บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นการไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงานดําเนินงานตามที่กล่าว
ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้อ ก) และยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้อ ข) งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั จัสมิน
เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ก)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 20 ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานดําเนินงาน ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานเหตุผลตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 20
ซึ่งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ความเห็นของผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงมีเงื่อนไข
ในเรื่ องดังกล่าว และในปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยยังคงไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
จําแนกตามส่ วนงานดําเนินงานด้วยเหตุผลเดียวกัน

ข)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 23.3 บริ ษทั ฯไม่สามารถส่ งมอบแท็บเล็ตให้แก่
คู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นหน่วยงานราชการสองหน่วยงานได้ทนั ตามกําหนดเวลาในสัญญาเนื่องจากได้เกิดเหตุเพลิง
ไหม้โรงงานผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนในการผลิตแท็บเล็ต ซึ่งตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายดังกล่าวหากบริ ษทั ฯไม่
สามารถส่ งมอบแท็บเล็ตได้ตามกําหนดเวลา บริ ษทั ฯจะต้องชําระค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2
ของราคาแท็บเล็ตที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ โดยในระหว่างปี 2557 คู่สญ
ั ญาทั้งสองของบริ ษทั ฯได้มีหนังสื อขอ
บอกเลิกสัญญาซื้อขายแท็บเล็ตมายังบริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับเป็ นจํานวนเงินรวม 148 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้มีหนังสื อโต้แย้งการคิดค่าปรับดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้กล่าวถึงสาเหตุ
ั ญา
ของการส่ งมอบล่าช้าว่าเป็ นเหตุสุดวิสยั และไม่ได้เป็ นเหตุแห่งการผิดสัญญา ต่อมาหน่วยราชการคู่สญ
ทั้งสองได้ฟ้องร้องต่อศาลให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับคิดเป็ นทุนทรัพย์เป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ
196 ล้านบาท โดยปั จจุบนั คดีดงั กล่าวอยูใ่ นการพิจารณาของศาลซึ่งยังไม่ทราบผล อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
การทําสัญญาซื้อขายแท็บเล็ตระหว่างบริ ษทั ฯกับบริ ษทั คูส่ ญ
ั ญาในประเทศแห่งหนึ่ง บริ ษทั ฯได้รับชําระ
เงินตามหนังสื อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของบริ ษทั คู่สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 38 ล้านบาท
ซึ่งบริ ษทั ฯมีสิทธิทางกฎหมายที่จะยึดเงินดังกล่าวเพื่อชดเชยความเสี ยหายต่างๆที่บริ ษทั คู่สญ
ั ญาดังกล่าว
ก่อให้เกิดขึ้นหรื อปฏิบตั ิผดิ สัญญา บริ ษทั ฯได้บนั ทึกจํานวนเงินที่ได้รับดังกล่าวเป็ นหนี้สินในบัญชีภายใต้
รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯจึงถือเสมือนว่าจํานวนเงินดังกล่าว
เป็ นสํารองค่าปรับและค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีและคาดว่าค่าปรับและค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจะไม่
เกินจํานวนดังกล่าว ซึ่งผูส้ อบบัญชีอื่นดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็ นที่พอใจในสํารอง
ค่าปรับและค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่สามารถส่ งมอบแท็บเล็ตจํานวนดังกล่าวได้ ความเห็นของ
ผูส้ อบบัญชีอื่นดังกล่าวต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จึงมีเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าวเนื่องจากถูกจํากัดขอบเขต
โดยสถานการณ์ และในปี ปัจจุบนั สถานการณ์ดงั กล่าวยังไม่มีความคืบหน้า ส่ งผลให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถ
ตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในสํารองค่าปรับและค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าวจํานวนเงิน 38 ล้านบาท ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 151 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558:
232 ล้านบาท) และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 113 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558:
188 ล้านบาท) ด้วยเหตุผลเดียวกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุ ปได้วา่ จําเป็ นต้องปรับปรุ งมูลค่าสํารอง
ค่าปรับและค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดงั กล่าวในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 หรื อไม่ เพียงใด ซึ่งหากจําเป็ นต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าวข้างต้นอาจจะมี
ผลกระทบต่องบการเงินงวดก่อนที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบและงวดปัจจุบนั ได้ ซึ่งเหตุการณ์น้ ีถือเป็ นการ
ถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 23.2 เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งศาลแพ่งได้มีคาํ สัง่ จําหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้วตามคําร้องของเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ในคดีลม้ ละลายของบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
ยังอยูร่ ะหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายล้มละลายโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด
เรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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นอกจากเรื่ องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อม
วิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
มูลค่ าทีจ่ ะได้ รับคืนของลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอด
คงเหลือของลูกหนี้การค้าจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจํานวนเงิน 778 ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 60 ของสิ นทรัพย์รวม
(เฉพาะของบริ ษทั ฯ: จํานวน 776 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 57 ของสิ นทรัพย์รวม) โดยมียอดหนี้ที่มีอายุหนี้คงค้าง
เกินกว่าหนึ่งปี เป็ นจํานวน 721 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 721 ล้านบาท ซึ่งเป็ นยอดคงค้างจากบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันเพียงแห่งเดียว เนื่องจากยอดหนี้คา้ งชําระจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นจํานวนที่มีนยั สําคัญ
อย่างมากต่องบการเงินโดยรวมและส่ วนใหญ่คงค้างเกินกว่าหนึ่งปี ด้วยเหตุน้ ีขา้ พเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อมูลค่า
ที่จะได้รับคืนของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สูญของลูกหนี้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการ
ควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ และได้ประเมินข้อมูลหลัก ข้อสมมติและวิธีการที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการพิจารณา
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้โดยการประเมินแนวโน้มการเก็บเงินจาก
ลูกหนี้จากประสบการณ์ในอดีต และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินปัจจุบนั ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และธุรกิจของ
ลูกหนี้และกลุ่มบริ ษทั รวมถึงการวิเคราะห์รายการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ จากคดีฟ้องร้ องและข้ อพิพาท
ตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้อ ข) วรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับ
ข้อพิพาทที่สาํ คัญและตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 23.2, 23.3, 23.4 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขอ้ พิพาทและคดีฟ้องร้องกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน คูค่ า้ และ
พนักงานที่บริ ษทั ฯเลิกจ้าง โดยการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่แล้วเสร็ จ ทําให้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างมากในการพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องและข้อพิพาทเพื่อใช้
ในการประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องดังกล่าว ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งเมื่อการพิจารณา
คดีและข้อพิพาทดังกล่าวสิ้ นสุ ด อาจแตกต่างไปจากที่ฝ่ายบริ หารได้มีการประมาณการไว้ จึงทําให้มีความเสี่ ยง
เกี่ยวกับการรับรู ้ประมาณการหนี้สินหรื อการเปิ ดเผยข้อมูลหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย
ดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ ายบริ หารและแผนกกฎหมายของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับกระบวนการในการ
รวบรวม ติดตามและประเมินผลข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องที่เกิดขึ้นและคงค้าง ณ วันที่ในงบการเงิน รวมถึง
สอบทานรายการค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึ กษากฎหมายเพื่อสอบทานความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายการคดีความต่างๆที่
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแจ้งให้ทราบ และสอบถามถึงรายละเอียด ความคืบหน้าของคดีฟ้องร้อง และวิธีการที่
ผูบ้ ริ หารใช้ในการประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องและประเมินดุลยพินิจที่ฝ่ายบริ หารใช้ในการประเมินผล
ของคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทดังกล่าวโดยการ
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 สอบทานเงื่อนไขและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องในสัญญา รวมถึงคําฟ้ องและคําคัดค้านต่างๆทั้งของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยและคูก่ รณี ที่ได้นาํ เสนอต่อศาลเพื่อทําความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
 สอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริ หารในการใช้ผลงานของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ภายนอกรวมถึงส่ งหนังสื อสอบถามไปยังที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เพือ่ ให้
รายงานรายละเอียด สถานะและความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยข้าพเจ้าได้ประเมิน ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
เป็ นอิสระ และความเที่ยงธรรมของที่ปรึ กษากฎหมายตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมถึง
พิจารณาถึงหลักกฎหมายและข้อกําหนด และคดีความตัวอย่างที่เคยมีการตัดสิ นแล้วในอดีตที่
ที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกใช้ในการอ้างอิงว่ามีความสอดคล้องกับคดีความและข้อพิพาททางการค้าของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
 สอบทานข้อมูล ความคืบหน้า และความเห็นต่อข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องที่ดาํ เนินการโดยที่ปรึ กษา
กฎหมายภายในของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ขา้ พเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทและคดีฟ้องร้องทางการค้าในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม
เรื่องอืน่
งบการเงิ นรวมของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในข้อ ก) และข้อ ข) ตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้างต้น และได้ให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง และข้อพิพาทที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคข้อมูล
และเหตุการณ์ที่เน้นข้างต้น ตามรายงานลงวันที่ 25 มกราคม 2559
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการ
ดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
6

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจเกี่ยวระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

ชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจํา
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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6
6
6
8
9

6
10
11

งบการเงินรวม
2559
2558

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

322,516,287
100,808,370
789,969,260

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

314,286,621
100,678,745
786,395,240

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

18,972
11,112,304
-

23,377
15,606,080
-

574,000
5,466,884
-

47,700
11,678,818
-

8,189,366
1,229,567
12,564,820
1,246,408,946

10,522,116
47,414,702
438,180
25,491,557
1,583,460,673

16,000,000
8,044,296
61,784
6,612,262
1,238,119,832

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

30,408,762

31,066,699

27,848,657

28,443,802

9,540,592
1,846,531
41,795,885
1,288,204,831

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

101,000,000
1,871,054
1,014,340
131,734,051
1,369,853,883

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

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2559
2558

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
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151,305,447
157,640,876

231,715,731
163,467,934

113,105,474
12,301,288

188,099,663
14,511,855

13
6

2,894,260
28,350,915
340,191,498

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

905,607
19,634,729
145,947,098

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

13
14

10,483,343
10,483,343
350,674,841

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

10,483,343
10,483,343
156,430,441

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

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 706,457,300 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 706,457,300 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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2.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

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

70,645,730
(260,337,719)
8,157,637
945,192,026

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

70,645,730
16,051,334
1,213,423,442

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

(7,662,036)
937,529,990
1,288,204,831

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

1,213,423,442
1,369,853,883

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

-

-

-

-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2559

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

125,213,436
966,040
15,879,961
142,059,437

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

67,194,886
756,441
8,374,499
76,325,826

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

47,303,014
1,532,655
57,640,834

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

20,468,783
44,769,418

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

1,725,000
80,026,908
188,228,411
(46,168,974)
(11,641,608)
(57,810,582)
(57,810,582)

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

62,912,560
128,150,761
(51,824,935)
(3,139,216)
(54,964,151)
(54,964,151)

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

-

3,731,465
3,731,465

-

3,731,465
3,731,465

(57,810,582)

(39,760,390)

(54,964,151)

(38,292,873)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและการบริ การ
17
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
7, 9
รวมค่าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
18
ขาดทุนสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

2558

(57,441,539)

(43,566,389)

(369,043)
(57,810,582)

74,534
(43,491,855)

(57,441,539)

(39,834,924)

(369,043)
(57,810,582)

74,534
(39,760,390)

(0.08)

(0.06)

(54,964,151)

(42,024,338)

(54,964,151)

(38,292,873)

(0.08)

(0.06)

19

บริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
706,457,300
706,457,300

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
420,269,078
420,269,078

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
โอนไปกําไรสะสม
ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

706,457,300
706,457,300

420,269,078
420,269,078

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุน)
65,185,714
(86,959,540)
(43,566,389)
3,731,465
(39,834,924)
65,185,714
(126,794,464)
65,185,714
5,460,016
70,645,730

(126,794,464)
(57,441,539)
(70,641,700)
(5,460,016)
(260,337,719)

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนต่างระหว่างราคา
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่อยูภ่ ายใต้การควบคุม
เดียวกันกับมูลค่า
รวม
สุ ทธิตามบัญชีของ
องค์ประกอบอื่น
บริ ษทั ย่อย
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
8,157,637
8,157,637
8,157,637
8,157,637
8,157,637
8,157,637

8,157,637
8,157,637

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
1,113,110,189
(43,566,389)
3,731,465
(39,834,924)
1,073,275,265

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
(7,367,527)
74,534
74,534
(7,292,993)

1,073,275,265
(57,441,539)
(70,641,700)
945,192,026

(7,292,993)
(369,043)
(7,662,036)

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
1,105,742,662
(43,491,855)
3,731,465
(39,760,390)
1,065,982,272
1,065,982,272
(57,810,582)
(70,641,700)
937,529,990
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
706,457,300
706,457,300

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
420,269,078
420,269,078

ยอคคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
โอนไปกําไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

706,457,300
706,457,300

420,269,078
420,269,078

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
65,185,714
185,410,074
(42,024,338)
3,731,465
(38,292,873)
65,185,714
147,117,201
65,185,714
5,460,016
70,645,730

147,117,201
(54,964,151)
(70,641,700)
(5,460,016)
16,051,334

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,377,322,166
(42,024,338)
3,731,465
(38,292,873)
1,339,029,293
1,339,029,293
(54,964,151)
(70,641,700)
1,213,423,442
-

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็ น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
โอนออกสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(57,810,582)

(43,491,855)

(54,964,151)

(42,024,338)

13,600,384
1,725,000
80,026,908
(24,934)
906,613
(198,865)
(5,288,225)
8,533,363

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

9,054,145
62,912,560
(24,216)
763,746
10,735
(6,839,863)
30,970

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

41,469,662

(18,885,418)

10,943,926

(38,896,051)

(40,832,364)
4,498,181
2,332,750
(791,387)
493,998
166,943

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

(43,262,830)
5,685,634
2,364,734
29,316
483,300
57,560

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

(80,395,709)
(5,617,458)
1,266,860
2,512,796
(1,613,153)
(76,508,881)
(8,264,129)
(1,945,626)
9,395,647
(77,322,989)

(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)

(74,979,614)
(2,210,567)
2,796,152
(98,092,389)
(30,970)
(684,233)
9,395,647
(89,411,945)

(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)

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิม่ ขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

425,055,391
657,937
5,643,592
(1,379,426)
45,598
430,023,092

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

425,030,185
595,145
(11,000,000)
(117,000,000)
6,391,201
44,860
304,061,391

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

(138,770,955)
(70,641,700)
(209,412,655)
143,287,448
179,228,839
322,516,287
-

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

(70,641,700)
(70,641,700)
144,007,746
170,278,875
314,286,621
-

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

-

331,586

-

331,586

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนา
ในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศไทยเป็ นบริ ษ ัท ใหญ่ ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯคื อ การรั บ ออกแบบและวางระบบสื่ อ สารและ
โทรคมนาคม ธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก ารโทรคมนาคม และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ต ามที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯอยู่ที่
200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ ด นนทบุรี

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นี้ จัด ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อกํา หนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้า ลงวัน ที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
(ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (ซึ่ ง
ต่ อไปนี้ เรี ย กว่า “บริ ษ ทั ย่อย”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั จํากัด ที่ จ ัด ตั้งขึ้ นในประเทศไทย และดํา เนิ น ธุ รกิ จ
ออกแบบและจัด ทํา ระบบคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มทั้ง พัฒ นาซอฟต์ แ วร์ แ ละการจํา หน่ า ยอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ บริ ษทั ฯถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยคิดเป็ นอัตราร้อยละ 97.87 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ย่อย

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
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จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว

ฉ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั
ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนรวม
และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

บริ ษ ทั ฯซื้ อเงิ นลงทุ น ในบริ ษ ทั ย่อ ยในราคาตํ่า กว่ามูลค่าสิ น ทรั พ ย์สุทธิ ตามบัญชี เ ป็ นจํา นวนประมาณ
8 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้บนั ทึกผลต่างดังกล่าวไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้
รายการ “องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ”
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง
2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถื อปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในใช้ อนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่
จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี้ กาํ หนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรั บการบันทึกบัญชี เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงิ น
ลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้
เสี ยได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการ
เลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุ งรายการ
ดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารได้
พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
รายได้จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่ อสารและโทรคมนาคมพร้อมการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรับรู ้
โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงานจากการประเมินของวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงการของบริ ษทั ฯ
รายได้ จากการออกแบบและจัดทําระบบคอมพิวเตอร์ พร้ อมทั้งพัฒนาซอฟแวร์
รายได้จากการออกแบบและจัดทําระบบคอมพิวเตอร์ พร้ อมทั้งพัฒนาซอฟแวร์ รับรู ้ โดยพิจารณาถึงขั้น
ความสําเร็ จของงานจากการประเมินของวิศวกร/ผูค้ วบคุมโครงการของบริ ษทั ย่อย
รายได้ ค่าบริ การบํารุ งรั กษา
รายได้ค่าบริ การบํารุ งรักษารับรู ้เมื่อได้ให้บริ การ
รายได้ ค่าเช่ าโทรศัพท์ สาธารณะ
รายได้ค่าเช่าโทรศัพท์สาธารณะรับรู ้ตามระยะเวลาของการให้เช่าและตามอัตราที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเช่า
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่า
เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้
ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (โดยวิธีตน้ ทุนเฉพาะเจาะจง) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงในราคาทุน
สุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่า
เผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่า
เผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
สิ่ งปรับปรุ งอาคารและสิ นทรัพย์เช่า
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
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ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุ นจากการจําหน่ ายสิ นทรั พ ย์จะรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยตัด
รายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิ จการที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุม
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.8 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.9 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และเงินลงทุน หากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุน
จากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.10 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ย่อ ย และพนัก งานของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยได้ร่ ว มกัน จัด ตั้ง กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ
ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ ายสะสมและเงิ นที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน
สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.11 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.12 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรั บลดมูลค่าตามบัญชี ดังกล่าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.13 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่ นที่ สามารถสังเกตได้ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
7

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี หนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้ องและประมาณการ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ว่าจะเป็ นโดยตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย

กลุ่มจัสมิน

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ในบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ย่อ ยที่ บ ริ ษ ัท ฯมี อ าํ นาจในการกํา หนด
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อให้
ได้รับประโยชน์จากกิ จกรรมต่างๆของบริ ษทั
ย่อย
มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
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ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
2559
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
ขายสิ นค้าและให้บริ การ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

1

1

-

-

5

6

3

4

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ

-

-

2

3

อัตราอ้างอิงกับดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา (2558: อัตราอ้างอิง
กับ MLR และอัตราอ้างอิง
กับดอกเบี้ยเงินฝากประจํา)

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้าและให้บริ การ

84

40

49

3

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
หรื อราคาต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม

ต้นทุนขายและบริ การ

4

5

4

5

ค่าใช้จ่ายอื่น

6

7

2

3

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริ การจ่าย

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2558
2559
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

113

27

-

-

778,981
779,094

737,886
737,913

775,994
775,994

732,633
732,633
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558
2559
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

-

-

3,495

2,694

-

-

(3,480)
15

2,694

เงินทดรอง – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
รวมเงินทดรอง – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

-

-

-

-

-

-

574

48

19

23

-

-

19

23

574

48

-

-

80,347

69,347

-

-

(80,347)
-

(69,347)
-

-

-

117,000

-

-

-

(16,000)

-

-

-

101,000

-

421
421

336
336

3
3

26
26

มูลค่ างานทีแ่ ล้วเสร็จแต่ ยงั ไม่ ถึงกําหนดชําระจากกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมมูลค่ างานที่แล้ วเสร็จแต่ ยงั ไม่ ถึงกําหนดชําระจาก
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมเงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
จากส่ วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 12)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2558
2559
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 12)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

เงินรับล่วงหน้ าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มจัสมิน
รวมเงินรับล่วงหน้ าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

22,523

21,530

-

-

8,273

7,346

81

2

30,796

28,876

81

2

1,139
1,139

663
663

-

-

เงินทดรอง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี 2559 เงินทดรอง - กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ

เงินทดรอง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
-

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
530

ลดลง
ระหว่างปี
(530)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี 2559 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยมีการเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
69

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
11

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
80

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย เดิมคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นตํ่า (MLR) ต่อปี และมีกาํ หนด
ชําระคืนเมื่อทวงถาม ต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติให้บริ ษทั ย่อย
ชําระดอกเบี้ยโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืน
เมื่อทวงถาม
11

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี 2559 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยมีการเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
-

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
117

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
117

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของธนาคารพาณิ ชย์
บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน และชําระเงินต้นทุกสิ้ นไตรมาส โดยระหว่าง
ปี 2560 - 2563 ไตรมาสละ 4 ล้านบาท และระหว่างปี 2564 - 2566 ไตรมาสละ 4.125 ล้านบาท และปี 2567
ไตรมาสละ 3.25 ล้านบาท
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น
13
17
11
14
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2
1
1
1
รวม
15
18
12
15
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม

2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

779,094
192,443
40,298
1,011,835
(221,866)
789,969

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

737,913
190,284
44,556
972,753
(193,881)
778,872

775,994
24,929
3,495
40,298
844,716
(58,321)
786,395

732,633
20,887
2,694
44,463
800,677
(26,856)
773,821
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้ คงค้างนับจากวันที่ถึง
กําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้ การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ (หมายเหตุ 6)

2558

2559

2558

5,728

8,195

2,676

3,053

24,785
26,716
673
721,192
779,094

621
489
1,169
727,439
737,913

24,785
26,673
668
721,192
775,994

483
489
1,169
727,439
732,633

3,099

1,882

2,763

1,851

161
6,610
182,573
192,443
(181,568)
10,875
789,969

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

12
6,610
15,544
24,929
(14,543)
10,386
786,380

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

-

-

3,495
(3,480)
15

2,694
2,694
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งบการเงินรวม
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

12,313
27,985
40,298
(40,298)
-

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

12,313
27,985
40,298
(40,298)
-

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

ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯได้มีการตั้งสํารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้ อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ง
เป็ นเงินมัดจําค่าซื้อแท็บเล็ตที่จ่ายให้แก่บริ ษทั ในประเทศแห่งหนึ่ง เป็ นจํานวน 28 ล้านบาท
ยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้ากิ จการที่ไม่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้รวมยอด
คงค้างจากบริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
3,026
636
6,610
1,001
10,637

473
1,001
2,110

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,763
636
6,610
1,001
10,374

1,001
1,637
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8.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป

2559
12,203

2558
14,536

งบการเงินรวม
รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2559
2558
(4,014)
(4,014)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2559
2558
8,189
10,522
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป

2559
12,058

2558
14,423

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2559
2558
(4,014)
(4,014)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2559
2558
8,044
10,409

ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ เป็ น
จํานวน 4 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
9.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาปรับโครงสร้ างหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
จากบริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) จํานวน 47 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: จํานวน 19
ล้านบาท) ซึ่ งตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะได้รับ
ชําระคืนยอดคงเหลือดังกล่าวทั้งจํานวนเป็ นเงินสดในวันทําการสุ ดท้ายของไตรมาสที่ 1 ปี 2558 อย่างไรก็
ตาม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ของทีทีแอนด์ทีเด็ดขาดแล้ว เพื่อ
ความระมัดระวัง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสําหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้จาก
ทีทีแอนด์ทีเต็มจํานวนในไตรมาสที่หนึ่งของปี ปัจจุบนั
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2559
2558
55,000

55,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
2559
2558
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
98
98

ราคาทุน
2559
2558
83,899 83,899
(83,899) (83,899)
-

เงินปั นผลรับ
ระหว่างปี
2559
2558
-

-
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11. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน

อาคาร

เครื่ องโทรศัพท์
สาธารณะและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินรวม
สิ่ งปรับปรุ งอาคาร
และสิ นทรัพย์เช่า

ราคาทุน
2,000
1,139
26,151
16,119
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
โอนออก
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2,000
1,139
26,151
16,119
9
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2,000
1,139
26,151
16,128
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1,139
11,528
15,975
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
7,304
83
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1,139
18,832
16,058
7,305
60
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,139
26,137
16,118
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2,000
7,319
61
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2,000
14
10
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2558 (จํานวน 2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ การและการบริ หาร)
2559 (จํานวน 2 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ การและการบริ หาร)

(หน่วย: พันบาท)
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

79,371
6,031
337
(6)
(18,567)
67,166
1,370
(1,078)
67,458

6,648
6,648
6,648

131,428
6,031
337
(6)
(18,567)
119,223
1,379
(1,078)
119,524

65,385
8,607
(18,548)
55,444
5,988
(1,058)
60,374

5,721
247
5,968
247
6,215

99,748
16,241
(18,548)
97,441
13,600
(1,058)
109,983

11,722
7,084

680
433

21,782
9,541
16,241
13,600
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เครื่ องโทรศัพท์
สาธารณะและอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง

สิ่ งปรับปรุ งอาคารและ
สิ นทรัพย์เช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์
สํานักงาน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
26,151
12,129
47,005
โอนเข้า
337
โอนออก
(6)
จําหน่าย
(18,215)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
26,151
12,129
29,121
จําหน่าย
(1,016)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
26,151
12,129
28,105
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
11,528
12,129
42,285
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
7,304
2,089
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
(18,200)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
18,832
12,129
26,174
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
7,305
1,502
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
(995)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
26,137
12,129
26,681
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
7,319
2,947
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
14
1,424
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2558 (จํานวน 1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ การและการบริ หาร)
2559 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ การและการบริ หาร)

(หน่วย: พันบาท)

ยานพาหนะ

รวม

6,152
6,152
6,152

91,437
337
(6)
(18,215)
73,553
(1,016)
72,537

5,225
247
5,472
247
5,719

71,167
9,640
(18,200)
62,607
9,054
(995)
70,666

680
433

10,946
1,871
9,640
9,054
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี อาคารและอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิ น
ประมาณ 85 ล้านบาท (2558: 56 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ: 55 ล้านบาท (2558: 38 ล้านบาท))
12. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
421
336
71,637
160,741
30,796
28,876
48,451
41,763
151,305
231,716

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3
26
65,469
147,432
81
2
47,552
40,640
113,105
188,100

งบการเงินรวม
2558
2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

13. เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

-

138,771
(28,968)

-

-

-

109,803

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MLR และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเริ่ มต้นในปี 2554
จํานวน 3 งวด คือในเดือนสิ งหาคม กันยายน และธันวาคม 2554 และหลังจากนั้นชําระคืนเงินต้นเป็ นราย
ไตรมาส จํานวน 28 งวด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2561 และเงินกูย้ มื ระยะยาวนี้ คํ้าประกัน
โดยบริ ษทั ฯ สัญญาเงินกูย้ ืมนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงินเพิ่มเติมคือกรณี ที่บริ ษทั ย่อยได้รับเงินจากการ
ชํา ระหนี้ ของที ที แ อนด์ที และ/หรื อ เงิ น ที่ ไ ด้รั บ จากการขายหุ ้น ที ที แ อนด์ที ต ามแผนฟื้ นฟู กิ จ การของ
ทีทีแอนด์ที บริ ษทั ย่อยตกลงให้ธนาคารนําเงินดังกล่าวทั้งจํานวนไปชําระหนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อน ส่ วนที่
เหลือให้นาํ ไปชําระหนี้เงินกู้ ในกรณี ที่จาํ นวนเงินที่ได้รับมากกว่าดอกเบี้ยและเงินต้นในงวดใด บริ ษทั ย่อย
ตกลงให้นาํ เงินส่ วนที่คงเหลืออยูน่ ้ นั ชําระหนี้เงินต้นงวดที่ใกล้จะถึงกําหนดที่สุดก่อนเรี ยงตามลําดับ
ในปี 2559 บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระคืนเงินกูท้ ้ งั จํานวนก่อนกําหนดเป็ นจํานวนเงินรวม 139 ล้านบาท โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมจากการชําระคืนเงินกูก้ ่อนกําหนดแต่อย่างใด
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14. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(แสดงรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร):
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
โอนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559
11,190

2558
17,627

2559
9,719

2558
16,654

610
297

1,154
725

497
267

1,052
688

(1,614)
10,483

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

10,483

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

ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ย่อยได้โอนย้ายพนักงานทั้งหมดไปให้กบั บริ ษทั ในกลุ่มเดียวกัน จึงได้โอน
รายการสํารองผลประโยชน์ระยะยาวที่เคยบันทึกให้กบั บริ ษทั ที่รับโอนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 12 ปี (31 ธันวาคม 2558 งบการเงินรวม: 12 ปี และงบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
2.75%
2.75%
5%
5%
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึ้น 50 เบซิสพอยท์ (3.25%)
ลดลง 50 เบซิสพอยท์ (2.25%)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น 100 เบซิสพอยท์ (6%)
ลดลง 100 เบซิสพอยท์ (4%)

(473)
522
559
(442)

15. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
16. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

ค่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วง
เงินเดือนค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
สิ นค้าคงเหลือใช้ไป
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสู ญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ

งบการเงินรวม
2558
2559
9
5
33
57
6
9
14
16
5
6
2
80
2
4

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5
3
27
49
2
9
10
3
4
63
2
4
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17. รายได้ ของบริษัทภายใต้ ข้อบังคับของ กสทช.
รายได้จากการให้บริ การและให้เช่าอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
สามารถจําแนกได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
40
45
67,155
11,263
11,308
67,195

ใบอนุญาตการให้บริ การอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง
รายได้ค่าบริ การอื่น
รวม
18. ภาษีเงินได้

รายการกระทบยอดระหว่างขาดทุนทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ไม่ได้บนั ทึก
ในระหว่างปี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาเป็ นค่าใช้จ่าย
ทางภาษี
ผลขาดทุนทางภาษีของปี ก่อนที่นาํ มาลด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อื่นๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2559
2558
(43,492)
(57,811)
20%

20%

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(54,964)
(42,024)
20%

20%

(11,562)

(8,698)

(10,993)

(8,405)

-

9,786

-

8,793

17,695

-

13,886

-

(6,133)
11,562

(1,088)
8,698

(2,990)
97
10,993

(388)
8,405

-

-

-

-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ จํานวน 813 ล้านบาท (2558: 774 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯ จํานวน 542 ล้านบาท
(2558: 503 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจาก
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงิน 114 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ภายในปี 2560 - 2563 และเฉพาะของบริ ษทั ฯ 94 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุ ด
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์ภายในปี 2562 - 2563
19. ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารขาดทุนสําหรั บปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
20. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุ ประสงค์ใ นการบริ หารงาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยจัดโครงสร้ างองค์ก รเป็ นหน่ ว ยธุ รกิ จตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้
1) ส่ วนงานธุรกิจออกแบบ และวางระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
2) ส่ วนงานธุรกิจให้บริ การโทรคมนาคม
3) ส่ วนงานอื่นๆ
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน

23

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ส่ วนงาน
ธุรกิจออกแบบและวาง
ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
2558
2559
รายได้จากภายนอก
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนสําหรับปี

79
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ส่ วนงาน
ธุรกิจให้บริ การโทรคมนาคม
2559
2558
1

ส่ วนงานอื่นๆ
2559
2558

2

45

42

งบการเงินรวม
2559
2558
125

1
16
(47)
(1)
(58)
(2)
(80)
(12)
(58)

71

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

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานดําเนิ นงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่ อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน ยกเว้น
ข้อมูลผลการดําเนิ นงานจําแนกตามส่ วนงานดําเนิ นงานซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะ
ส่ งผลกระทบต่อการบริ หารและการประกอบกิจการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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21. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนใน
อัตราร้ อยละ 3 ถึงร้ อยละ 8 ของเงิ นเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การ
กองทุนรวมบัวหลวง จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ น
จํานวนเงิน 1.8 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงิน 1.5 ล้านบาท (2558: 2.5 ล้านบาท และ 2.2 ล้าน
บาท ตามลําดับ)
22. เงินปันผล
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 10/2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯในอัตรา 0.1 บาทต่อหุ ้น
รวมเป็ นเงินประมาณ 70.6 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลจํานวนดังกล่าวแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559
23. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
23.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าพื้นที่ ในอาคาร และสัญญา
บริ การที่เกี่ยวข้อง อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้
สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
3
3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
5
4
23.2 ข้ อพิพาทกับทีทแี อนด์ ที
บริ ษทั ย่อยมียอดหนี้คา้ งชําระจากทีทีแอนด์ทีตามสัญญาจัดหาระบบบริ การลูกค้าและระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้
จํานวนประมาณ 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทียบเท่าจํานวนประมาณ 171 ล้าน
บาท) ยอดหนี้ ดังกล่ าวนี้ เป็ นหนี้ ที่ มี ข ้อโต้แย้งกับที ที แ อนด์ที โดยในปี 2554 ที แ อนด์ที ไ ด้ยื่น ข้อ เสนอ
ข้อพิพาทต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ กล่าวหาว่าบริ ษทั ย่อยปฏิ บตั ิ ผิดสัญญาดังกล่ าว และเรี ยกร้ องให้
บริ ษทั ย่อยชําระเงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 1,780 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่
วันเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าบริ ษทั ย่อย
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ไม่ได้ปฏิบตั ิผิดสัญญาจึงไม่ตอ้ งชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้กบั ทีทีแอนด์ที และในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
บริ ษทั ย่อยได้ยื่นคําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ลาการยกคํา เสนอข้อ พิพ าทของที ทีแ อนด์ที ดังกล่ า ว และเสนอข้อ เรี ย กร้ อ งแย้ง ต่ อ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเรี ยกร้องให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระเงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 528 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันที่เสนอคําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ต่อมา
ในเดือนกรกฎาคม 2555 ทีทีแอนด์ทีได้ยนื่ คําแก้ขอ้ เรี ยกร้องแย้งของบริ ษทั ย่อยต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เพื่อให้สถาบันอนุญาโตตุลาการยกข้อเรี ยกร้องแย้งของบริ ษทั ย่อยที่ให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระเงินจํานวนรวม 528
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น ในเดือนมิถุนายน 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ วินิจฉัยชี้ขาดยก
คําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีและให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระค่างวดงานที่คา้ งชําระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยแก่
บริ ษทั ย่อย คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 204 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ทีทีแอนด์ทียนื่ คํา
ร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว คดีจึงอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
แพ่ง และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ของทีทีแอนด์ทีเด็ดขาด ซึ่งโดย
ผลของคําสั่งดังกล่าว กฎหมายกําหนดให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เข้าว่าคดีแพ่งทั้งปวงอันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ ซ่ ึ งค้างพิจารณาอยูใ่ นศาลในขณะที่มีคาํ สั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ และเมื่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาํ ขอ
โดยทําเป็ นคําร้ อง ศาลมี อาํ นาจงดการพิจารณาคดี แพ่งนั้นไว้หรื อจะสั่งประการใดตามที่ เห็ นสมควรก็ได้
ดังนั้น สําหรั บคดี แพ่งต่างๆที่ เกี่ ยวกับทรั พย์สินของทีทีแอนด์ที ศาลอาจพิจารณาเรี ยกเจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ของทีทีแอนด์ทีเพื่อสอบถามว่าจะดําเนิ นการอย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาทําคําสั่งของศาลต่อไป
ในแต่ละคดี
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ยนื่ คําร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนคําร้องของ
ทีทีแอนด์ทีที่ขอให้เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระหนี้แก่บริ ษทั ย่อยจํานวน 204
ล้านบาทดังกล่ าวข้างต้น ซึ่ งศาลแพ่งได้อนุ ญาตให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์ถอนคําร้ องขอให้เพิ กถอน
คําชี้ขาดของอนุ ญาโตตุลาการดังกล่าวได้ และได้ให้จาํ หน่ายคดีน้ ี ออกจากสารบบความ ทั้งนี้ จากคําสั่งพิทกั ษ์
ทรัพย์เด็ดขาดของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ดังกล่าว บริ ษทั ย่อยได้ทาํ การยืน่ ขอรับชําระ
หนี้ รวมทั้งดอกเบี้ ยทั้งหมดต่ อเจ้าพนักงานพิ ท ัก ษ์ทรั พ ย์แล้ว การได้รั บ ชํา ระหนี้ คื น จึ ง จะเป็ นไปตาม
กระบวนการของกฎหมายล้มละลาย อย่างไรก็ตาม ทีทีแอนด์ทียงั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนทาง
กฎหมายล้มละลายโดยเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
23.3 หนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ในเดือนกันยายนและธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาขายเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) โซนที่ 4
(ภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ) ให้แก่คู่สัญญาซึ่ งเป็ นหน่วยงานราชการสองหน่วยงาน เป็ นจํานวน
357,024 เครื่ อง และ 12,246 เครื่ อง ตามลําดับ มีมูลค่าตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินรวม 749 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามเงื่ อนไขของสัญญาดังกล่าวบริ ษทั ฯต้องส่ งมอบแท็บเล็ตทั้งหมดให้แก่ หน่ วยราชการ
คู่สัญญาภายในเดือนธันวาคม 2556 และภายในเดือนมีนาคม 2557 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากได้เกิด
เหตุเพลิงไหม้โรงงานผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนในการผลิตแท็บเล็ตในประเทศจีนในเดือนกันยายน 2556 ทําให้บริ ษทั ฯ
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ไม่สามารถส่ งมอบแท็บเล็ตให้แก่คู่สัญญาทั้งสองได้ตามกําหนดเวลาในสัญญา บริ ษทั ฯได้ทาํ จดหมายแจ้ง
หน่ วยงานราชการคู่สัญญาทั้งสองดังกล่าวข้างต้นถึงสาเหตุดงั กล่าวเพื่อขอขยายระยะเวลาการส่ งมอบตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว และตามเงื่อนไขของสัญญาซื้ อขายกับคู่สัญญา หากบริ ษทั ฯไม่สามารถส่ ง
มอบแท็บเล็ตได้ตามกําหนดเวลา บริ ษทั ฯจะต้องชําระค่าปรับให้แก่คู่สัญญาเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2
ของราคาแท็บเล็ตที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ ต่อมาในระหว่างปี 2557 หน่ วยราชการคู่สัญญาทั้งสองได้มีหนังสื อ
ขอบอกเลิกสัญญาซื้ อขายแท็บเล็ตมายังบริ ษทั ฯเนื่ องจากคู่สัญญาพิจารณาว่าบริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
สัญญาได้ โดยให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบนับแต่
วันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา เป็ นจํานวนเงินรวม 148 ล้านบาท นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้ง
สองดังกล่าวได้เรี ยกร้องให้ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาการซื้ อขายแท็บเล็ตแก่
บริ ษทั ฯชําระเงินตามหนังสื อคํ้าประกัน เป็ นจํานวนเงินรวม 40 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้มีหนังสื อ
โต้แย้งการบอกเลิกสัญญาและหนังสื อโต้แย้งการคิดค่าปรับตามสัญญาไปยังคู่สัญญาทั้งสองแล้วโดยกล่าวถึง
เหตุสุดวิสัยจากเหตุเพลิงไหม้ดงั กล่าวข้างต้นที่บริ ษทั ฯไม่อาจควบคุมได้ และบริ ษทั ฯได้แจ้งสาเหตุดงั กล่าว
ให้คู่สัญญาทั้งสองทราบแล้ว บริ ษทั ฯจึงพิจารณาว่าบริ ษทั ฯไม่ตอ้ งจ่ายชําระค่าปรับและค่าเสี ยหายใดๆแก่
คู่สัญญาทั้งสอง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้มีหนังสื อถึงธนาคารผูค้ ้ าํ ประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้ระงับการ
ชํา ระเงิ น ตามหนั ง สื อ คํ้า ประกัน จํา นวนรวม 40 ล้า นบาทแก่ คู่ สั ญ ญาทั้ง สอง อย่ า งไรก็ ต าม ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2557 และเดือนมีนาคม 2558 หน่วยราชการคู่สัญญาทั้งสองได้ฟ้องร้องให้บริ ษทั ฯชําระค่าปรับ
จากการไม่ส่งมอบแท็บเล็ตตามสัญญาและชําระเงินตามหนังสื อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาของธนาคาร
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี คิดเป็ นทุนทรัพย์เป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 196 ล้านบาท ซึ่งใน
ปั จจุบนั คดี ดงั กล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่ งยังไม่ทราบผลและในระหว่างปี 2557 บริ ษทั ฯได้มี
หนังสื อถึงบริ ษทั คู่สญ
ั ญาผูข้ ายแท็บเล็ตเพื่อแจ้งว่าบริ ษทั ดังกล่าวผิดสัญญาในการส่ งมอบแท็บเล็ตแก่บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ฯได้ยกเลิกสัญญากับบริ ษทั ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้บริ ษทั ฯได้เรี ยกร้องให้ธนาคารผูอ้ อกหนังสื อ
คํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาขายแท็บเล็ตแก่บริ ษทั ดังกล่าวชําระเงินตามหนังสื อคํ้าประกันให้บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ฯได้รับชําระเงินตามหนังสื อคํ้าประกันดังกล่าวแล้ว เป็ นจํานวนเงิน 38 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯมีสิทธิ
ทางกฎหมายที่จะยึดเงิ นดังกล่าวเพื่อชดเชยความเสี ยหายต่างๆที่บริ ษทั คู่สัญญาดังกล่าวก่อให้เกิ ดขึ้นหรื อ
ปฏิบตั ิผดิ สัญญา บริ ษทั ฯได้บนั ทึกจํานวนเงินที่ได้รับดังกล่าวเป็ นหนี้สินในบัญชีภายใต้รายการเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้ อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯจึงถือเสมือนว่า
จํานวนเงินดังกล่าวเป็ นเงินสํารองค่าปรับและค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีเช่นกัน นอกจากนี้ หากบริ ษทั ฯ
ต้องชําระค่าปรับและค่าเสี ยหายแก่หน่วยงานราชการทั้งสอง บริ ษทั ฯสามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายทั้งหมดคืน
จากบริ ษทั ผูข้ ายแท็บเล็ตดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายแท็บเล็ต
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23.4 คดีฟ้องร้ องและข้ อพิพาทอืน่ ๆ
1.

ในปี 2558 และปี 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถูกพนักงานที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยฯเลิกจ้าง
ฟ้ องร้องให้ชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 20 ล้านบาท ในคดีเกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่
เป็ นธรรม ในปัจจุบนั คดียงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษากฎหมายและฝ่ าย
บริ หารของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยคาดว่าบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยจะไม่ ไ ด้รับผลเสี ย หายจากคดี
ฟ้ องร้ อ งดัง กล่ า วเนื่ องจาก บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยได้จ่ า ยค่า ชดเชยในการเลิ ก จ้า งครบถ้ว นตาม
กฎหมายแล้ว

2.

ในปี 2557 บริ ษ ัทฯมี ขอ้ พิพาทกับการไฟฟ้ านครหลวง (“กฟน.”) จากการที่ บริ ษ ทั ฯไม่ ได้เข้าร่ ว ม
ประกวดราคาเพื่อการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ของกฟน. โดย กฟน.ได้เรี ยกร้องให้ธนาคารผูอ้ อก
หนังสื อคํ้าประกันการประมูลงานให้แก่ บริ ษทั ฯชําระเงิ นตามหนังสื อคํ้าประกัน เป็ นจํานวนเงิ น
ประมาณ 8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษากฎหมายและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเห็นว่า กฟน. ได้
ดําเนิ นการประกวดราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็ นธรรมกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงไม่ได้เป็ น
ฝ่ ายผิดในการไม่เข้าร่ วมการประกวดราคา และบริ ษทั ฯจึงไม่ตอ้ งชําระเงินตามหนังสื อคํ้าประกัน
ให้แก่ กฟน. บริ ษทั ฯได้ยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งของ กฟน. ที่ให้
บริ ษทั ฯชําระเงิ นตามหนังสื อคํ้าประกัน ดัง กล่ าว และเรี ยกร้ องให้ กฟน. คืน ต้นฉบับ หนังสื อคํ้า
ประกันและชําระค่าธรรมเนี ยมหนังสื อคํ้าประกันแทนบริ ษทั ฯ ต่อมา ในปี 2558 กฟน. ได้ฟ้องร้อง
ต่อศาลปกครองกลาง ให้บริ ษทั ฯชําระเงินหลักประกันเป็ นจํานวน 8 ล้านบาท ตามหนังสื อคํ้าประกัน
การประมูลงานดังกล่าว ปัจจุบนั คดีน้ ีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

3.

ในปี 2557 บริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้ องร้องในคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาจ้าง ซึ่ งมีทุนทรัพย์เป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 1 ล้านบาท ในเดือนกันยายน 2559 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชดใช้ค่าเสี ยหายและ
ดอกเบี้ยเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 0.5 ล้านบาท ต่อมาบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ ฎีกาและคําร้องขออนุญาต
ฎีกา ในปั จจุบนั คดียงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั สํารองค่าเสี ยหายจากคดี
ดังกล่าวตามคําตัดสิ นของศาลอุทธณ์แล้ว

4.

ในปี 2559 บริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้ องร้องในคดีเกี่ยวกับการผิดสัญญาซื้ อขาย ซึ่ งมีทุนทรัพย์เป็ นจํานวน
เงินประมาณ 7 ล้านบาท ในปั จจุบนั คดียงั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตามที่ปรึ กษา
กฎหมายและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าบริ ษทั ย่อยไม่ได้ปฏิบตั ิผิดสัญญาจึงจะไม่ได้รับ
ผลเสี ยหายจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว
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23.5 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 243 ล้านบาท (2558: 292 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯ 218 ล้าน
บาท (2558: 266 ล้านบาท) ซึ่งเป็ นหนังสื อคํ้าประกันการประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญา
24. เครื่องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื และ
เงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าลูกหนี้อื่น และเงินให้กยู้ มื
แก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารควบคุ มความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุ มสิ น เชื่ อที่ เ หมาะสม ดังนั้ น บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจึ ง ไม่ ค าดว่ า จะได้รั บ ความเสี ย หายที่ เ ป็ น
สาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยขายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับลูกค้าที่ มี
ความสามารถในการชําระหนี้ดีเป็ นส่ วนใหญ่ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจาก
การให้สินเชื่ อคือมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นและเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย ที่ สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น
และเงินให้กยู้ มื ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรื อขายสิ นค้าและ
บริ การเป็ นเงินตราต่างประเทศ
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยง ดังนี้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559
2558
2559
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
0.1
0.1
0.9
0.9

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.83
36.09

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559
(ล้าน)
0.1

2558
(ล้าน)
0.1

2559
(ล้าน)
0.1

2558
(ล้าน)
0.1

2559
2558
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.83
36.09

24.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น หรื อมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทาง
การเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.37 : 1 (2558: 0.54 : 1)
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: 0.13 : 1 (2558: 0.17 : 1))
26. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
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