษัทยอยเพื่อเปนประกันหนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทใหญ
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14.

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

ที่ดิน

อาคาร

เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ

งบการเงินรวม
สิ่งปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแตง ติดตั้ง
และ
และอุปกรณ
สินทรัพยเชา
สํานักงาน

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
2,000
1,239
18,055
15,696
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
จําหนาย
31 ธันวาคม 2553
2,000
1,239
18,055
15,696
ซื้อเพิ่ม
451
โอนเขา (ออก)
(10,490)
จําหนาย
(128)
31 ธันวาคม 2554
2,000
1,239
7,565
16,019
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
1,041
3,655
9,457
คาเสื่อมราคาสําหรับป
91
3,611
2,287
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2553
1,132
7,266
11,744
คาเสื่อมราคาสําหรับป
57
2,855
2,322
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่โอน
(5,534)
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
(128)
31 ธันวาคม 2554
1,189
4,587
13,938
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
2,000
107
10,789
3,952
31 ธันวาคม 2554
2,000
50
2,978
2,081
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2553 (จํานวน 5 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)
2554 (จํานวน 4 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)

(หนวย: พันบาท)

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

รวม

67,149
4,286
10
(993)
70,452
1,756
7,826
(2,429)
77,605

9,981
9,981
(502)
9,479

10
(10)
7,826
(7,826)
-

114,120
4,296
(993)
117,423
10,033
(10,490)
(3,059)
113,907

54,119
5,275
(878)
58,516
5,556

8,154
1,145
9,299
645

-

76,426
12,409
(878)
87,957
11,435

(2,405)
61,667

(466)
9,478

-

(5,534)
(2,999)
90,859

11,936
15,938

682
1

-

29,466
23,048
12,409
11,435
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เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ

สิ่งปรับปรุง
สินทรัพยเชา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง ติดตั้ง
และอุปกรณ
สํานักงาน
ยานพาหนะ

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
18,055
12,258
43,897
ซื้อเพิ่ม
3,632
โอนเขา (ออก)
10
จําหนาย
(384)
31 ธันวาคม 2553
18,055
12,258
47,155
ซื้อเพิ่ม
1,341
โอนออก
(10,490)
จําหนาย
(128)
(301)
31 ธันวาคม 2554
7,565
12,130
48,195
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
3,655
6,112
33,378
คาเสื่อมราคาสําหรับป
3,611
2,285
3,979
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย
(330)
31 ธันวาคม 2553
7,266
8,397
37,027
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2,855
2,266
4,202
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่โอน
(5,534)
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย
(126)
(278)
31 ธันวาคม 2554
4,587
10,537
40,951
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
10,789
3,861
10,128
31 ธันวาคม 2554
2,978
1,593
7,244
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2553 (จํานวน 4 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)
2554 (จํานวน 3 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)

(หนวย: พันบาท)
สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

รวม

9,320
9,320
(502)
8,818

10
(10)
-

83,530
3,642
(384)
86,788
1,341
(10,490)
(931)
76,708

7,544
1,095
8,639
645
(466)
8,818

-

50,689
10,970
(330)
61,329
9,968
(5,534)
(870)
64,893

681
-

-

25,458
11,815
10,970
9,968
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน
ประมาณ 57 ลานบาท (2553: 52 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 35 ลานบาท 2553: 30 ลานบาท)
15. เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯและบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยในอัตราอางอิงกับ MLR ตอป
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้
บางสวนของบริษัทฯ และเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทยอยค้ําประกันโดยการโอนสิทธิใน
การรับชําระเงินจากลูกหนี้สวนใหญของบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 9
16.

เจาหนี้ทรัสตรีซีท
ยอดคงคางของเจาหนี้ทรัสตรีซีทค้ําประกันโดยการจํานําบัญชีเงินฝากธนาคาร และการโอนสิทธิใน
การรับชําระเงินจากลูกหนี้ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9

17.

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8)
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8)
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2554
2553
19,983
17,704
1,657,364 1,553,728
21,357
16,096
4,004
1,702,708 1,587,528

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
19,864
17,704
1,647,732 1,520,129
432
172
3,345
1,671,373 1,538,005
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เจาหนีก้ ารคา - กิจการที่ไมเกีย่ วของกัน
บริษัทฯไดซื้อสินคาจากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสินคา
ดังกลาว บริษัทฯจะตองจายชําระคาสินคาภายในเวลา 3 ป ยอดคงคางของรายการดังกลาว ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานแบงตามอายุครบกําหนดชําระไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
2553

2554
เจาหนี้การคาจากกิจการที่ไมเกี่ยวของกันที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป
(แสดงรวมไวภายใตรายการ “เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น” ใน
งบแสดงฐานะการเงิน)
เจาหนี้การคาจากกิจการไมที่เกี่ยวของกันที่ครบกําหนดชําระเกินกวา 1 ป
(แสดงไวภายใตรายการ “เจาหนี้การคาระยะยาว - กิจการ
ที่ไมเกี่ยวของกัน” ในงบแสดงฐานะการเงิน)
รวม

976,968

476,449

976,968

927,092
1,403,541

มูลคายุติธรรม

976,968

1,403,541

ยอดคงคางของเจาหนี้การคาขางตนค้ําประกันการชําระเงินโดยบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด
(มหาชน) (บริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่ง)
18. เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาว
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
321,570
131,867
(71,005)
(75,346)
246,224

60,862

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
60,862
131,867
(60,862)
(71,005)
-

60,862

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯคิดดอกเบี้ยในอัตราอางอิงกับ MLR ตอป และมีกําหนดชําระคืนเปนราย
ไตรมาสตั้งแตเดือนมีนาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการโอนสิทธิ
ในการรับชําระเงินจากลูกหนี้บางสวนของบริษัทฯตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9
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ในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง
จํานวน 290 ลานบาท เพื่อนํามาชําระคืนยอดคงคางของเงินกูยืมระยะสั้นทั้งหมดจํานวน 290 ลานบาท
กับธนาคารดัง กล า วและในป ปจ จุ บั น บริ ษัทยอยไดเ บิก เงิ น กูยืม ระยะยาวดั ง กลา วแลว ทั้งจํ า นวน
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยนี้คิดดอกเบี้ยอางอิงกับ MLR ตอป และมีกําหนดชําระคืนตนเริ่มตน
ในป 2554 จํานวน 3 งวด คือในเดือนสิงหาคม กันยายน และธันวาคม 2554 และหลังจากนั้นชําระคืน
เงินตนเปนรายไตรมาส จํานวน 28 งวด ตั้งแตเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2561 และเงินกูยืม
ระยะยาวจํานวนนี้ค้ําประกันโดยบริษัทฯ สัญญาเงินกูยืมนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงินเพิ่มเติมคือ
กรณีที่บริษัทยอยไดรับเงินจากการชําระหนี้ของทีทีแอนดที และ/หรือเงินที่ไดรับจากการขายหุน
ทีทีแอนดทีตามแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที บริษัทยอยตกลงใหธนาคารนําเงินดังกลาวทั้งจํานวน
ไปชําระหนี้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกอน สวนที่เหลือใหนําไปชําระหนี้เงินกู ในกรณีที่จํานวนเงินที่ไดรับ
มากกวาดอกเบี้ยและเงินตนในงวดใด บริษัทยอยตกลงใหนําเงินสวนที่คงเหลืออยูนั้นชําระหนี้เงินตน
งวดที่ใกลจะถึงกําหนดที่สุดกอนเรียงตามลําดับ
19. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดังนี้
งบการเงินรวม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานโดยปรับ
กับกําไรสะสมตนป (หมายเหตุ 3)
ตนทุนบริการในปจจุบนั
ยอดคงเหลือปลายป

17
2
19

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

12
1
13

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป
2554 จํานวน 2 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ลานบาท)
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

4%
5%
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จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสองปยอนหลังแสดงไดดังนี้

ป 2554
ป 2553
ป 2552

งบการเงินรวม
19
17
15

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
13
12
11

20. ทุนเรือนหุน
ในเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่ชําระแลวจํานวน
702,990,000 บาท ภายหลังจากมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP
warrant) จํานวน 40,000 หนวยในราคาหนวยละ 2 บาท ในป 2553 และในระหวางป 2554 บริษัทฯได
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่ชําระแลวจํานวน 704,407,300 บาท และจํานวน
706,457,300 บาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 และขอ 21 ตามลําดับ
21. โครงการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP share)
บริษัทฯไดออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
จํานวนหุนสามัญออกและเสนอขายทั้งหมด (หุน)
ระยะเวลาที่บริษัทฯจะออกและเสนอขายหุนสามัญ
นับแตวันที่เสนอขายครั้งแรก (ป)
วันที่เสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานครั้งแรก
วันที่สิ้นสุดอายุโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญ
ราคาที่บริษัทฯเสนอขายหุนสามัญ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญคงเหลือที่บริษัทฯจะออกและเสนอขายในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (หุน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (หุน)

หุนสามัญที่ออกและเสนอขายใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
(ESOP share)
9 มีนาคม 2548
5,000,000
5
3 พฤศจิกายน 2549
2 พฤศจิกายน 2554
1 บาท
2,050,000
-
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เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2554 ไดมีมติใหอนุมัติให
จัดสรรหุนสามัญตามโครงการตอเนื่องสวนที่เหลือจํานวนรวม 2,050,000 หุนใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯไดใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 2,050,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงิน 2,050,000 บาท
บริ ษั ท ฯได จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ที่ ชํ า ระแล ว กั บ กระทรวงพาณิ ช ย เ ป น ทุ น ที่ ชํ า ระแล ว จํ า นวน
706,457,300 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ดังนั้นหลังจากการขายหุนสามัญใหแกกรรมการและ
พนักงานในครั้งนี้ทําใหการเสนอขายหุนสามัญตามโครงการตอเนื่องจํานวน 5,000,000 หุนของ
บริษัทฯเสร็จสิ้นลง
22. โครงการออกและเสนอใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ให แ ก ก รรมการและพนั ก งานของ
บริษัทฯ (ESOP warrant)
บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯโดยไม
คิดมูลคา มีรายละเอียดดังตอไปนี้

วันที่ไดรับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด (หนวย)
อายุใบสําคัญแสดงสิทธินับแตวันออก (ป)
วันที่หมดอายุ
อัตราการใชสิทธิ (ใบสําคัญแสดงสิทธิ: หุนสามัญ)
ราคาการใชสิทธิ (บาทตอหนวย)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (หนวย)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (หนวย)

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญที่ออกใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ (ESOP
warrant)
9 มีนาคม 2548
21,250,000
5
27 ตุลาคม 2554
1:1
1 บาท ถึง 2 บาท
18,460,000
-

ในเดื อ นมี น าคม 2554 มี ก ารใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯตามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จํ า นวน
1,417,300 หนวยในราคาหนวยละ 2 บาท โดยจัดสรรเปนหุนสามัญใหมจํานวน 1,417,300 หุน ซึ่ง
บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่ชําระแลวจํานวน 704,407,300 บาท เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการ
ใชสิทธิจํานวน 17,042,700 หนวย ในเดือนตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ซึ่งเปนวัน
หมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมมีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯและโครงการออกและ
เสนอใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP warrant
scheme) ไดสิ้นสุดลง
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23.

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

24.

คาใชจายตามลักษณะ

เงินเดือนคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
สินคาคงเหลือใชไป
คาจางผูรับเหมาชวง

25.

งบการเงินรวม
2554
2553
107
120
11
12
18
9
10
62
1,960
948
960

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
68
84
10
11
18
6
7
47
1,884
948
960

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทยอยไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2554 และป 2553 เนื่องจากบริษัทยอยมีผลขาดทุน
ทางภาษียกมาจากปกอน

26.

กําไรตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปที่เปนของผูถือหุนของ
บริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูใน
ระหวางป
กําไรต อหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษั ทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
กับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับ
ลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุน
สามัญเทียบเทา
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กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังนี้
งบการเงินรวม
จํานวนหุนสามัญ
ขาดทุนสําหรับป
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2554
2553
2554
2553
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน)
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัทใหญ
(67,515) (100,860)
ขาดทุนตอหุนปรับลด
ขาดทุนที่เปนของผูถือหุนสามัญ
สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
(67,515) (100,860)

705,449

702,950

(0.10)

(0.14)

705,449

702,950

(0.10)

(0.14)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุนสามัญ
กําไรสําหรับป
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2554
2553
2554
2553
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัทใหญ
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ
สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ขาดทุนตอหุน
2554
2553
(บาท)
(บาท)

กําไรตอหุน
2554
2553
(บาท)
(บาท)

30,114

13,777

705,449

702,950

0.04

0.02

30,114

13,777

705,449

702,950

0.04

0.02

ไมมีการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯมา
รวมคํานวณกําไรตอหุนปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากราคาใชสิทธิตอ
หน วยของใบสําคั ญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุนสามั ญมีราคาสูงกว าราคาตลาดถัวเฉลี่ยสํ าหรับป และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังกลาวไดหมดอายุลงในระหวางป 2554 ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22
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27.

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 3 สวนงานหลักคือ (1) สวนงานธุรกิจออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (2) สวนงานธุรกิจใหบริการและใหเชาเครื่องโทรศัพทสาธารณะ
และ (3) สวนงานการดําเนินงานอื่นๆ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศ
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

รายไดจากภายนอก
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ลูกหนี้การคาระยะยาวจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

สวนงานธุรกิจออกแบบ
และวางระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคม
2554
2553
3,391
1,203

สวนงานธุรกิจใหบริการ
และใหเชา
เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ
2554
2553
60
7

สวนงาน
การดําเนินงานอื่นๆ
2554
2553
57
58

งบการเงินรวม
2554
2553
1,320
3,456

2,660
58
-

2,217
250
-

6
3

6
11

2
2
-

40
10
-

2,662
66
3

2,257
266
11

-

1,135

-

-

-

-

1,560
4,291

1,135
2,242
5,911

บริษัทฯไดเปดเผยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14
เรื่อง การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ยกเวนขอมูลผลการดําเนินงานจําแนกตามสวน
งานทางธุรกิจซึ่งบริษัทฯไมสามารถเปดเผยขอมูลได เนื่องจากผูบริหารเห็นวาการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอการบริหารและการประกอบกิจการของบริษัทฯและบริษัทยอย
28.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรว มกันจัดตั้งกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ ขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปน
รายเดือนในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทุ นของบริษัทฯและบริ ษั ทย อย ในระหวางป 2554 บริษัทฯและบริษั ทยอยไดจายเงิน สมทบ
กองทุนเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท (2553: 6 ลานบาท
และ 4 ลานบาท ตามลําดับ)

33

29.

เงินปนผล
เงินปนผล
เงินปนผลประจําป
2553
เงินปนผลประจําป
2552

30.

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมือ่ วันที่
28 เมษายน 2554
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมือ่ วันที่
28 เมษายน 2553

(หนวย: บาท)
จํานวนเงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน
56,239,200

0.08

42,177,000

0.06

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

30.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร และสัญญา
บริการที่เกี่ยวของ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ป และสัญญาดังกลาวเปน
สัญญาที่บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้

จายชําระภายใน
ภายใน 1 ป
1 ถึง 3 ป

งบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

8
5

6
4

30.2 คดีฟองรอง
ในป 2553 บริษัทยอยถูกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งในประเทศฟองรองเพื่อใหชําระหนี้จากการ
ซื้ออุปกรณที่ใชในการทําระบบงาน CC&B ใหทีทีแอนดทีและดอกเบี้ย มีทุนทรัพยรวมเปนจํานวน
91 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยมูลหนี้คาอุปกรณจํานวน 80 ลานบาท และดอกเบี้ยเปนจํานวน 11
ลานบาท บริษัทยอยไดบันทึกมูลหนี้คาอุปกรณดังกลาวไวในบัญชีแลว แตไมไดบันทึกดอกเบี้ย
จํานวน 11 ลานบาทดังกลาว ฝายบริหารของบริษัทยอยพิจารณาวาบริษัทยอยและบริษัทดังกลาวมี
ความเห็นชอบรวมกันที่ใหการดําเนินการตามสัญญาและการชําระเงินคาอุปกรณระหวางบริษัทยอย
และบริษัทดังกลาวเปนไปในทํานองเดียวกับการชําระเงินคางาน CC&B จากทีทีแอนดที (Back to
Back) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 ในปจจุบันทีทีแอนดทีอยูระหวาง
กระบวนการฟนฟูกิจการและยอดหนี้ของบริษัทยอย (คางาน CC&B) ยังไมไดรับคําสั่งเปนที่สุดให
ชําระหนี้จากศาลลมละลายกลาง นอกจากนี้ยอดหนี้คางาน CC&B ยังเปนหนี้ที่มีการโตแยงกันอยู
บริ ษั ท ย อ ยจึ ง ยั ง ไม ไ ด ชํ า ระเงิ น ค า อุ ป กรณ ใ ห บ ริ ษั ท ดั ง กล า วในป จ จุ บั น นี้ ค ดี นี้ ศ าลชั้ น ต น ได นั ด
สืบพยานในเดือนเมษายน 2555
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30.3 การค้ําประกัน
(1) บริษัทฯค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในประเทศใหแกบริษัทยอยในวงเงิน 290
ลานบาท ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารใน
นามบริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวน 1,028 ลานบาท (2553: 1,229 ลานบาท) และ
เฉพาะของบริษัทฯ 978 ลานบาท (2553: 1,172 ลานบาท) ซึ่งเปนหนังสือค้ําประกันการประมูลงาน
และการปฏิบัติตามสัญญา
30.4 เลตเตอรออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิตกับผูขายสินคาในประเทศ
และตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 13 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 27 ลานบาท
31.

เครื่องมือทางการเงิน

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่น และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการ
เงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
และเงิ นให กูยืม ฝ ายบริ หารควบคุมความเสี่ย งนี้โดยการกําหนดใหมีน โยบายและวิธีก ารในการ
ควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทยอยขายสินคาหรือใหบริการกับลูกคาที่มี
ฐานะการชําระหนี้ดีเปนสวนใหญ เชน บริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ
และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
และเงินใหกูยืมที่แสดงอยูในงบแสดง ฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียง
กับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขาย
สินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
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งบการเงินรวม
หนี้สินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(ลาน)
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
33
31.64

สินทรัพยทาง
การเงิน
(ลาน)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินทาง
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(ลาน)
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ
ดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

จํานวนที่ซื้อ
(ลาน)
1

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซื้อ
(บาทตอหนวยเงินตรา
ตางประเทศ)
31.54

วันครบกําหนด
ตามสัญญา

29 มิถุนายน 2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยอดคงเหลือสวนใหญของหนี้สินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจะมี
เงื่อนไขยืนยันอัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคลองกันระหวางผูซื้อกับผูขาย
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31.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินให
กูยืมและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณ
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนี้สิน
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยาง
เปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของ
เครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑ
การวัดมูลคาที่เหมาะสม
32.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2554 กลุ ม บริ ษั ท มี อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น เท า กั บ 1.92:1 (2553: 2.68:1)
(เฉพาะบริษัทฯ: 1.39:1 (2553: 2.19:1))

33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 บริษัทฯได
จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหมเพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือ
หุนตามที่ไดรายงานไว
34.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2555
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