บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน
เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ความรับผิดชอบของผูบ ริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรบั ผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงิน
โดยรวม

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขของขาพเจา
เกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข
ก)

ข)

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 บริษัทฯและบริษทั ยอยเปดเผยขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงานดําเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
ยกเวนขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานดําเนินงานซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอย
ไมสามารถเปดเผยขอมูลไดดวยเหตุผลตามที่กลาวในหมายเหตุนั้น
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20.3 บริษัทฯไมสามารถสงมอบแท็บเล็ตใหแกคูสัญญา
ซึ่งเปนหนวยงานราชการสองหนวยงานไดทันตามกําหนดเวลาในสัญญาเนื่องจากไดเกิดเหตุเพลิงไหม
โรงงานผูผลิตชิ้นสวนในการผลิตแท็บเล็ต ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายดังกลาว หากบริษัทฯไม
สามารถสงมอบแท็บเล็ตไดตามกําหนดเวลา บริษัทฯจะตองชําระคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2
ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไมไดสงมอบ โดยในระหวางป 2557 คูสัญญาทั้งสองของบริษัทฯไดมหี นังสือขอ
บอกเลิกสัญญาซื้อขายแท็บเล็ตมายังบริษทั ฯ และใหบริษัทฯชําระคาปรับเปนจํานวนเงินรวม 148 ลานบาท
อยางไรก็ตามบริษัทฯไดมหี นังสือโตแยงการคิดคาปรับดังกลาว ฝายบริหารของบริษัทฯไดกลาวถึงสาเหตุ
ของการสงมอบลาชาวาเปนเหตุสุดวิสัยและไมไดเปนเหตุแหงการผิดสัญญา ตอมาหนวยราชการคูสัญญา
ทั้งสองไดฟองรองตอศาลใหบริษัทฯชําระคาปรับคิดเปนทุนทรัพยเปนจํานวนเงินรวมประมาณ
196 ลานบาท ซึ่งยังไมทราบผลในขณะนี้ จากเหตุผลดังกลาวทําใหบริษทั ฯไมสามารถสรุปไดวาจะมี
คาปรับและคาเสียหายเกิดขึน้ หรือไมเพียงใด ดังนั้น บริษัทฯจึงไมไดบันทึกคาปรับและคาเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นไวในบัญชี ขาพเจาไมสามารถตรวจสอบเพื่อใหเปนที่พอใจในคาปรับและคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากเหตุการณดังกลาวได ซึ่งเหตุการณนี้ถอื เปนการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ

ความเห็นอยางมีเงื่อนไข
ขาพเจาเห็นวา ยกเวนการไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานดําเนินงานตามที่กลาว
ในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ขอ ก) และยกเวนผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ
ตามที่กลาวในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงือ่ นไข ขอ ข) งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จัสมิน
เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหสังเกตเหตุการณดังตอไปนี้
1.

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้จากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งจํานวน
ประมาณ 47 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 19 ลานบาท) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 9

2.

ขอพิพาทตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20.2

ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีดงั กลาวขางตนแตอยางใด
เรื่องอื่น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขจากการไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานจําแนกตามสวนงานดําเนินงานทีค่ ลายคลึงกับเหตุการณในขอ ก) และการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ
เกี่ยวกับเหตุการณที่คลายคลึงกับเหตุการณในขอ ข) ตามที่กลาวในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมี
เงื่อนไขขางตน และไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณทคี่ ลายคลึงกับเหตุการณในขอ 1 และขอ 2 ตามที่กลาวใน
วรรคขอมูลและเหตุการณที่เนนขางตน ตามรายงานลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 25 มกราคม 2559
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558

2557

(หนวย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

179,228,839
525,863,761
778,872,061

185,166,742
542,228,742
810,424,233

170,278,875
525,708,930
773,820,802

176,106,832
542,082,326
794,908,857

23,377
15,606,080
10,522,116
47,414,702
438,180
25,491,557
1,583,460,673

108,984
42,523,005
17,139,240
47,414,702
133,165
38,367,026
1,683,505,839

11,726,518
10,409,030
18,833,738
91,100
17,774,054
1,528,643,047

77,520
38,922,293
17,042,503
18,833,738
110,461
27,546,336
1,615,630,866

31,066,699
21,782,214
2,013,474
54,862,387
1,638,323,060

32,387,673
31,680,115
2,844,067
66,911,855
1,750,417,694

28,443,802
10,945,843
1,071,900
40,461,545
1,569,104,592

29,752,967
20,269,739
1,926,393
51,949,099
1,667,579,965

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
มูลคางานที่แลวเสร็จแต
ยังไมถึงกําหนดชําระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินมัดจํา
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

6
8
9

10

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558

2557

(หนวย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

11

231,715,731
163,467,934

264,957,540
165,257,587

188,099,663
14,511,855

233,160,824
20,724,864

12

28,968,000
1,627,400
25,568,885
451,347,950

28,968,000
2,345,650
26,719,268
488,248,045

905,607
16,838,577
220,355,702

2,300,467
17,417,119
273,603,274

12
13

109,802,955
11,189,883
120,992,838
572,340,788

138,799,876
17,627,111
156,426,987
644,675,032

9,719,597
9,719,597
230,075,299

16,654,525
16,654,525
290,257,799

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ตนทุนโครงการคางจาย
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

2558

2557

(หนวย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

706,457,300

706,457,300

706,457,300

706,457,300

706,457,300
420,269,078

706,457,300
420,269,078

706,457,300
420,269,078

706,457,300
420,269,078

65,185,714
(126,794,464)
8,157,637
1,073,275,265

65,185,714
(86,959,540)
8,157,637
1,113,110,189

65,185,714
147,117,201
1,339,029,293

65,185,714
185,410,074
1,377,322,166

(7,292,993)
1,065,982,272
1,638,323,060

(7,367,527)
1,105,742,662
1,750,417,694

1,339,029,293
1,569,104,592

1,377,322,166
1,667,579,965

-

-

-

-

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 706,457,300 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 706,457,300 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน)
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสว นไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

14
2.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได
รายไดจากการขายและการบริการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
คาใชจายอื่น
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
รวมคาใชจาย
ขาดทุนกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
ขาดทุนกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
ขาดทุนสําหรับป
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กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

2557

70,581,049
6,803,805
13,374,463
90,759,317

109,553,503
18,052,235
127,605,738

11,308,143
9,423,261
20,143,381
40,874,785

47,915,247
22,079,124
69,994,371

32,388,134
3,041,687
85,920,616
-

54,604,414
11,289,502
114,216,380
16,582,488

8,040,060
1,402,607
70,868,352
-

32,914,229
9,537,201
100,749,730
15,914,871

2,174,607
123,525,044
(32,765,727)
(10,726,128)
(43,491,855)
(43,491,855)

37,495,799
234,188,583
(106,582,845)
(12,494,214)
(119,077,059)
(14,674,073)
(133,751,132)

2,174,607
82,485,626
(41,610,841)
(413,497)
(42,024,338)
(42,024,338)

74,313,750
83,899,210
37,495,799
354,824,790
(284,830,419)
(517,871)
(285,348,290)
(14,674,073)
(300,022,363)

3,731,465
3,731,465

-

3,731,465
3,731,465

-

(39,760,390)

(133,751,132)

(38,292,873)

(300,022,363)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย
การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทยอย

ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

2557

(43,566,389)

(133,922,773)

74,534
(43,491,855)

171,641
(133,751,132)

(39,834,924)

(133,922,773)

74,534
(39,760,390)

171,641
(133,751,132)

(0.06)

(0.19)

(42,024,338)

(300,022,363)

(38,292,873)

(300,022,363)

(0.06)

(0.42)
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนกอนภาษีเปน
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
บันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระ
สินคาคงเหลือ
ตนทุนโครงการจายลวงหนา
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ตนทุนโครงการคางจาย
เงินรับลวงหนาคาสินคาและบริการ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
รับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(43,491,855)

(119,077,059)

(42,024,338)

(285,348,290)

16,241,250
2,174,607
4,013,987
(54,409)
1,879,134
2,509,072
(12,878,721)
10,721,517

18,747,773
9,261,781
37,495,799
(105,503)
1,856,897
99,274
(14,710,384)
12,033,714

9,640,205
2,174,607
4,013,987
(58,415)
1,740,507
(110,384)
(14,681,106)
408,886

10,363,503
9,261,781
74,313,750
83,899,210
37,495,799
(107,157)
1,730,387
(37,345)
(18,760,414)
58,232

(18,885,418)

(54,397,708)

(38,896,051)

(87,130,544)

29,675,852
27,002,532
2,271,551
(305,015)
2,251,669
830,593

441,471,524
25,023,492
24,726,032
22,352,008
21,964,067
(4,531)

21,905,881
27,273,295
2,287,900
19,361
2,473,916
854,493

441,776,913
22,697,024
24,805,844
21,869,169
21,989,051
(29,960)

(33,429,712)
(1,789,653)
(718,250)
(3,406,352)
(4,940,418)
(1,442,621)
(10,729,483)
(2,513,391)
13,888,760
(796,735)

56,725,371
(110,676,584)
740,890
(13,155,313)
(2,951,838)
411,817,410
(12,037,479)
(10,681,305)
1,815,084
390,913,710

(45,249,064)
(6,213,009)
(1,394,860)
(576,888)
(4,943,970)
(42,458,996)
(410,540)
(1,195,698)
8,470,510
(35,594,724)

57,130,508
(103,680,983)
715,607
(12,849,963)
(2,951,838)
384,340,828
(56,578)
(9,395,647)
374,888,603

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันลดลง
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เจาหนี้ทรัสตรีซีทลดลง
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใชเงินสด
โอนสินคาคงเหลือเปนอุปกรณ
โอนสินทรัพยรอการขายเปนอุปกรณ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

(หนวย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

16,364,981
1,320,974
12,127,152
(6,031,046)
73,692
23,855,753

-460,429,435
42,351,387
11,190,510
(1,135,116)
325,874
(407,696,780)

16,373,396
1,309,165
12,010,514
73,692
29,766,767

(460,507,192)
41,713,312
16,013,735
(21,839)
325,874
(402,476,110)

(28,996,921)
(28,996,921)
(5,937,903)
185,166,742
179,228,839
-

(25,160,418)
(14,510,497)
(39,670,915)
(56,453,985)
241,620,727
185,166,742
-

(5,827,957)
176,106,832
170,278,875
-

(25,160,418)
(25,160,418)
(52,747,925)
228,854,757
176,106,832
-

331,586
-

18,224,905
17,182,644

331,586
-

18,224,905
17,182,644

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว
706,457,300
706,457,300

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
420,269,078
420,269,078

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

706,457,300
706,457,300

420,269,078
420,269,078

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนตางระหวางราคา
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่อยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับมูลคา
รวม
กําไรสะสม
ยังไมไดจัดสรร
สุทธิตามบัญชีของ
องคประกอบอื่น
จัดสรรแลว
(ขาดทุน)
บริษัทยอย
ของสวนของผูถือหุน
65,185,714
46,963,233
8,157,637
8,157,637
(133,922,773)
65,185,714
(86,959,540)
8,157,637
8,157,637
65,185,714
65,185,714

(86,959,540)
(43,566,389)
3,731,465
(39,834,924)
(126,794,464)

8,157,637
8,157,637

8,157,637
8,157,637

สวนของผูมี
รวม
สวนไดเสียที่
สวนของผูถือหุน ไมมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ
ของบริษัทยอย
1,247,032,962
(7,539,168)
(133,922,773)
171,641
1,113,110,189
(7,367,527)
1,113,110,189
(43,566,389)
3,731,465
(39,834,924)
1,073,275,265

(7,367,527)
74,534
74,534
(7,292,993)

รวม
สวนของ
ผูถือหุน
1,239,493,794
(133,751,132)
1,105,742,662
1,105,742,662
(43,491,855)
3,731,465
(39,760,390)
1,065,982,272
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หนวย: บาท)

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว
706,457,300
706,457,300

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
420,269,078
420,269,078

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ขาดทุนสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

706,457,300
706,457,300

420,269,078
420,269,078

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ยังไมไดจัดสรร
65,185,714
485,432,437
(300,022,363)
65,185,714
185,410,074
65,185,714
65,185,714

185,410,074
(42,024,338)
3,731,465
(38,292,873)
147,117,201

รวม
สวนของผูถือหุน
1,677,344,529
(300,022,363)
1,377,322,166
1,377,322,166
(42,024,338)
3,731,465
(38,292,873)
1,339,029,293
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย โดยมีบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเป น บริ ษั ท ใหญ ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯคื อ การรั บ ออกแบบและวางระบบสื่ อ สารและ
โทรคมนาคม ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารโทรคมนาคม และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ อ ยู ต ามที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯอยู ที่
200 หมูที่ 4 ชั้น 9 อาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร ถนนแจงวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นี้ จัด ทํ าขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กํ าหนดในพระราชบัญญัติ วิ ชาชีพ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน ตามขอกํ า หนดในประกาศกรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค า ลงวัน ที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบั บ ภาษาไทยเป น งบการเงิ นฉบั บที่ บริษั ท ฯใชเ ป น ทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย คือ บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (ซึ่ง
ตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ซึ่งเปนบริษัทจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และดําเนินธุรกิจ
ออกแบบและจั ด ทํ า ระบบคอมพิ ว เตอร พ ร อ มทั้ ง พั ฒ นาซอฟแวร แ ละการจํ า หน า ยอุ ป กรณ
คอมพิวเตอร บริษัทฯถือหุนในบริษัทยอยคิดเปนอัตรารอยละ 97.87 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ยอย

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี
สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได
ค)

บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจใน
การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ง)

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
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จ)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แลว

ฉ)

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสทุ ธิของบริษทั
ยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวม
และสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริ ษั ท ฯซื้ อเงินลงทุน ในบริ ษัทยอ ยในราคาต่ํา กวามูลคาสิน ทรัพ ยสุทธิตามบัญชี เ ป น จํา นวนประมาณ
8 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกผลตางดังกลาวไวในสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต
รายการ “องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน”
2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เ ริ่ มมี ผลบังคับ ในปบัญชีป จ จุบัน และที่จ ะมีผลบังคับ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับ
ใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมี
ขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการ
ปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามทีก่ ลาวขางตนบาง
ฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11
การรวมการงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
การวัดมูลคายุติธรรม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุงและฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดย
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสือ่ สารและโทรคมนาคม
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพรอมการจัดหาอุปกรณที่เกี่ยวของรับรู
โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงานจากการประเมินของวิศวกร/ผูควบคุมโครงการของบริษัทฯ
รายไดจากการออกแบบและจัดทําระบบคอมพิวเตอรพรอมทั้งพัฒนาซอฟแวร
รายไดจากการออกแบบและจัดทําระบบคอมพิวเตอรพรอมทั้งพัฒนาซอฟแวรรับรูโดยพิจารณาถึงขั้น
ความสําเร็จของงานจากการประเมินของวิศวกร/ผูควบคุมโครงการของบริษัทยอย
รายไดคาบริการบํารุงรักษา
รายไดคาบริการบํารุงรักษารับรูเมื่อไดใหบริการ
รายไดคาเชาโทรศัพทสาธารณะ
รายไดคาเชาโทรศัพทสาธารณะรับรูตามระยะเวลาของการใหเชาและตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาเชา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

3

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการ
เบิกใช
4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคา
เผื่อหนี้ สงสั ย จะสู ญสํ าหรั บผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้น จากการเก็บ เงิ น จากลู ก หนี้ไ ม ไ ด ซึ่ ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้
4.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (โดยวิธีตนทุนเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคา
ใดจะต่ํากวา
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคา
สุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

ข)

เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคา
เผื่อการดอยคา (ถามี)

บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะ
ถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคา
เผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่องโทรศัพทสาธารณะและอุปกรณที่เกี่ยวของ
สิ่งปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเชา
เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-
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คาเสื่อมราคารวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวา
จะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพ ย จะรับรูในสวนของกํ าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยตัด
รายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
บริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรือ
อยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ
บริษัทฯและบริษัทยอย
4.8 เงินตราตางประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
รายการที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศแปลงค า เป น เงิ น บาทโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ เ กิ ด รายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.9 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และเงินลงทุน หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุน
จากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการ
ใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
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4.10 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ง
ประกอบด ว ยเงิ น ที่ พ นั ก งานจ า ยสะสมและเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยจ า ยสมทบให เ ป น รายเดื อ น
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและ
บริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธี
คิ ด ลดแต ล ะหน ว ยที่ ป ระมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได ทํ า การ
ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.11 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ
ในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพัน
นั้นไดอยางนาเชื่อถือ
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4.12 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น
โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุก
รายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย ภาษี เงินไดรอการตัด บัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทํ าการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดค อนข างแนวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมด
หรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
4.13 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอน
หนี้สินใหผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่
สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
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ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน
ออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

ระดับ 2

ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือ
ทางออม

ระดับ 3

ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผล
กระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่
คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอย จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตอง
ประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวน
เทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานประมาณขึ้ น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
คดีฟองรอง
บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารของ
บริษัทฯและบริษัทยอยไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมี
ความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายละเอียดความสัมพันธที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯและ
บริษัทยอยหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้
ชื่อกิจการ
บริษัทใหญ
บริษัทยอย

กลุมจัสมิน

ลักษณะความสัมพันธ
เปนผูถือหุนใหญในบริษัทฯ
บริ ษั ท ย อ ยที่ บ ริ ษั ท ฯมี อํ า นาจในการกํ า หนด
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อให
ไดรับประโยชนจากกิจกรรมตางๆของบริษัท
ยอย
มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
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ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ
ขายสินคาและใหบริการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

1

-

-

-

6

8

4

6

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ดอกเบี้ยรับ

-

-

3

5

อัตราอางอิงกับดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา (2557:อัตราอางอิงกับ
MLR)

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ขายสินคาและใหบริการ

40

49

3

13

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
หรือราคาตนทุนบวกสวนเพิ่ม

ตนทุนขายและบริการ

5

4

5

4

คาใชจายอื่น

7

8

3

4

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น

คาเชาสํานักงานและคาบริการจาย

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
หรือราคาตนทุนบวกสวน
เพิ่ม
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7)
บริษัทใหญ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

27

-

-

-

737,886
737,913

748,790
748,790

732,633
732,633

736,649
736,649
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7)
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
มูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
รวมมูลคางานที่แลวเสร็จแตยังไมถึงกําหนดชําระจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 11)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 11)
บริษัทใหญ
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมจัสมิน
รวมเงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

2,694

4,967

-

-

2,694

(4,967)
-

23

109

-

78

23

109

-

78

-

-

69,347

69,347

-

-

(69,347)
-

(69,347)
-

336
336

52
52

26
26

37
37

21,530

20,290

-

-

7,346
28,876

6,920
27,210

2
2

154
154

663
663

26
26

-

-
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เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป 2558 ไมมีการเคลื่อนไหวของยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยจากยอดคงคาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
17
19
1
2
18
21

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
14
16
1
1
15
17

ภาระค้ําประกันกับบริษัทยอย
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20.5
7.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2557
2558
737,913
748,790
190,284
202,734
44,556
50,607
972,753
1,002,131
(193,881)
(191,707)
810,424
778,872

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
732,633
736,649
20,887
32,466
2,694
4,967
44,463
50,476
800,677
824,558
(26,856)
(29,649)
773,821
794,909

12

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึง
กําหนดชําระไดดังนี้
งบการเงินรวม
2557
2558
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน, สุทธิ

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

8,195

3,431

3,053

3,023

621
489
1,169
727,439
737,913

8,563
3,343
9,124
724,329
748,790

483
489
1,169
727,439
732,633

833
2,344
6,120
724,329
736,649

1,882

3,214

1,851

3,006

512
187,890
190,284
(181,568)
8,716
746,629

1,964
9,666
969
186,921
202,734
(179,394)
23,340
772,130

20
19,016
20,887
(14,543)
6,344
738,977

778
9,666
969
18,047
32,466
(12,369)
20,097
756,746

12,313
32,243
44,556
(12,313)
32,243

12,313
38,294
50,607
(12,313)
38,294

12,313
32,150
44,463
(12,313)
32,150

12,313
38,163
50,476
(12,313)
38,163
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ยอดคงคางของลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไดรวมยอด
คงคางจากบริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ

งบการเงินรวม
2558
2557
636
2,505

ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม

473
1,001
2,110

1,847
969
32
5,353

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
636
2,303
1,001
1,637

660
969
32
3,964

บริษัทฯไดโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้บางสวนใหกับธนาคารเพื่อเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
ที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น
8.

สินคาคงเหลือ
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป

2558
14,536

2557
17,139

งบการเงินรวม
รายการปรับลด
ราคาทุนใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
2558
2557
(4,014)
-

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
10,522
17,139
(หนวย: พันบาท)

ราคาทุน
สินคาสําเร็จรูป

2558
14,423

2557
17,043

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลด
ราคาทุนใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
2558
2557
(4,014)
-

สินคาคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
10,409
17,043
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ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
เปนจํานวน 4 ลานบาท โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร
9.

ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
จากบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (ทีทีแอนดที) จํานวน 47 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: จํานวน 19
ลานบาท) ซึ่งตามเงื่อนไขที่กําหนดในแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที บริษัทฯและบริษัทยอยจะไดรับ
ชําระคืนยอดคงเหลือดังกลาวทั้งจํานวนเปนเงินสดในวันทําการสุดทายของไตรมาสที่ 1 ป 2558 อยางไรก็
ตามในปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยยังไมไดรับชําระคืนยอดคงคางดังกลาวจากทีทีแอนดที เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2558 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีไดยื่นขอเสนอขอ
แกไขแผน โดยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมเจาหนี้มีมติพิเศษเห็นชอบดวยแผนฉบับแกไข ซึ่งเจา
พนักงานพิทักษทรัพยตองนําเสนอตอศาลลมละลายกลางเพื่อพิจารณาวาจะเห็นชอบหรือไมในวันที่ 26
มกราคม 2559 ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวาจะไดรับชําระคืนเต็มจํานวน นอกจากนี้
ยอดคงเหลื อ ของหนี้ ค า งชํ า ระจากที ที แ อนด ที ดั ง กล า วยั ง มี ย อดหนี้ ที่ ยั ง มี ข อ โต แ ย ง และยั ง อยู ใ น
กระบวนการพิจารณาของศาลลมละลายกลางอีกเปนจํานวน 28 ลานบาท ซึ่งผูบริหารของบริษัทฯและ
บริษัทยอยเชื่อวายอดหนี้ที่ไดรับคําสั่งเปนที่สุดจะไมแตกตางอยางมีสาระสําคัญจากยอดหนี้ที่บริษัทฯและ
บริษัทยอยบันทึกบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอยไดยื่นอุทธรณคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีตอศาลฎีกา ปจจุบัน
อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
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10.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร

เครื่องโทรศัพท
สาธารณะและ
อุปกรณที่เกี่ยวของ

สิ่งปรับปรุงอาคาร
และสินทรัพยเชา

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
2,000
1,239
15,535
16,019
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
17,183
จําหนาย
(6,567)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2,000
1,239
26,151
16,019
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
โอนออก
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2,000
1,239
26,151
16,019
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
1,237
10,584
15,784
คาเสื่อมราคาสําหรับป
7,419
93
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย
(6,475)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1,237
11,528
15,877
คาเสื่อมราคาสําหรับป
7,304
83
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1,237
18,832
15,960
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
2,000
2
14,623
142
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2,000
2
7,319
59
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2557 (จํานวน 5 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)
2558 (จํานวน 2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

90,801
1,135
979
(13,544)
79,371
6,031
337
(6)
(18,567)
67,166

9,600
(2,952)
6,648
6,648

135,194
1,135
18,162
(23,063)
131,428
6,031
337
(6)
(18,567)
119,223

67,876
10,988
(13,479)
65,385
8,607
(18,548)
55,444

8,425
247
(2,951)
5,721
247
5,968

103,906
18,747
(22,905)
99,748
16,241
(18,548)
97,441

13,986
11,722

927
680

31,680
21,782
18,747
16,241
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร
เครื่องโทรศัพท
สาธารณะ
และอุปกรณที่เกี่ยวของ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
โอนออก
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จาํ หนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เครื่องโทรศัพท
สาธารณะและ
อุปกรณที่เกี่ยวของ

สิ่งปรับปรุงอาคาร
และสินทรัพยเชา

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน

สิ่งปรับปรุง
สินทรัพยเชา

ยานพาหนะ

ยานพาหนะ

รวม
(หนวย: พันบาท)

รวม

15,535
17,183
(6,567)
26,151
26,151

12,130
12,130
12,130

53,194
22
979
(7,191)
47,004
337
(6)
(18,215)
29,120

9,103
(2,951)
6,152
6,152

89,962
22
18,162
(16,709)
91,437
337
(6)
(18,215)
73,553

10,584
7,418
(6,475)
11,527
7,304
18,831

12,130
12,130
12,130

46,715
2,698
(7,128)
42,285
2,089
(18,200)
26,174

7,928
248
(2,951)
5,225
247
5,472

77,357
10,364
(16,554)
71,167
9,640
(18,200)
62,607

14,624

-

4,719

927

20,270
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(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ที่ดิน

อาคาร
7,320

เครื่องโทรศัพท
สาธารณะและ
อุปกรณที่เกี่ยวของ
-

สิ่งปรับปรุงอาคาร
และสินทรัพยเชา
2,946

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับป
2557 (จํานวน 2 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)
2558 (จํานวน 1 ลานบาท รวมอยูในตนทุนขายและบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและการบริหาร)

เครื่องตกแตง
ติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน

ยานพาหนะ
680

รวม
10,946
10,364
9,640
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน
ประมาณ 56 ลานบาท (2557: 70 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 38 ลานบาท (2557: 51 ลานบาท))
11.

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 6)
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2558
2557
336
52
160,741
193,959
28,876
27,210
43,737
41,763
231,716
264,958

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
26
37
147,432
189,711
2
154
40,640
43,259
188,100
233,161

งบการเงินรวม
2558
2557
138,771
167,768
(28,968)
(28,968)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
-

12. เงินกูยืมระยะยาว

เงินกูยืมระยะยาว
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

109,803

138,800

-

-

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยอางอิงกับ MLR และมีกําหนดชําระคืนเงินตนเริ่มตนในป 2554
จํานวน 3 งวด คือในเดือนสิงหาคม กันยายน และธันวาคม 2554 และหลังจากนั้นชําระคืนเงินตนเปนราย
ไตรมาส จํานวน 28 งวด ตั้งแตเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2561 และเงินกูยืมระยะยาวนี้ ค้ําประกัน
โดยบริษัทฯ สัญญาเงินกูยืมนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงินเพิ่มเติมคือกรณีที่บริษัทยอยไดรับเงินจากการ
ชํ า ระหนี้ ข องที ที แ อนด ที และ/หรื อ เงิ น ที่ ไ ด รั บ จากการขายหุ น ที ที แ อนด ที ต ามแผนฟ น ฟู กิ จ การของ
ทีทีแอนดที บริษัทยอยตกลงใหธนาคารนําเงินดังกลาวทั้งจํานวนไปชําระหนี้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกอน สวนที่
เหลือใหนําไปชําระหนี้เงินกู ในกรณีที่จํานวนเงินที่ไดรับมากกวาดอกเบี้ยและเงินตนในงวดใด บริษัทยอย
ตกลงใหนําเงินสวนที่คงเหลืออยูนั้นชําระหนี้เงินตนงวดที่ใกลจะถึงกําหนดที่สุดกอนเรียงตามลําดับ
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13. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได
ดังนี้

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
(แสดงรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร):
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

งบการเงินรวม
2558
2557
17,627
18,722

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
16,654
17,876

1,154
725

1,112
659

1,052
688

1,014
627

1,049
(4,425)
(4,940)
11,190

(2,866)
17,627

852
(4,584)
(4,943)
9,719

(2,863)
16,654

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยประมาณ 12 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ป) (31 ธันวาคม 2557: 13 ป
และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ป)
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(รอยละตอป)
(รอยละตอป)
2.75%
3.75%
5%
5%
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท (3.25%)
ลดลง 50 เบซิสพอยท (2.25%)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น 100 เบซิสพอยท (6%)
ลดลง 100 เบซิสพอยท (4%)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(612)
683

(473)
522

734
(570)

559
(442)

14. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
15. คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

คาจางผูรับเหมาชวง
เงินเดือนคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
สินคาคงเหลือใชไป
คาเสื่อมราคา
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

งบการเงินรวม
2558
2557
5
25
57
75
9
16
16
19
6
8
9
2
37
4
-

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
3
7
49
68
8
10
10
4
6
9
2
74
84
37
4
-
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16. ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2557
2558
ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

-

-

-

-

-

14,674

-

14,674

-

14,674

-

14,674

รายการกระทบยอดระหวางขาดทุนทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดมีดังนี้

ขาดทุนทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
ขาดทุนทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีจากการกลับรายการ
ผลแตกตางชั่วคราวที่รับรูในอดีต
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
คาใชจายตองหาม
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
ขาดทุนทางภาษี
อื่นๆ
รวม
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2558
2557
(43,492)
(119,077)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(42,024)
(285,348)

20%

20%

20%

20%

(8,698)

(23,815)

(8,405)

(57,070)

-

14,674

-

14,674

9,786
(1,088)
8,698

10,282
(4)
15,149
(1,612)
23,815

8,793
(388)
8,405

41,925
(4)
15,149
57,070

-

14,674

-

14,674

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไมไดใช จํานวน 774 ลานบาท (2557: 737 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ จํานวน 503 ลานบาท
(2557: 461 ลานบาท) ที่บริษัทฯและบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจาก
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บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯและบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได
ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ ังไมไดใชของบริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงิน 154 ลานบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุด
ระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2559 - 2563 และเฉพาะของบริษทั ฯ 118 ลานบาท ซึ่งจะทยอยสิ้นสุด
ระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2562 - 2563
17. ขาดทุนตอหุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารขาดทุนสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
18. สวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
เพื่ อวัตถุประสงค ใ นการบริ หารงาน บริษัทฯและบริษัทย อ ยจั ดโครงสรางองคก รเป น หนว ยธุรกิจ ตาม
ประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้
1) สวนงานธุรกิจออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
2) สวนงานธุรกิจใหบริการโทรคมนาคม
3) สวนงานอื่นๆ
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
เดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
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บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สวนงาน
ธุรกิจออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
2557
2558
รายไดจากภายนอก
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและการบริการ
คาใชจายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาใชจายทางการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
ขาดทุนสําหรับป
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53

สวนงาน
ธุรกิจใหบริการโทรคมนาคม
2558
2557
2

สวนงานอื่นๆ
2558
2557

9

42

48

งบการเงินรวม
2558
2557
71

110

7
13
(32)
(3)
(86)
(2)
(11)
(43)

(17)
18
(55)
(11)
(114)
(37)
(13)
(15)
(134)

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปดเผยขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน ยกเวน
ขอมูลผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานดําเนินงานซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถเปดเผยขอมูลได เนื่องจากผูบริหารเห็นวาการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะ
สงผลกระทบตอการบริหารและการประกอบกิจการของบริษัทฯและบริษัทยอย
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19. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนใน
อัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 8 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมบัวหลวง จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปน
จํานวนเงิน 2 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท (2557: 4 ลานบาท และ 3 ลานบาท
ตามลําดับ)
20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
20.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร และสัญญา
บริการที่เกี่ยวของ อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมได ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จายชําระภายใน
ภายใน 1 ป
3
2
20.2 ขอพิพาทกับทีทีแอนดที
บริษัทยอยมียอดหนี้คางชําระจากทีทีแอนดทีตามสัญญาจัดหาระบบบริการลูกคาและระบบพิมพใบแจงหนี้
จํานวนประมาณ 5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบเทาจํานวนประมาณ 168
ลานบาท) ยอดหนี้ดังกลาวนี้เปนหนี้ที่มีขอโตแยงกับทีทีแอนดที โดยในป 2554 ทีแอนดทีไดยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ กลาวหาวาบริษัทยอยปฎิบัติผิดสัญญาดังกลาว และเรียกรองให
บริษัทยอยชําระเงินเปนจํานวนรวมประมาณ 1,780 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแต
วันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทยอยพิจารณาวาบริษัทยอย
ไมไดปฏิบัติผิดสัญญาจึงไมตองชําระเงินจํานวนดังกลาวใหกับทีทีแอนดที และในเดือนกุมภาพันธ 2555
บริษัทยอยไดยื่นคําคัดคานคําเสนอขอพิพาทของทีทีแอนดทีตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อใหสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ลาการยกคํ า เสนอข อ พิ พ าทของที ที แ อนดที ดั งกล า ว และเสนอข อ เรี ย กร อ งแยง ต อ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการเรียกรองใหทีทีแอนดทีชําระเงินเปนจํานวนรวมประมาณ 528 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันถัดจากวันที่เสนอคําคัดคานคําเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ตอมา
ในเดือนกรกฎาคม 2555 ทีทีแอนดทีไดยื่นคําแกขอเรียกรองแยงของบริษัทยอยตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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เพื่อใหสถาบันอนุญาโตตุลาการยกขอเรียกรองแยงของบริษัทยอยที่ใหทีทีแอนดทีชําระเงินจํานวนรวม 528
ลานบาท พรอมดอกเบี้ยดังกลาวขางตน ในเดือนมิถุนายน 2558 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดยก
คําเสนอขอพิพาทของทีทีแอนดทีและใหทีทีแอนดทีชําระคางวดงานที่คางชําระทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยแก
บริษัทยอย คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 204 ลานบาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ทีทีแอนดทียื่นคํา
รองตอศาลแพงเพื่อขอเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกลาว ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลแพง
20.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในเดือนกันยายนและธันวาคม 2556 บริษัทฯไดทําสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) โซนที่ 4
(ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ใหแกคูสัญญาซึ่งเปนหนวยงานราชการสองหนวยงาน เปนจํานวน
357,024 เครื่อง และ 12,246 เครื่อง ตามลําดับ มีมูลคาตามสัญญาเปนจํานวนเงินรวม 749 ลานบาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวบริษัทฯตองสงมอบแท็บเล็ตทั้งหมดใหแกหนวยราชการ
คูสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2556 และภายในเดือนมีนาคม 2557 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เนื่องจากไดเกิด
เหตุเพลิงไหมโรงงานผูผลิตชิ้นสวนในการผลิตแท็บเล็ตในประเทศจีนในเดือนกันยายน 2556 ทําใหบริษัทฯ
ไมสามารถสงมอบแท็บเล็ตใหแกคูสัญญาทั้งสองไดตามกําหนดเวลาในสัญญา บริษัทฯไดทําจดหมายแจง
หนวยงานราชการคูสัญญาทั้งสองดังกลาวขางตนถึงสาเหตุดังกลาวเพื่อขอขยายระยะเวลาการสงมอบตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแลว และตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายกับคูสัญญา หากบริษัทฯไมสามารถสง
มอบแท็บเล็ตไดตามกําหนดเวลา บริษัทฯจะตองชําระคาปรับใหแกคูสัญญาเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2
ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไมไดสงมอบ ตอมาในระหวางป 2557 หนวยราชการคูสัญญาทั้งสองไดมีหนังสือ
ขอบอกเลิกสัญญาซื้อขายแท็บเล็ตมายังบริษัทฯเนื่องจากคูสัญญาพิจารณาวาบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาได โดยใหบริษัทฯชําระคาปรับรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไมไดสงมอบนับแต
วันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา เปนจํานวนเงินรวม 148 ลานบาท นอกจากนี้คูสัญญาทั้ง
สองดังกลาวไดเรียกรองใหธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายแท็บเล็ตแก
บริษัทฯชําระเงินตามหนังสือค้ําประกัน เปนจํานวนเงินรวม 40 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดมีหนังสือ
โตแยงการบอกเลิกสัญญาและหนังสือโตแยงการคิดคาปรับตามสัญญาไปยังคูสัญญาทั้งสองแลวโดยกลาวถึง
เหตุสุดวิสัยจากเหตุเพลิงไหมดังกลาวขางตนที่บริษัทฯไมอาจควบคุมได และบริษัทฯไดแจงสาเหตุดังกลาว
ใหคูสัญญาทั้งสองทราบแลว บริษัทฯจึงพิจารณาวาบริษัทฯไมตองจายชําระคาปรับและคาเสียหายใดๆแก
คูสัญญาทั้งสอง นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีหนังสือถึงธนาคารผูค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาใหระงับการ
ชํ า ระเงิ น ตามหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น จํ า นวนรวม 40 ล า นบาทแก คู สั ญ ญาทั้ ง สอง อย า งไรก็ ต าม ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2557 และเดือนมีนาคม 2558 หนวยราชการคูสัญญาทั้งสองไดฟองรองใหบริษัทฯชําระคาปรับ
จากการไมสงมอบแท็บเล็ตตามสัญญาและชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาของธนาคาร
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป คิดเปนทุนทรัพยเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 196 ลานบาท ซึ่งใน
ปจจุบันคดีดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาล จากเหตุผลดังกลาวทําใหบริษัทฯไมสามารถสรุปไดวา
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จะมีคาปรับและคาเสียหายเกิดขึ้นหรือไมเพียงใด บริษัทฯจึงไมไดบันทึกคาปรับและคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ไวในบัญชี นอกจากนี้ หากบริษัทฯตองชําระคาปรับและคาเสียหายแกคูสัญญาดังกลาว บริษัทฯสามารถ
เรียกรองคาเสียหายทั้งหมดคืนจากบริษัทผูขายแท็บเล็ตไดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายแท็บเล็ตระหวาง
บริษัทฯกับบริษัทคูสัญญาแหงหนึ่งในประเทศ โดยในระหวางป 2557 บริษัทฯไดมีหนังสือถึงบริษัทคูสัญญา
ผูขายแท็บเล็ตเพื่อแจงวาบริษัทดังกลาวผิดสัญญาในการสงมอบแท็บเล็ตแกบริษัทฯและบริษัทฯไดยกเลิก
สัญญากับบริษัทดังกลาวแลว นอกจากนี้บริษัทฯไดเรียกรองใหธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาขายแท็บเล็ตแกบริษัทดังกลาวชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันใหบริษัทฯ และบริษัทฯไดรับชําระ
เงินตามหนังสือค้ําประกันดังกลาวแลว เปนจํานวนเงิน 38 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯไดบันทึกจํานวนเงินที่ไดรับ
ดังกลาวไวภายใตรายการเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินมัดจําคาซื้อแท็บเล็ตที่จายใหแกบริษัทผูขายแท็บเล็ต
ดังกลาวและคาใชจายจายลวงหนาอื่นๆที่บริษัทผูขายแท็บเล็ตจะตองเปนผูรับผิดชอบ เปนจํานวนเงินรวม 28
ลานบาท ซึ่งบันทึกภายใตรายการลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งบริษัทฯอยูระหวาง
การทําการเรียกคืนจากบริษัทคูสัญญาดังกลาว
20.4 คดีฟองรองและขอพิพาทอื่นๆ
1.

บริษัทฯไดถูกพนักงานที่บริษัทฯเลิกจางฟองรองใหชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงินรวมประมาณ
77 ลานบาท ในคดีเกี่ยวกับการเลิกจางไมเปนธรรม ในปจจุบันคดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาล
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษากฎหมายและฝายบริหารของบริษัทฯคาดวาบริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหาย
จากคดีฟองรองดังกลาวเนื่องจาก บริษัทฯไดจายคาชดเชยในการเลิกจางครบถวนตามกฎหมายแลว

2.

บริษัทฯมีขอพิพาทกับการไฟฟานครหลวง (“กฟน.”) จากการที่บริษัทฯไมไดเขารวมประกวดราคาเพื่อ
การจัดหาและติดตั้งอุปกรณของกฟน. โดย กฟน.ไดเรียกรองใหธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันการ
ประมู ล งานใหแ กบริษั ท ฯชํา ระเงิน ตามหนังสือค้ําประกัน เปน จํ า นวนเงินประมาณ 8 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษากฎหมายและฝายบริหารของบริษัทฯเห็นวา กฟน. ไดดําเนินการประกวด
ราคาโดยไมชอบดวยกฎหมายและไมเปนธรรมกับบริษัทฯ บริษัทฯจึงไมไดเปนฝายผิดในการไมเขา
รวมการประกวดราคา และบริษัทฯจึงไมตองชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันใหแก กฟน. บริษัทฯได
ยื่นฟองตอศาลปกครองกลางเพื่อขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งของ กฟน.ที่ใหบริษัทฯชําระเงินตามหนังสือ
ค้ําประกันดังกลาว และเรียกรองให กฟน. คืนตนฉบับหนังสือค้ําประกันและชําระคาธรรมเนียม
หนังสือค้ําประกันแทนบริษัทฯ ตอมา กฟน. ไดฟองรองใหบริษัทฯชําระเงินหลักประกันเปนจํานวน
8 ลานบาท ตามหนังสือค้ําประกันการประมูลงานดังกลาว ปจจุบันคดีนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง
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3.

บริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาจางซึ่งมีทุนทรัพยเปนจํานวนเงินประมาณ
3 ลานบาท ในปจจุบันคดียังอยูระหวางการพิจารณาของศาล อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษากฎหมายและ
ฝา ยบริ หารของบริษั ทฯและบริ ษัทยอยคาดวาบริษัทยอ ยจะไมได รับผลเสี ย หายจากคดีฟองรอง
ดังกลาว

20.5 การค้ําประกัน
(1) บริษัทฯค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารแหงหนึ่งในประเทศใหแกบริษัทยอย ตามที่กลาว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูเปนจํานวน 292 ลานบาท (2557: 303 ลานบาท) และเฉพาะของ
บริษัทฯ 266 ลานบาท (2557: 277 ลานบาท) ซึ่งเปนหนังสือค้ําประกันการประมูลงานและการปฏิบัติ
ตามสัญญา
21. เครื่องมือทางการเงิน
21.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและ
บริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ฝายบริหาร
ควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิน เชื่อที่เหมาะสม ดังนั้ น
บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้
บริษัทฯและบริษัทยอยขายสินคาหรือใหบริการกับลูกคาที่มีฐานะการชําระหนี้ดีเปนสวนใหญ จํานวนเงิน
สูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษั ทฯและบริษั ทย อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาและ
บริ ก ารเป น เงิ น ตราตา งประเทศ บริษัท ฯและบริษั ทยอยไดต กลงทํ าสัญ ญาซื้อ ขายเงิน ตราต า งประเทศ
ลวงหนา ซึ่งสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ
ซึ่งไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยง ดังนี้

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม
สินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(ลาน)
(ลาน)
(ลาน)
(ลาน)
0.1
0.3
0.9
0.9

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
36.09
32.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
(ลาน)
0.1

2557
(ลาน)
0.1

2558
(ลาน)
0.1

2557
(ลาน)
0.1

2558
2557
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
36.09
32.96

21.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมมี
อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนี้สินใน
ขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน
มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
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22. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทาง
การเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีอตั ราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.54 : 1 (2557: 0.58 : 1)
(เฉพาะบริษัทฯ: 0.17 : 1 (2557: 0.20 : 1))
23. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
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