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

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของแตละปของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและ
ไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ยกเวนเหตุการณที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา
งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ ี
การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ
ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชือ่ วาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10.1 บริษัทผูใหสัมปทานไดระงับการจายชําระยอดคงคาง
คาบริการจากการใหบริการภายใตสัญญารวมลงทุนระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งกับบริษัทผูใหสมั ปทาน
ใหกับบริษัทยอยดังกลาวตั้งแตเดือนกันยายน 2551 จนถึงปจจุบัน เนื่องจากอยูใ นระหวางการเจรจา
อัตราสวนแบงรายไดกับบริษทั ยอยดังกลาว จนถึงวันทีใ่ นรายงานนี้ ผลสรุปของการเจรจาอัตราสวนแบง
รายไดยังไมเปนที่สิ้นสุดและผลของการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดดังกลาวนี้อาจมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอจํานวนของรายไดจากการใหบริการดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 จํานวน 470 ลานบาทและ 747 ลานบาท ตามลําดับ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาดังกลาว ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวน 2,518 ลานบาทและ 2,015 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและ
อาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอมูลคาเงินลงทุนจากการลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เปนจํานวน 1,946 ลานบาท และ 1,946 ลานบาท ตามลําดับในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ขาพเจาไมสามารถตรวจสอบเพื่อใหเปนทีพ่ อใจในจํานวนของรายไดจากการใหบริการ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาและมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวได ซึ่งเหตุการณนี้เปนการถูกจํากัด
ขอบเขตโดยสถานการณ

ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึน้ ตองบการเงินขางตน จากเหตุการณตามที่กลาวใน
วรรคกอน งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยไมมีผลกระทบตอการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหขอสังเกตตอ
เหตุการณดังตอไปนี้
1.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10.2 เกีย่ วกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้จากบริษทั ที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งจํานวนประมาณ 150 ลานบาท ซึ่งแสดงสุทธิ
จากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึน้ จากการปรับโครงสรางหนี้จํานวนประมาณ 382 ลานบาท และยอดหนี้
คางชําระจํานวน 199 ลานบาท ซึ่งเปนหนีท้ ี่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งให
บริษัทที่ไมเกีย่ วของกันนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกจิ การ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) และเปนหนี้
ที่มีขอโตแยงกันอยูและการทีบ่ ริษัทที่ไมเกีย่ วของกันแหงนี้ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกรองใหบริษัทยอยแหงหนึ่งชําระเงินคืนเปนจํานวน 542 ลานบาท และ
ชําระคาเสียหายเปนจํานวน 1,238 ลานบาท และการชําระยอดคงคางจํานวนประมาณ 877 ลานบาท
และสัญญาใหบริการวงจรเชาระหวางบริษทั ยอยแหงหนึง่ และบริษัททีไ่ มเกี่ยวของกันแหงนี้ และ
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 41.9 เกีย่ วกับคดีฟองรองและขอพิพาทระหวาง
บริษัทยอยและบริษัทที่ไมเกีย่ วของกันแหงนี้

2.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 เกีย่ วกับการฟนฟูกจิ การของบริษทั ฯ
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3.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 41.6 เกีย่ วกับการสงมอบงานลาชากวาสัญญาของ
บริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 31 ลานบาทและคาปรับลาชาตามสัญญาเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา

4.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เกีย่ วกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้

ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ 2555
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บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
1.

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและ
มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางดาน
การสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ (แผนฯ) ในวันที่ 7 สิงหาคม
2546 และได แ ต ง ตั้ ง บริ ษั ท แจ ง วั ฒ นะ แพลนเนอร จํ า กั ด เป น ผู บ ริ ห ารแผนฯ ต อ มาเมื่ อ วั น ที่
14 กันยายน 2549 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯแลว อยางไรก็ตาม
เจาหนี้บางรายของบริษัทฯไดยื่นคํารองคัดคานในบางประเด็นซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาของ
ศาลฎีกา บริษัทฯเชื่อวาจะไมมีผลกระทบใดๆตองบการเงินของบริษัทฯ

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ น นี้ไ ด จัด ทําขึ้ น โดยใชเ กณฑราคาทุน เดิ มเวน แตจ ะไดเ ปด เผยเปน อย างอื่น ในนโยบาย
การบัญชี

2.2

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”)
ดังตอไปนี้

1

ชื่อบริษัท

ถือหุนโดยบริษัทฯ
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
(อีกรอยละ 9 ถือหุนโดยบริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และ
อีกรอยละ 9 ถือหุน โดยบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(อีกรอยละ 20 ถือหุนโดยบริษัท อคิวเมนท จํากัด)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด
(อีกรอยละ 34 ถือหุนโดยบริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จํากัด และ
อีกรอยละ 26 ถือหุนโดยบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด)
บริษัท แจงวัฒนะ แพลนเนอร จํากัด
บริษัท ทรี บีบี จํากัด
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิสเสส จํากัด
บริษัท คอมพิวเนท คอรปอเรชั่น จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ใหบริการโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ําและใหบริการรับจาง
ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบเคเบิลใตน้ําภายในประเทศ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสื่อสารผานดาวเทียมและใหบริการอินเตอรเน็ต
ออกแบบและติดตั้งอุปกรณพรอมทดสอบระบบในโครงการสื่อสาร
โทรคมนาคม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน
2553
2554
รอยละ
รอยละ

ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
42

100
57

ใหบริการอินเตอรเน็ตและบริการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ
สํารวจ ออกแบบและกอสรางงานโยธาของโครงการโทรคมนาคม

ไทย
ไทย

98
80

98
80

กิจกรรมลงทุน

ไทย

40

40

ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ
ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
70
100

100
100
100
70
100
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ชื่อบริษัท

ถือหุนโดยบริษัทยอย
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด”)
(ถือหุนโดยบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
รอยละ 98)
บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท อคิวเมนท จํากัด รอยละ 67)
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
(ถือหุนโดยบริษัท อคิวเมนท จํากัด รอยละ 99)
บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
รอยละ 100)
บริษัท อิน คลาวด จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
รอยละ 100)
บริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด
รอยละ 59)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน
2553
2554
รอยละ
รอยละ

ใหบริการดานจัดหา ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอรและพัฒนาซอฟแวรและ
การจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอร

ไทย

-

-

ใหบริการระบบเครือขายสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ

ไทย

-

-

ใหบริการดานโทรคมนาคม โทรศัพทพื้นฐานและระบบสื่อสารขอมูล

ไทย

-

-

ใหบริการอินเตอรเน็ต

ไทย

-

-

พัฒนา จําหนาย หรือใหบริการซอฟแวรประเภทตางๆ

ไทย

-

-

กิจกรรมลงทุน

ไทย

-

-
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ชื่อบริษัท

บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท เอเซียส (ประเทศไทย) จํากัด รอยละ 98)
บริษัท ปากเกร็ด แพลนเนอร จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด
รอยละ 100)
Clippership Investments (BVI) Limited
(ถือหุนโดยบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด
รอยละ 100)
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
รอยละ 90)
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
รอยละ 100)
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท อคิวเมนท จํากัด รอยละ 54 และบริษัท จัสมิน
ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด รอยละ 46)

ลักษณะธุรกิจ

ดําเนินการดานการตลาด การจัดจําหนายอุปกรณและการใหบริการแก
ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานระบบสัญญาณดาวเทียม
ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

อัตรารอยละของการถือหุน
2553
2554
รอยละ
รอยละ
-

ไทย

-

-

British Virgin
Island

-

-

ใหบริการโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ําและใหบริการรับจาง
ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบเคเบิลใตน้ําภายในประเทศ

ไทย

-

-

ใหบริการเชาวงจรและบริการรับ-สงขอมูลภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ

ไทย

-

-

ใหเชาอาคารสํานักงาน

ไทย

-

-

หยุดดําเนินกิจการ
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ข)

บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ค)

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ

ง)

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว

จ)

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไร
หรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3

บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมตามวิธีราคาทุน

3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป
ในระหวางปปจจุบันฯ บริษัทฯและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและ
มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
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ฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบันยกเวน
มาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชนพนักงานตามรายละเอียดดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ข องพนั ก งานเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ โ ดยใช ก ารคํ า นวณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อ
เกิดรายการ

6

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนี้สินเกี่ยวกับ
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงานในชว งที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึก ปรับกับกําไรสะสม ณ วัน
ตนงวดของปปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบตอกําไรสําหรับป 2554 ดังนี้
งบการเงินรวม
กําไรสําหรับปลดลง

19

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1

ผลกระทบขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอกําไรตอหุนสําหรับป และผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุน
4.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด
คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผูถือหุน
ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีเรื่องภาษีเงินไดตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้

7

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด
ป จ จุ บั น ฝ า ยบริ ห ารของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยอยู ร ะหว า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต อ
งบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
5.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

5.1

การรับรูรายได
รายไดจากการขายสิน คารั บรูเ มื่อไดโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปน
เจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว
รายไดคาบริการตามสัญญาสัมปทานจะรับรูตามอัตราสวนแบงรายไดที่กําหนดในสัญญา (โดยไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามจํานวนชองสัญญาณซึ่งไดติดตั้งเรียบรอยและเปดใหบริการแลว
รายไดจากการใหบริการโครงขายโทรคมนาคม บริการอินเตอรเน็ต บริการอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
อินเตอรเน็ตและบริการการจัดการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพรอมการจัดหาอุปกรณที่เกี่ยวของ
รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
รายไดจากการจําหนายบัตรโทรศัพทระหวางประเทศรับรูเมื่อไดใหบริการแลว และรายไดจากการ
จําหนายบัตรดังกลาวในสวนที่ยังไมไดรับรูรายไดจะบันทึกเปนรายไดรอการตัดบัญชีในหนี้สิน
หมุนเวียน
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล
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5.2

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล องสูงซึ่ งถึงกํ าหนดจายคื นภายในระยะเวลาไมเ กิน 3 เดือนนับจากวัน ที่ไ ดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช

5.3

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอย
บันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้
ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

5.4

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (วิธีเฉพาะเจาะจงสําหรับสินคา
คงเหลือประเภทคอมพิวเตอร) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา

5.5

สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยรอการขายแสดงตามมูลคาตามบัญชีหรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายแลวแตราคาใด
จะต่ํากวา ฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาการขายสินทรัพยดังกลาวจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งป
นับจากวันที่ไดจัดประเภทเปนสินทรัพยรอการขาย

5.6

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุนและจะบันทึกในสวน
ของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทยอย
บันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน เมื่อฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวได
ลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ
สิ้นวันทําการสุดทายของป

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดง
ในราคาสุทธิจากคาเผื่อการลดลงของมูลคา (ถามี)

ค)

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

ง)

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตาม
วิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา
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บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
5.7

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น บริษัทยอยจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณ 5 - 24 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจะถูกบันทึกใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินในสวนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริ ษั ท ย อ ยรั บ รู ผ ลต า งระหว า งจํ า นวนเงิ น ที่ ไ ด รั บ สุ ท ธิ จ ากการจํ า หน า ยกั บ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพยในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจาก
บัญชี
รายการจัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพยเพื่ อการลงทุนที่ มีผลกระทบตอการแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
งบแสดงฐานะการเงิน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึน้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณลดลง

5.8

776
776

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
และคาเผื่อการดอยคา
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คา เสื่อมราคาของอาคารและอุ ปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพ ยโดยวิธีเ สนตรงตามอายุ
การใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา
อุปกรณสําหรับใหบริการโครงขายโทรคมนาคม
อุปกรณสําหรับสื่อสารดวยดาวเทียม
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตง และอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

20 และ 24 ป
5 - 12 ป
5 ป
3 - 15 ป
5 ป
3 และ 5 ป
3 และ 5 ป
5 ป

คาเสื่อมราคาจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือ
คาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการ
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและ
บริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
5.9

คอมพิวเตอรซอฟทแวร
บริษัทยอยบันทึกต นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอรซอฟทแวรตามราคาทุน และภายหลังการรับรู
รายการครั้งแรก คอมพิวเตอรซอฟทแวรแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อ
การดอยคา(ถามี)
บริษัทยอยตัดจําหนายคอมพิวเตอรซอฟทแวรซึ่งมีอายุการใหประโยชนจํากัดโดยวิธีเสนตรงตามอายุ
การใหประโยชน 3 และ 10 ป และจะประเมินการดอยคาของคอมพิวเตอรซอฟทแวรเมื่อมีขอบงชี้วา
คอมพิวเตอรซอฟทแวรเกิดการดอยคา บริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของคอมพิวเตอรซอฟทแวรทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายจะถูกบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุน

5.10 คาเชาจายลวงหนาและคาตัดจําหนาย
คาเชาจายลวงหนาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรง
ตามระยะเวลาเชา 30 ป คาตัดจําหนายจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
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5.11 ตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใตน้ํารอตัดจายและคาตัดจําหนาย
ตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใตน้ํารอตัดจายแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา
(ถามี) คาตัดจําหนายคํานวณจากสัดสวนจํานวนชองสัญญาณที่เปดใหบริการในแตละปตอจํานวน
ชองสัญญาณที่จะเปดใหบริการทั้งหมดตามระยะเวลาสัมปทาน
คาตัดจําหนายจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
5.12 คาความนิยม
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวม
ธุรกิจสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่
ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกําไรในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนทันที
บริษัทฯและบริษัทยอยแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสมและจะทดสอบการ
ดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดต่ํากวามูลคาตามบัญชี บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไร
หรือขาดทุน
5.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจ
ควบคุมบริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกบริษัทฯและบริษัทยอยควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือ
ทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหาร
สําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
5.14 สัญญาผอนชําระระยะยาว
บริษัทยอยบันทึกสัญญาผอนชําระระยะยาวของอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปน
เจาของสวนใหญไดโอนใหกับบริษัทยอยแลวเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวน
เงินที่ตองจายตามสัญญาผอนชําระ ภาระผูกพันตามสัญญาผอนชําระหักคาใชจายทางการเงินจะ
บันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาผอนชําระ
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5.15 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไป
ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะ
ต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ย
จายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชา
การเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
5.16 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน
5.17 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ เงินลงทุน และสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วา
สินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป บริษัทฯ
และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
5.18 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจาย
เมื่อเกิดรายการ
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่
บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายเมื่อกิจการไดรับบริการ
จางงานจากพนักงานแลว
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ภ าระสํ า หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต อ งจ า ยให แ ก พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง ผลประโยชน ข องพนั ก งานเป น ครั้ ง แรก
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยเลื อ กรั บ รู ห นี้ สิ น ในช ว งการเปลี่ ย นแปลงที่ ม ากกว า หนี้ สิ น ที่ รั บ รู
ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน
5.19 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถ
ประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
5.20 หุนทุนซื้อคืน
หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุน
ทั้งหมด หากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อของหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขา
บัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อของหุนทุน
ซื้อคืน บริษัทฯจะนําผลตางหักจากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดไปกอน แลวจึงนําผลตางที่
เหลืออยูไปหักจากบัญชีกําไรสะสม
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5.21 ภาษีเงินได
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
5.22 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
ดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะ
ถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
5.23 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
บริษัทยอยบันทึกผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและ
ทุ น เรื อ นหุ น ที่ ค าดว า จะได รั บ และทุ น เรื อ นหุ น ที่ ไ ด รั บ เป น ขาดทุ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ
โครงสรางหนี้และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตามลําดับ ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
6.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
ส ง ผลกระทบต อ จํ า นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต อ ข อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้
สัญญาเชา
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช า ว า เป น สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช า ทางการเงิ น
ฝ า ยบริ ห ารได ใ ช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื่ อ พิ จ ารณาว า
บริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลว
หรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
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คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยรอการขาย
บริษัทยอยพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยรอการขายเมื่อพบวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารของบริษัทยอยไดใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนจากการดอยคาโดยพิจารณาจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพย ประเภทและคุณลักษณะ
ของสินทรัพย
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
บริษัทฯและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเมื่อฝายบริหารใช
ดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปน
ระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารตองประมาณอายุการใหประโยชน
และมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
คดีฟองรอง
บริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารของบริษัทยอย
ไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้น
จึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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7.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน
รวม
8.

งบการเงินรวม
2554
2553
11
13
1,364
1,604
206
303
1,581
1,920

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
465
97
60
80
525
177

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินลงทุนชั่วคราวไดรวมเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําของบริษัทฯ
และบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 120 ลานบาท (2553: 143 ลานบาท) และเฉพาะของ
บริษัทฯเปนจํานวนเงินประมาณ 1 ลานบาท (2553: 11 ลานบาท) ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดนําไป
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ

9.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายละเอียดความสัมพันธที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
และบริษัทยอยหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยู
ภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ
กลุมบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนเกินกวารอยละ 50
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน

บริษัทยอย
กลุมโมโน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร
เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ผลิตพลังงาน จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
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ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจ ที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เ กี่ยวของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินรวม
รายการธุรกิจกับบริษัทรวมที่
สูญเสียการมีอิทธิพล*
รายไดจากการขายและการบริการ
สวนแบงรายไดจากการใหบริการ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนขายและบริการ
ซื้ออุปกรณ
คาใชจายอื่น
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขายและการบริการ
สวนแบงรายไดจากการใหบริการ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ
ตนทุนขายและบริการ
ซื้ออุปกรณ
คาใชจายอื่น

2554

2553

-

22
213
7
5
418
1
3

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
MLR
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น

37
1
46
43
19

15
4
22
29
3
12

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงรวมกัน
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
คาจัดการรับ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายอื่น

2554

2553

142
38
7
25

145
41
19
24

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย + 0.5%
ราคาตามสัญญา
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ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2553
2554
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
กลุมโมโน
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

80
6
35
121

115
7
15
137

-

-

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)
บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

-

-

341

363

3
3
3

4
4
4

341
(16)
325

363
(16)
347

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

-

-

456
(6)
450

473
(6)
467

เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 10)
บริษัทยอย
รวมเงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย

-

-

1,347
1,347

1,460
1,460

16
(11)

16
(11)

16
(11)

16
(11)

5

5

5

5

เงินจายลวงหนาเพื่อโครงการลงทุนแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ผลิตพลังงาน จํากัด
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินจายลวงหนาเพื่อโครงการลงทุนแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

งบการเงินรวม
2553
2554
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 24)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
กลุมโมโน
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 24)
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
กลุมโมโน
รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (สวนของดอกเบี้ย
คางชําระ)
รวมหนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการกับกิจการที่
เกี่ยวของกัน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

263
17
280

237
15
5
257

-

-

4

4

19
-

13
-

2
4
6
16

3
2
9
18

19

13

-

-

778

778

-

-

(166)

(142)

-

-

612

636

* บริษัทฯและบริษัทยอยสูญเสียการมีอิทธิพลเนื่องจากบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
(ทีทีแอนดที) ไดเขาสูกระบวนการฟน ฟูกจิ การ และปจจุบันบริษัทฯและบริษัทยอยเหลือสัดสวน
การถือหุนในทีทีแอนดทีอยางไมเปนสาระสําคัญ
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวของกันเปนหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการของ
บริษัทฯที่มีกําหนดชําระคืนเงินตนทั้งหมดในป 2556 สวนดอกเบี้ยมีกําหนดชําระเปนรายไตรมาสใน
อัตรา MLR-2% ตอป บริษัทฯมีสิทธิยกยอดไปจายในป 2556 ได หากในปดังกลาวบริษัทฯมีเงินสด
สวนเกินไมพอชําระใหปลดหนี้เงินตนและดอกเบี้ยคางชําระทั้งหมด
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ในระหวางป 2554 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

467
6
473
(6)
467

การเคลื่อนไหวในระหวางป
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(17)
(17)
(17)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

450
6
456
(6)
450

บริษัทฯไดใหเงินกูยืมแกบริษัท อคิวเมนทจํากัด (อคิวเมนท) ซึ่งเปนบริษัทยอยในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
ซึ่งไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและครบกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.52
ตอป
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2553
2554
163
159
9
15
168
178

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
20
19
1
1
21
20

ภาระค้ําประกันกับบริษัทยอย
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 41.2
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10.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2554
2553
121
137
3,855
3,770
3
4
108
146
4,087
4,057
(117)
(174)
3,970
3,883

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
53
50
1,347
1,460
325
347
51
78
1,776
1,935
(53)
(50)
1,723
1,885

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุลูกหนี้ที่คงคางนับ
จากวันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้
อายุหนี้คางชําระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม (หมายเหตุ 9)

งบการเงินรวม
2553
2554

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

8

13

-

-

18
10
3
82
121

11
34
75
4
137

-

-
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อายุหนี้คางชําระ
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

งบการเงินรวม
2553
2554

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

623

1,016

-

-

366
181
475
2,210
3,855
(117)
3,738
3,859

428
311
542
1,473
3,770
(174)
3,596
3,733

53
53
(53)
-

50
50
(50)
-

ในระหวางป 2554 บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด (ทีทีไอ) ซึ่งเปนบริษัทยอย ตัดลูกหนี้ออก
จากบัญชีเปนหนี้สูญไปเปนจํานวนประมาณ 248 ลานบาท
ในยอดลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่มีระยะเวลาคาง
ชําระตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป ไดรวมยอดคางรับจากบริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ ซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ
มากกวา 3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2554
2553
170
209
341
403
1,938
1,139
1,751
2,449

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
-

บริ ษั ท ย อ ยได ม อบสิ ท ธิ ใ นการรั บ ชํ า ระเงิ น จากลู ก หนี้ ก ารค า ส ว นใหญ ใ ห กั บ ธนาคารเพื่ อ เป น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น
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10.1 ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลื อของลู กหนี้ การค าของบริ ษั ท จั สมิ น ซั บมารี น
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 2,518 ลานบาท และ 2,015 ลานบาท
ตามลําดับ เปนลูกหนี้การคาจากการใหบริการภายใตสัญญารวมลงทุนระหวางเจเอสทีซีและบริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) ซึ่งเปนบริษัทผูใหสัมปทาน ทีโอทีไดระงับการจายชําระยอดคงคางไว
ตั้งแตเดือนกันยายน 2551 จนถึงปจจุบันเนื่องจากอยูในระหวางการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดกับ
เจเอสทีซี เจเอสทีซีบันทึกรายไดจากการใหบริการภายใตสัญญาดังกลาวสําหรับป 2554 และ 2553
เป น จํ า นวน 470 ล า นบาท และ 747 ล า นบาท ตามลํ า ดั บ จนถึ ง ป จ จุ บั น ผลสรุ ป ของการเจรจา
อัตราสวนแบงรายไดยังไมเปนที่สิ้นสุด อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อวาการบันทึก
ดังกลาวสอดคลองกับสัญญารวมลงทุนดังกลาวขางตน
10.2 ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2552 บริ ษั ท ย อ ยมี ย อดหนี้ ค า งชํ า ระจากบริ ษั ท ที ที แ อนด ที จํ า กั ด (มหาชน)
(ทีทีแอนดที) (เดิมเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน) เปนจํานวนเงินประมาณ 752 ลานบาท ยอดคงเหลือ
ดังกลาวคงคางอยู ในบัญชีเ ปนระยะเวลานาน ในการประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของ
ทีทีแอนดที ผูบริหารของบริษัทยอยไดรับประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทําโดยทีทีแอนดทีในป
2551 ซึ่งแสดงวาทีทีแอนดทีจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชําระหนี้คืนไดเต็มจํานวน แตเมื่อ
วั นที่ 22 เมษายน 2551 ที ที แอนด ที ได ยื่ นคํ าร องขอฟ นฟู กิ จการต อศาลล มละลายกลางและเมื่ อ วั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2551 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหทีทีแอนดทีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งแตงตั้งผูทําแผนฟนฟูกิจการและในวันที่
28 ธันวาคม 2553 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีแลว
ปจจุบันบริษัทยอยอยูในระหวางการยื่นอุทธรณคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการดังกลาวตอศาลฎีกา
ปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับนี้บริษัทยอยจะไดรับคืนทั้งในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยคางชําระโดย
กําหนดการรับชําระคืนมีรายละเอียดดังนี้
1)

ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน บริษัทยอยจะไดรับชําระเงินตนเปน
เงินสดในอัตรารอยละ 5

2)

ภายใน 4 ป นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน บริษัทยอยจะไดรับชําระเงินตนเปน
เงินสดในอัตรารอยละ 20 โดยชําระคืนเปนรายไตรมาสเปนระยะเวลา 4 ป โดยไดรับชําระคืน
ในอัตรารอยละ 4 ในป 2554 และ 2555 ไดรับคืนในอัตรารอยละ 10 ในป 2556 และไดรับชําระ
คืนอัตรารอยละ 2 ในไตรมาสที่ 1 ของป 2557
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3)

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

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งอนุญาตใหทีทีแอนดทีจดทะเบียนลดทุนจาก
จํานวน 70,000,000,000 บาท (จํานวนหุนสามัญ 7,000,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10
บาท) ลดลงคงเหลือทุนจดทะเบียนจํานวน 33,242,744,500 บาท (จํานวนหุนสามัญ 3,242,484,261
หุน และหุนที่จะไดออกตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของทีทีแอนดที จํานวน
81,790,189 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท) และจดทะเบียนลดทุนจาก 33,242,744,500 บาท
(จํานวนหุนสามัญ 3,242,484,261 หุน และหุนที่จะไดออกตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน
สามัญของทีทีแอนดที จํานวน 81,790,189 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท) ลดลงคงเหลือทุน
จดทะเบียน 3,324,274,450 บาท โดยการลดมูลคาหุนที่ตราไวลงเหลือหุนละ 1 บาท ปจจุบันทีทีแอนดที
ไดดําเนินการจดทะเบี ยนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลว ตอมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งอนุญาตใหทีทีแอนดทีจดทะเบียนเพิ่มทุนจากจํานวน 3,324,274,450 บาท
(จํานวนหุนสามัญ 3,242,484,261 หุน และหุนที่จะไดออกตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุน
สามัญของทีทีแอนดที จํานวน 81,790,189 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) เปนจํานวน
9,463,812,113 บาท (มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 1 บาท) เพิ่มขึ้น 6,139,537,663 บาท โดยการออกหุน
เพิ่มทุนจํานวน 6,139,537,663 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อจัดสรรใหแกเจาหนี้ตามแผนฟนฟู
กิจการการลดทุนและการเพิ่มทุนดังกลาวของทีทีแอนดทีดังกลาวนี้เปนไปตามที่ระบุไวในแผนฟนฟู
กิจการของทีทีแอนดที
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ในการแปลงหนี้เปนทุนใหแกเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการนั้น ทีทีแอนดทีไดแบงเจาหนี้ออกเปน
3 กลุม ไดแก
1)
2)

3)

กลุมที่ 1 : กลุมเจาหนี้ที่ไดรับคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้ เจาหนี้ในกลุมนี้จะไดรับการ
แปลงหนี้เปนทุนรอยละ 100 ของจํานวนหนี้ตามคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้
กลุมที่ 2 : กลุมเจาหนี้ที่ยังไมไดรับคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้ เจาหนี้ในกลุมนี้จะไดรับ
การแปลงหนี้เปนทุนรอยละ 50 ของจํานวนมูลหนี้ตามคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพย สวน
ที่เหลือจะไดรับการแปลงหนี้เปนทุนเมื่อไดรับคําสั่งถึงที่สุด
กลุมที่ 3 : กลุมเจาหนี้ที่ยังไมไดรับคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้ เจาหนี้ในกลุมนี้จะยัง
ไมไดรับการแปลงหนี้เปนทุนจนกวาเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะมีคําสั่งใหไดรับการชําระหนี้

แผนฟนฟูกิจการฉบับดังกลาวมียอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552
ที่ผูทําแผนนํามาพิจารณาปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวน 601 ลานบาท (เงินตนจํานวน 566 ลานบาท
และดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 35 ลานบาท) ตอมาในเดือนเมษายน 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งและ
ผูทําแผนของทีทีแอนดทีไดมีการตกลงกันและยื่นขอลดยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอย
ดังกลาวขางตนตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนจํานวน 14 ลานบาท เนื่องจากยอดหนี้จํานวนดังกลาว
เปนหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหทีทีแอนดทีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ซึ่งยอดหนี้จํานวนนี้จะไมไดถูกนํามาพิจารณาชําระหนี้ตามแผนฟนฟู
กิจการ จากการลดหนี้ดังกลาว ทําใหยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอยคงเหลือเปนจํานวน
587 ลานบาท (เงินตนจํานวน 553 ลานบาทและดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 34 ลานบาท) ซึ่งยอดหนี้
จํานวนดังกลาวนี้ไดรวมยอดหนี้จํานวน 314 ลานบาท (เงินตนจํานวน 299 ลานบาทและดอกเบี้ยคาง
ชําระจํานวน 15 ลานบาท) ที่ทางบริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (ซีซีเอส) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ไดโอนสิทธิการรับเงินใหกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้น (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27) ที่
ได รั บ จากธนาคารดั ง กล า วและธนาคารดั ง กล า วได ยื่ น ขอรั บ ชํ า ระหนี้ ต ามแผนฟ น ฟู กิ จ การกั บ
ทีทีแอนดทีแลว โดยยอดหนี้ดังกลาวนี้ก็ไดถูกจัดกลุมอยูในเจาหนี้กลุมเดียวกันกับซีซีเอสในแผน
ฟนฟูกิจการฉบับนี้
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บริษัทยอยบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สําหรับป 2553 เปนจํานวนรวม 244 ลานบาท โดยใชแผนปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวนี้และใชมูลคา
ยุติธรรมของหุนทีทีแอนดที ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เปนเกณฑในการบันทึกรายการ ซึ่งคํานวณ
จากยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ดังกลาวขางตน ตอมา ณ
วันที่ 22 มิถุนายน 2554 มูลคายุติธรรมของหุนสามัญของทีทีแอนดทีมีมูลคา 0.13 บาทตอหุน
ผูบริหารของบริษัทยอยไดบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ในสวนของกําไร
หรือขาดทุนสําหรับป 2554 เพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวน 138 ลานบาท เพื่อสะทอนมูลคายุติธรรมของหุน
สามัญของทีทีแอนดทีดังกลาวไวในบัญชี
ตอมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 และ 23 กันยายน 2554 ทีทีแอนดทีไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชยเพื่อจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ดังกลาวขางตนโดย
บริษัทยอยที่ไดรับการจัดกลุมอยูในเจาหนี้กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ไดรับการแปลงหนี้เปนทุนแลวเปน
จํานวนรวม 114 ลานหุน บริษัทยอยที่ไดรับหุนสามัญของทีทีแอนดทีดังกลาวขางตนแลวไดโอน
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ที่ไดเคยบันทึกไวในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับ
ป 2554 จํานวนรวม 33 ลานบาท มาบันทึกเปนขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ในสวนของกําไร
หรือขาดทุนสําหรับป 2554
อยางไรก็ตามยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอยดังกลาวนี้มียอดหนี้ของบริษัทยอยบางแหง
จํานวนรวม 35 ลานบาทที่ไดรับคําสั่งเปนที่สุดแลวและมียอดหนี้ของบริษัทยอยที่เหลือจํานวนรวม
552 ลานบาท ที่ยังไมไดรับคําสั่งเปนที่สุด ดังนั้นยอดหนี้ในสวนที่ยังไมไดรับคําสั่งเปนที่สุดจึงยัง
ไมไดรับการชําระหนี้ครบถวนตามที่ระบุไวในแผนฟนฟูกิจการฉบับดังกลาว และยอดหนี้ที่ไดรับ
คําสั่งเปนที่สุดแลวอาจแตกตางจากยอดหนี้ที่ใชในการคํานวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับ
โครงสรางหนี้ดังกลาวนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยแสดงยอดคงเหลือดังกลาวสุทธิจาก
ผลขาดทุ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ โครงสร า งหนี้ ไ ว ภ ายใต ร ายการ “ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาปรั บ
โครงสรางหนี้” ในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนี้บริษัทยอยบางแหงมียอดหนี้คางชําระจํานวนรวม 199 ลานบาทกับทีทีแอนดทีซึ่งเปนหนี้ที่
ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามกระบวนการฟนฟูกิจการแตเปนหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลลมละลาย
กลางมีคําสั่งใหทีทีแอนดทีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้
ดังกลาวนี้จึงไมไดถูกนํามาพิจารณาในการรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที ยอดหนี้
จํานวนดังกลาวคงคางอยูในบัญชีเปนระยะเวลานานและเปนหนี้ที่มีขอโตแยงกับทีทีแอนดที อยางไร
ก็ตามเนื่องจากยอดหนี้จํานวนดังกลาวนี้เปนยอดหนี้ที่เปนไปตามปกติธุรกิจการคาและฝายบริหาร
และที่ปรึกษากฏหมายของบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยมีสิทธิเรียกรองตามกฏหมายจาก
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ทีทีแอนดทีไดเต็มจํานวน และผูบริหารของบริษัทยอยเชื่อวาจะสามารถเรียกชําระคืนไดเต็มจํานวน
จึงไมไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับยอดหนี้จํานวนดังกลาวนี้ไวในบัญชี
อนึ่ ง ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2553 บริ ษั ท พี แพลนเนอร จํ า กั ด ในฐานะผู ทํ า แผนฟ น ฟู กิ จ การของ
ทีทีแอนดทีไดมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแหงหนึ่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาตกลงซื้อขาย
และใหบริการจัดทําระบบ Customer Care & Billing (“CC&B”) และสัญญาที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งทีทีแอนดที
ไดทําสัญญาจางใหซีซีเอสเปนผูทําระบบงานให โดยอางวาซีซีเอสปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวเกี่ยวกับ
การสงมอบงาน อยางไรก็ตาม ซีซีเอสไดมีหนังสือโตแยงการบอกเลิกสัญญาดังกลาวไปยังบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมายดังกลาว นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน 2554 ทีทีแอนดทีไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอ
สถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกรองใหซีซีเอสคืนเงินคาอุปกรณที่ทีทีแอนดทีไดจายชําระใหแลวจาก
การทําระบบงาน CC&B จํานวน 542 ลานบาท และชําระเงินคาความเสียหายและขาดผลประโยชน
ทางธุรกิจจํานวน 1,238 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันเสนอขอพิพาท
จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ฝายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของซีซีเอสพิจารณาแลวเห็นวา ซีซีเอสได
สงมอบงานตามสัญญาวาจางใหแกทีทีแอนดทีเปนที่เรียบรอยแลว ซีซีเอสจึงไมไดปฏิบัติผิดสัญญา
การบอกเลิกสัญญาดังกลาวจึงไมชอบและไมมีผลทําใหขอตกลงตามสัญญาจางดังกลาวสิ้นสุดลงแต
อยางใด จึงจะไมมีผลกระทบตอสิทธิเรียกรองของซีซีเอสตอหนี้คงคางจากทีทีแอนดทีตามสัญญา
ดังกลาวเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 470 ลานบาท ในปจจุบัน ซีซีเอสอยูระหวางการเสนอคําคัดคานคําเสนอ
ขอพิพาทของทีทีแอนดทีดังกลาวขางตน ยอดหนี้คงคางจากทีทีแอนดทีจํานวน 470 ลานบาท ดังกลาว
เปนหนี้ที่ซีซีเอสไดโอนสิทธิการรับชําระเงินจากทีทีแอนดทีใหกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเพื่อค้ํา
ประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารดังกลาวและธนาคารดังกลาวไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟู
กิจการกับทีทีแอนดทีแลว อยางไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2554 ธนาคารดังกลาวไดโอนสิทธิเรียกรอง
ในการรับชําระเงินจากทีทีแอนดที สําหรับมูลหนี้จํานวน 171 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจาก
วันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหทีทีแอนดทีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน
2551) คืนใหแกซีซีเอสแลว ในปจจุบัน ซีซีเอสจึงคงเหลือยอดหนี้คงคางจากทีทีแอนดทีที่โอนสิทธิ
การรับชําระเงินจากทีทีแอนดทีใหแกธนาคารดังกลาวจํานวน 299 ลานบาท
นอกจากนี้ตามแผนฟนฟูกิจการดังกลาวไดระบุวาการชําระยอดคงคางระหวางบริษัท ทริปเปลที
บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) (ทริปเปลที) ซึ่งเปนบริษัทยอย ใหแกทีทีแอนดทีในป 2552 โดยวิธีการ
โอนตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น จํ า นวน 707 ล า นบาท ซึ่ ง ที ที แ อนด ทีเ ป น ผู สั่ ง จ า ยและบริ ษั ท ที ที แอนด ที
ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด (ทีทีแอนดทีเอสเอส) ไดสลักหลังเพื่อโอนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว
ใหแกทริปเปลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนดทีโดยการใชสิทธิเรียกรอง
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ในการรับชําระเงินที่ทีทีแอนดทีคางชําระจํานวน 170 ลานบาทกับทีทีแอนดทีเอสเอสและทีทีแอนดที
เอสเอสได โ อนสิ ท ธิ ดั ง กล าวให แ ก ทริ ป เป ลที ม าหั ก กลบลบหนี้ กั บหนี้ ที่ ท ริป เปล ทีติ ด คา งอยู กั บ
ทีทีแอนดทีวาเปนการชําระหนี้ที่ไมตองตรงตามความประสงคแหงสัญญาและถือเปนการชําระหนี้อัน
ไมมีผลสมบูรณ เนื่องจากการชําระหนี้ที่ทริปเปลทีจะตองชําระคาบริการวงจรเชานั้นตองสอดคลอง
กับขอตกลงตามที่กําหนดไวในสัญญาสัมปทานที่ทีทีแอนดทีมีมาอยูกอน กลาวคือทริปเปลทีจะตอง
ทําการชําระหนี้ไปยังทีโอทีโดยตรงเสียกอน แลวทีโอทีจึงทําการจัดสรรชําระหนี้ตามอัตราสวนแบง
รายไดที่ตกลงไวในสัญญาสัมปทานใหแกทีทีแอนดที ดังนั้นการที่ทริปเปลทีทําการชําระหนี้ที่มิใช
ด ว ยเงิ น สด เช น บรรดาสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งหรื อ ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น และ/หรื อ ชํ า ระหนี้ โ ดยตรงให แ ก
ทีทีแอนดทีนั้น ยอมถือเปนการชําระหนี้ที่ไมตองตรงตามความประสงคแหงสัญญา และถือเปนการ
ชําระหนี้อันไมมีผลสมบูรณ
อยางไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปลทีไดแสดงความเห็นวาการที่ทริปเปลทีไดชําระ
หนี้คาบริการวงจรเชาคางชําระตามสัญญาการใหบริการวงจรเชาใหกับทีทีแอนดทีโดยตรง เนื่องจาก
วิธีการชําระเงินใหแกทีโอทีเกิดเหตุขัดของขึ้นนั้น ทริปเปลทีสามารถกระทําไดเนื่องจากทีทีแอนดที
เปนคูสัญญาที่มีนิติสัมพันธกับทริปเปลทีโดยตรง การที่ทริปเปลทีไดชําระคาบริการวงจรเชาโดยการ
สลักหลังและโอนตั๋วสัญญาใชเงินใหทีทีแอนดทีดังกลาวขางตน ถือไดวาทีทีแอนดทีเปนทั้งผูออก
และผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิทธิและความรับผิดในหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินนั้น
ตกอยูแกบุคคลเดียวกันและเกลื่อนกลืนกัน ซึ่งมีผลทําใหหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินและหนี้คาบริการ
คางชําระเปนอันระงับสิ้นไปดวยจํานวนที่เทากันกับมูลคาตามตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว และการที่
ทริปเปลทีไดแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนดทีโดยการโอนสิทธิเรียกรองในมูลหนี้การคา
ที่ทริปเปลทีโอนมาจากทีทีแอนดทีเอสเอสตามที่กลาวขางตน ทริปเปลทีจึงมีฐานะเปนลูกหนี้และ
เจาหนี้ของทีทีแอนดทีในเวลาเดียวกัน ทีทีแอนดทีกับทริปเปลทีจึงมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดย
มูลหนี้อันมีวัตถุประสงคเปนหนี้เงินอยางเดียวกัน ทริปเปลทีจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะแสดงเจตนา
ขอหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนดทีเพียงเทากับจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้งสองฝาย
นอกจากนี้ ใ นแผนฟ น ฟู กิ จ การได ร ะบุ ว า ผู ทํา แผนมีอํ า นาจไม ย อมรั บ สิ ทธิ ต ามสั ญ ญาให บ ริ ก าร
วงจรเชา รวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกขอตกลงฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับและขอตกลงเกี่ยวกับ
อัตราคาบริการวงจรเชาทุกฉบับตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 41.7 ข) ตามมาตรา
90/40 หรื อ 90/41 ทวิของพระราชบัญญั ติลม ละลาย อย างไรก็ตามบริ ษั ทที่ ปรึ ก ษากฎหมายของ
ทริปเปลทีไดใหความเห็นวาการใชสิทธิดังกลาวของผูทําแผนจะไมมีผลยอนหลังตอสิทธิและหนาที่
ตามสัญญาดังกลาว
อย า งไรก็ ต าม ผู บ ริ ห ารของทริ ป เป ล ที เ ชื่ อ ว า กรณี ดั ง กล า วข า งต น ทริ ป เป ล ที ไ ด ทํ า ถู ก ต อ งตาม
ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปลทีแลว ทริปเปลทีจึงไมไดสะทอนเรื่องดังกลาวขางตนไว
ในงบการเงิน
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11. สินคาคงเหลือ
(หนวย: ลานบาท)

อุปกรณสื่อสารผานดาวเทียม
สินคาสําเร็จรูปและอะไหล
รวม

ราคาทุน
2554
2553
21
27
71
361
92
388

งบการเงินรวม
รายการปรับลด
ราคาทุนใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
2554
2553
(20)
(20)
(2)
(76)
(22)
(96)

สินคาคงเหลือ
- สุทธิ
2554
2553
1
7
69
285
70
292

12. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนนี้เปนเงินลงทุนในหุนสามัญของทีทีแอนดที โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขายในระหวางป
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ

งบการเงินรวม
2554
2553
91
701
(91)
(587)
(23)
91

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
91
438
(91)
(324)
(23)
91

12.1 ในป 2554 บริษัทฯไดขายเงินลงทุนในทีทีแอนดทีจํานวน 212 ลานหุนซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน
91 ลานบาท เปนจํานวนเงินรวม 79 ลานบาทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและรับรูขาดทุน
จากการขายเงินลงทุนดังกลาวนี้รวมเปนจํานวน 12 ลานบาทในสวนของกําไรหรือขาดทุน
12.2 ในป 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยไดขายเงินลงทุนในทีทีแอนดทีเปนจํานวน 1,085 ลานหุน ซึ่งมี
มูลคาตามบัญชีจํานวน 587 ลานบาท เปนจํานวนเงินรวม 496 ลานบาท ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและรับรูขาดทุนจากการขายเงินลงทุนรวมเปนจํานวน 90 ลานบาทในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน (เฉพาะของบริษัทฯ: บริษัทฯไดขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวน 598 ลานหุน ซึ่งมีมูลคา
ตามบัญชีจํานวน 324 ลานบาท เปนจํานวนเงินรวม 321 ลานบาทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และรับรูขาดทุนจากการขายเงินลงทุนรวมเปนจํานวน 3 ลานบาทในสวนของกําไรหรือขาดทุน)
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13.

สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คือมูลคาของเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมได
ติดตั้ง มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

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

เครื่องโทรศัพท เครื่องโทรศัพท
สาธารณะที่
สาธารณะที่ยัง
ติดตั้งแลว
ไมไดติดตั้ง
68
140
(34)
(18)
34
122
(34)
(9)
113

รวม
208
(52)
156
(34)
(9)
113

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เจทีเอสมีเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้งที่มีมูลคาสุทธิตามบัญชี
จํานวน 113 ลานบาท (ราคาทุนจํานวน 131 ลานบาท หักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยจํานวน 18
ลานบาท) ในปจจุบันเจทีเอสอยูระหวางการเสนอขายเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้งใหกับ
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ฝายบริหารประเมินวามูลคายุติธรรมใกลเคียงกับ
มูลคาตามบัญชี
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14.

เงินลงทุนในบริษัทรวม

14.1 รายละเอียดของบริษัทรวม
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

บริษัท ศูนยบริการวิทยาการ
อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท คุณคาพลังไทย จํากัด
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
รวม

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ใหเชาอุปกรณสื่อสาร

ไทย

หยุดดําเนินกิจการ
ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ
ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย

สัดสวนเงินลงทุน
2554
2553
รอยละ รอยละ
38
38
49
23
40

49
23
40

ราคาทุน
2554
2553

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย
2554
2553

สวนแบงกําไร
จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
ในระหวางป
2554
2553

49

49

23

23

-

10

402
451

402
451

23

23

-

10
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท

บริษัท ศูนยบริการวิทยาการ
อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท คุณคาพลังไทย จํากัด
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
รวม

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ใหเชาอุปกรณสื่อสาร

ไทย

หยุดดําเนินกิจการ
ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ
ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย

สัดสวนเงินลงทุน
2554
2553
รอยละ รอยละ
38
38
49
23
40

49
23
40

ราคาทุน
2554
2553

คาเผื่อการดอยคา
ของเงินลงทุน
2554
2553

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน สุทธิ
2554
2553

49

49

(32)

(32)

17

17

402
451

402
451

(402)
(434)

(402)
(434)

17

17

33

14.2 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม
ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้

ชื่อบริษัท
บริษัท ศูนยบริการวิทยาการ
อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท คุณคาพลังไทย จํากัด
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จํากัด

ทุนเรียกชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
50
50
820
1
1

820
1
1

สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
78
78
12
-

12
-

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
17
17
1
16
-

1
16
-

รายไดรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
1
2
-

41
-

(หนวย: ลานบาท)
กําไรสําหรับป
สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2553
-

41
-
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14.3 สวนแบงกําไรสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทรวมทั้งหมด คํานวณจากงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารของบริษัทเหลานั้น โดยยัง
ไมไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว
15.

เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิสเสส จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอมพิวเนท คอรปอเรชัน่ จํากัด
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
บริษัท ทรี บีบี จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท แจงวัฒนะ แพลนเนอร จํากัด
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

ทุนเรียกชําระแลว
2554
2553
1,550
1,550
760
760
200
200
100
100
706
703
260
260
110
110
52
52
115
115
15
15
0.1
0.1

ราคาทุน
2554
2553
1,946
1,946
760
760
160
160
70
70
75
100
100
100
110
110
52
52
46
46
7
7
3,326
(367)
2,959

3,351
(367)
2,984

(หนวย: ลานบาท)
เงินปนผลที่บริษัทฯ
รับระหวางป
2554
2553
217
32
24
37
40
64
286

15.1 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10.1 ปจจุบันเจเอสทีซีอยูในระหวางการเจรจาอัตรา
ส วนแบ งรายได จากการให บริ การภายใต สั ญญาร วมลงทุ นกั บที โอที ซึ่ งเป นบริ ษั ทผู ให สั มปทาน
ฝ ายบริ หารของเจเอสที ซี เชื่ อว าการบั นทึ กรายได จากการให บริ การดั งกล าวสอดคล องกั บสั ญญา
รวมลงทุนดังกลาวขางตน
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15.2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 7/2554 ไดมีมติอนุมัติให
บริษัทฯขายหุนสามัญของเจทีเอสในจํานวนที่จะเกิดประโยชนกับบริษัทฯ โดยราคาขายขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของภาวะตลาดหลักทรัพย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯขายหุนสามัญของ
เจทีเอสเปนจํานวนรวม 100 ลานหุนเปนจํานวนเงินรวม 147 ลานบาทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 25 ลานบาท และมีมูลคาตาม
บัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 213 ลานบาท บริษัทฯรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนนี้เปนจํานวน
122 ลานบาทในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการและรับรูผลขาดทุนจํานวน 66
ลานบาทภายใตรายการ “สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย” ใน
สวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯไดขายหุนสามัญของเจทีเอสเพิ่มอีกจํานวน 68 ลานหุนเปนจํานวนเงิน
รวม 90 ลานบาทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 17 ลานบาทและมีมูลคาตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 140 ลานบาท บริษัทฯรับรูกําไร
จากการขายเงินลงทุนนี้เปนจํานวน 73 ลานบาทในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการและรับรูผลขาดทุนจํานวน 50 ลานบาท ภายใตรายการ “สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย” ในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 1 ป 2555
15.3 ในป 2554 เจทีเอสไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยจํานวนรวม 3,507,300 หุน
จากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของเจทีเอสตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP warrant) และจากการใช
สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP share) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 เจทีเอสมีทุนที่ชําระแลวเปนจํานวน 706,457,300 บาท
15.4 ในป 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของทริปเปลทีมีมติอนุมัติใหทริปเปลทีจัดตั้งบริษัท อิน คลาวด
จํากัด (ไอซี) โดยทริปเปลทีลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังกลาวเปนจํานวน 99,997 หุน มูลคาหุนละ
100 บาท (เรียกชําระแลวรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) ซึ่งคิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทดังกลาว
ไอซี ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ในกิ จ การซอฟต แ วร ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การลงทุ น
พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตางๆที่กําหนดไวใน
บัตรสงเสริมการลงทุน ปจจุบันไอซียังไมไดเริ่มดําเนินกิจการ
15.5 บริษัทฯและเจทีเอสไดนําใบหุนสวนใหญในเงินลงทุนไปจํานําหรือวางเปนหลักประกันกับตัวแทน
ผูถือหลักทรัพยเพื่อค้ําประกันหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28
15.6 ในป 2552 อคิวเมนทไดเขาซื้อหุนเพิ่มทุนตามสิทธิในทริปเปลที รวมถึงซื้อหุนในสวนที่เหลือจากการ
ไมใชสิทธิจองซื้อหุนของทีทีแอนดที การเขาซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวนี้ยังคงมีขอโตแยงกับทีทีแอนดที
อยางไรก็ตามที่ปรึกษากฎหมายไดแสดงความเห็นวาอคิวเมนทสามารถดําเนินการดังกลาวได
36

16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10.2 ในระหวางป 2554 บริษัทยอยบางแหงไดรับ
หุนสามัญของทีทีแอนดทีจากการแปลงหนี้เปนทุนของทีทีแอนดทีจํานวนรวม 114 ลานหุนในราคา
ตามมูลคาหุนละ 1 บาท โดยบริษัทยอยดังกลาวใชมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของทีทีแอนดที ณ วันที่
22 มิถุนายน 2554 เปนเกณฑในการบันทึกรายการ และไดจัดประเภทเงินลงทุนในหุนสามัญของทีที
แอนดทีนี้เปนเงินลงทุนระยะยาวอื่น เนื่องจากขอกําหนดของแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีได
กําหนดเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการขายหุนไว
ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เปนตนมา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดหามซื้อขายหลักทรัพย
ของที ที แ อนด ที จ นกว า ที ที แ อนด ที จ ะสามารถดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขฐานะการเงิ น และ
การดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
17. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

937
(238)
699

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

984
(208)
776
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การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2554 และ 2553 แสดงได
ดังนี้

มูลคาตามบัญชีตนป
ซื้อสินทรัพย
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ - ราคาตามบัญชี
คาเสื่อมราคา
มูลคาตามบัญชีปลายป

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2553
2554
776
810
4
7
(40)
(41)
(41)
699
776

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีมูลคา 1,538
ลานบาทและ 1,622 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทยอยไดรับรายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2554 และ 2553 เปนจํานวน
24 ลานบาทและ 35 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทยอยมีสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการใหเชาอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ป
ถึง 17 ป โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 จะกอใหเกิดรายไดคาเชาขั้นต่ําในอนาคตดังนี้

ภายใน 1 ป
1 ป - 5 ป
มากกวา 5 ป

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
27
28
6
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18.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
สถานีภาคพื้นดิน
อาคารและ สําหรับโครงการ
สวนปรับปรุง โทรศัพทเคลื่อนที่
ผานดาวเทียม
สินทรัพยเชา
และอาคาร
เอเซียส

ที่ดิน
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนจากอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน
โอนออก
31 ธันวาคม 2554

ยานพาหนะ

อุปกรณสําหรับ อุปกรณสําหรับ
ใหบริการโครงขาย สื่อสารดวย
โทรคมนาคม
ดาวเทียม

เครื่องมือและ
อุปกรณ

เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
สํานักงาน

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

78
3
-

845
32
(33)
11

774
-

177
89
(3)
-

4,040
1,192
1,834

519
4
(74)
(17)

219
9
20

482
103
(17)
3

98
1
6

1,510
3,161
(1,857)

8,742
4,594
(127)
-

81
3
-

855
22
(6)

774
-

263
6
-

7,066
1,092
(9)

432
38
-

248
19
(1)

571
89
(53)

105
2
(1)

2,814
1,589
-

13,209
2,860
(70)

12
96

28
899

774

269

2,916
11,065

35
505

13
279

9
616

10
(10)
106

(3,066)
1,337

50
(103)
15,946
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม (ตอ)
สถานีภาคพื้นดิน
อาคารและ สําหรับโครงการ
สวนปรับปรุง โทรศัพทเคลื่อนที่
ผานดาวเทียม
สินทรัพยเชา
และอาคาร
เอเซียส

ที่ดิน
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาของสวนที่โอน
มาจากอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน
โอนออก
31 ธันวาคม 2554

อุปกรณสําหรับ อุปกรณสําหรับ
ใหบริการโครงขาย สื่อสารดวย
โทรคมนาคม
ดาวเทียม

ยานพาหนะ

เครื่องมือและ
อุปกรณ

เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
สํานักงาน

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

-

321
54

150
-

48
41

855
678

300
38

92
43

220
107

52
10

-

2,038
971

-

(13)

-

(1)

-

(64)

-

(16)

-

-

(94)

-

362
58

150
-

88
47

1,533
1,170

274
53

135
41

311
123

62
9

-

2,915
1,501

-

(6)

-

-

(6)

-

(1)

(47)

(1)

-

(61)

-

5
419

150

135

2,697

327

175

387

5
(5)
70

-

10
(5)
4,360
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(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม (ตอ)
สถานีภาคพื้นดิน
อาคารและ สําหรับโครงการ
สวนปรับปรุง โทรศัพทเคลื่อนที่
ผานดาวเทียม
สินทรัพยเชา
และอาคาร
เอเซียส

ที่ดิน

ยานพาหนะ

อุปกรณสําหรับ อุปกรณสําหรับ
ใหบริการโครงขาย สื่อสารดวย
โทรคมนาคม
ดาวเทียม

เครื่องมือและ
อุปกรณ

เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
สํานักงาน

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

คาเผื่อการดอยคา
31 ธันวาคม 2552
คาเผื่อการดอยคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2553

-

10

624

-

-

103

-

-

-

-

737

-

(10)
-

624

-

-

(15)
88

-

-

-

-

(25)
712

31 ธันวาคม 2554

-

-

624

-

-

88

-

-

-

-

712

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553

81

493

-

175

5,533

70

113

260

43

2,814

9,582

31 ธันวาคม 2554

96

480

-

134

8,368

90

104

229

36

1,337

10,874

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2553 (จํานวน 839 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและบริหาร)

971

2554 (จํานวน 1,355 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและบริหาร)

1,501

41

(หนวย: ลานบาท)
สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554

เครื่องตกแตงและ
อุปกรณสํานักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องมือ
และอุปกรณ
ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

รวม

39
11
50
3
53

23
2
25
1
26

2
2
2

6
1
7
7

7
4
(11)
-

77
7
84
4
88

33
3
36
4
40

14
3
17
3
20

2
2
2

3
1
4
1
5

-

52
7
59
8
67

14

8

-

3

-

25

13

6

-

2

-

21

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2553 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

7

2554 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

8
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 854 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯมีจํานวนเงินประมาณ
48 ลานบาท (2553: 551 ลานบาท และ 46 ลานบาท ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ ซึ่งไดมาภายใต
สัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 138 ลานบาท (2553: 190 ลานบาท)
ในป 2548 บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด (พีเอ) ซึ่งเปนบริษัทยอยไดซื้ออาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่น
แนล ทาวเวอร จากสถาบันการเงินแหงหนึ่งในราคา 1,200 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯมีคาเชาจายลวงหนา
สําหรับการเชาพื้นที่ในอาคารดังกลาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 บริษัทฯ
ไดแสดงคาเชาจายลวงหนารวมเปนสวนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม เพื่อแสดงขอมูลที่
สะทอนใหเห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แทจริง
อุปกรณสําหรับใหบริการโครงขายโทรคมนาคมสวนใหญเปนอุปกรณที่ซื้อมาตามสัญญาผอนชําระ
ระยะยาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กรรมสิทธิ์
และความเปนเจาของในอุปกรณซึ่งมีมูลคาตามราคาทุนจํานวนประมาณ 2,403 ลานบาท จะโอน
มายังบริษัทยอยเมื่อบริษัทยอยไดชําระเงินใหกับเจาหนี้คาอุปกรณครบถวนตามสัญญาแลว (2553:
2,869 ลานบาท)
19.

คาความนิยม

คาความนิยม
หัก: คาเผื่อการดอยคา
คาความนิยม - สุทธิ

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2553
2554
89
89
(89)
(72)
17

43

20.

คอมพิวเตอรซอฟทแวร
มูลคาตามบัญชีของคอมพิวเตอรซอฟทแวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:
ราคาทุน
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

131
(72)
59

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:
ราคาทุน
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

120
(34)
86

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของคอมพิวเตอรซอฟทแวร สําหรับป 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้

มูลคาตามบัญชีตนป
ซื้อ
จําหนาย - ราคาตามบัญชี
คาตัดจําหนาย
มูลคาตามบัญชีปลายป
21.

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2553
2554
86
54
19
58
(4)
(43)
(26)
58
86

คาเชาจายลวงหนา
ในป 2541 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน (อาคาร จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
ทาวเวอร) กับบริษัทรวมแหงหนึ่ง โดยสัญญาดังกลาวมีระยะเวลาเชา 30 ป ซึ่งบริษัทฯไดจายคาเชา
ลวงหนาเปนจํานวนเงินรวม 415 ลานบาท ตอมาในป 2543 บริษัทรวมดังกลาวไดโอนกรรมสิทธิใน
อาคารใหแกสถาบันการเงินเพื่อเปนการชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ในป 2548 พีเอไดซื้ออาคารดังกลาวคืนจากสถาบันการเงินตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 18 ดังนั้น เพื่อแสดงขอมูลที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แทจริง บริษัทฯจึงได
แสดงคาเชาจายลวงหนารวมเปนสวนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม
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ยอดคงเหลือของคาเชาจายลวงหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

คาเชาจายลวงหนา
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
คาเชาจายลวงหนา - สุทธิ
คาตัดจําหนายที่บันทึกอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน
22.

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
415
415
(186)
(172)
243
229
14

14

ตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใตน้ํารอตัดจาย

ตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใตน้ํารอตัดจาย
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
ตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใตน้ํารอตัดจาย - สุทธิ
คาตัดจําหนายที่บันทึกอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
5,123
5,123
(5,123)
(4,858)
265
265

353

ตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใตน้ําเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการรวมลงทุนระหวางทีโอทีกับเจเอสทีซีและ
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (ทีแอลดีที) ซึ่งเปนบริษัทยอย เพื่อดําเนินการ
สรางโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ําตามชายฝงทะเลของประเทศไทย ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินได
ตกเปนของทีโอทีนับตั้งแตวันที่ไดกอสรางโครงขายแลวเสร็จและผานการตรวจรับและทดสอบระบบ
จากทีโอที โดยเจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีสิทธิไดรับสวนแบงรายไดจากโครงขายดังกลาวเปนระยะเวลา
20 ปนับตั้งแตวันที่เจเอสทีซีและทีแอลดีทีไดโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาวใหทีโอที สิ้นสุดวันที่
4 ตุลาคม 2554 ปจจุบันเจเอสทีซีและทีแอลดีทีอยูในระหวางการเตรียมการเพื่อขอเปนผูบํารุงรักษา
โครงขายดังกลาวจากทีโอที
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีไดรับรายไดจากการใหบริการตามสัญญาดังกลาวสําหรับป 2554 และ 2553 รวม
เปนจํานวน 527 ลานบาทและ 827 ลานบาท ตามลําดับ
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินสวนแบงรายไดจากทีโอที ภายใตสัญญารวม
ลงทุนดังกลาวเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 27 เจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
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23.

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อางอิงกับ MLR และค้ําประกันโดย
การโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคาของบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 10

24.

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 9)
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินค้ําประกันผลงาน
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 9)
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

25.

งบการเงินรวม
2554
2553
280
257

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
-

2,254
85
42
16

2,761
96
46
18

7
19

4
13

332
3,009

208
3,386

3
29

2
19

เจาหนี้คาอุปกรณ
เจทีเอสและทริปเปลทีไดซื้ออุปกรณจากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ภายใตเงื่อนไขของสัญญา
บริ ษั ทยอ ยดั งกล า วจะตองจา ยชํา ระคาอุปกรณภ ายในเวลา 3 ป ยอดคงคางของรายการดั ง กล าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แบงตามอายุครบกําหนดชําระไดดังนี้

เจาหนี้คาอุปกรณ
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้คาอุปกรณ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
2,470
3,107
(67)
(238)
2,403
2,869
(1,931)
(815)
472

2,054
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ยอดคงคางดังกลาวขางตนของเจทีเอสค้ําประกันโดยการจํานําบัญชีเงินฝากของทริปเปลทีจํานวน 59
ลานบาท และการโอนสิทธิการรับชําระเงินจากทีทีไอตามสัญญาใหบริการโครงขายโทรคมนาคม
ของทริปเปลทีตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญากับเจาหนี้คาอุปกรณและยอดคงคางดังกลาวขางตน
ของทริปเปลทีค้ําประกันโดยอคิวเมนทและการจํานําบัญชีเงินฝากของทริปเปลทีจํานวน 47 ลานบาท
26.

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
รวม
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
220
220
(13)
(21)
207
199
(126)
(68)
81

131

บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณเพื่อใชในการ
ดํ า เนิ น งานของกิ จ การโดยมี กํ า หนดการชํ า ระค า เช า เป น รายเดื อ น อายุ ข องสั ญ ญามี ร ะยะเวลา
โดยประมาณ 3 ป ถึง 5 ป
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินมีดังนี้
ไมเกิน 1 ป
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิน้
ตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

(หนวย: ลานบาท)
1 - 5 ป
รวม

136
(10)

84
(3)

220
(13)

126

81

207
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27.

เงินกูยืมระยะยาว
อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
MLR
MLR
MLR
MLR
MLR

เงินกู
1
2
3
4
5
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูย ืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2554
2553
903
913
61
132
261
37
1,520
850
2,745
1,932
(1,641)
(1,021)
1,104

911

รายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาวขางตน มีดังนี้
1.

เงินกูยื มระยะยาวดังกลาวเปนของเจเอสทีซี ซึ่งตามสั ญญาเงิ นกูเดิมมีกําหนดชําระคืนเปน
รายไตรมาสตั้งแตเดือนมิถุนายน 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 อยางไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม
2554 เจเอสทีซีไดแสดงความจํานงขอปรับปรุงโครงสรางหนี้กับเจ าหนี้เงินกูและในเดือน
เมษายน 2554 เจาหนี้เงินกูไดพิจารณาอนุมัติปรับปรุงโครงสรางหนี้เงินกูดังกลาวกับเจเอสทีซี
โดยใหบริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด (จัสเทล) ซึ่งเปนบริษัทยอย เขารวมรับผิดชดใชหนี้อยาง
ลูกหนี้รวม รายละเอียดการปรับปรุงโครงสรางหนี้สรุปไดดังนี้
1.
2.
3.

ขยายระยะเวลาชําระออกไปอีก 7 ป 6 เดือน (ครบกําหนดเดือน ธันวาคม 2561)
อัตราดอกเบี้ย MLR
เงื่อนไขการชําระหนี้คืน
3.1
มี น าคม 2554 - ธั น วาคม
2554 ชําระเดือนละไมต่ํากวา 6 ลานบาท เพื่อชําระดอกเบี้ยใหมและเงินตนตามลําดับ
3.2
ป 2 5 5 5 - 2 5 6 1 ชํ า ร ะ
ดอกเบี้ยใหมทุกสิ้นเดือนและชําระเงินตนรายไตรมาสทุก
สิ้นเดือนมีนาคม
มิถุนายน กันยายน ธันวาคม โดยป 2555 - 2557 ชําระไตรมาสละ 11 ลานบาท ป
2558 - 2559 ชําระไตรมาสละ 23 ลานบาท ป 2560 ชําระไตรมาสละ 57 ลานบาท ป
2561 ชําระไตรมาสละ 91 ลานบาท

นอกจากนี้เงินกูยืมดังกลาวยังค้ําประกันโดยการโอนสิทธิและประโยชนตามสัญญาสัมปทาน
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 และค้ําประกันโดยทีแอลดีที
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2.

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวเปนของเจทีเอสและมีกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาสตั้งแตเดือน
มีนาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับ
ชําระเงินจากลูกหนี้บางสวนของเจทีเอส

3.

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวเปนของซีซีเอส มีกําหนดชําระคืนเงินตนเริ่มตนในป 2554 จํานวน
3 งวด คือในเดือนสิงหาคม กันยายน และธันวาคม 2554 และหลังจากนั้นชําระคืนเงินตนเปน
รายไตรมาส จํานวน 28 งวด ตั้งแตเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2561 และเงินกูยืม
ระยะยาวจํานวนนี้ค้ําประกันโดยเจทีเอส สัญญาเงินกูยืมนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงิน
เพิ่มเติมคือกรณีที่ซีซีเอสไดรับเงินจากการชําระหนี้ของทีทีแอนดที และ/หรือเงินที่ไดรับจาก
การขายหุนทีทีแอนดทีตามแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที ซีซีเอสตกลงใหธนาคารนําเงิน
ดัง กล าวทั้ ง จํ า นวนไปชํ า ระหนี้ด อกเบี้ ย ที่เ กิ ด ขึ้ น ก อน ส ว นที่ เ หลือ ให นํ า ไปชํ า ระหนี้ เ งิ น กู
ในกรณีที่จํานวนเงินที่ไดรับมากกวาดอกเบี้ยและเงินตนในงวดใด ซีซีเอสตกลงใหนําเงินสวนที่
คงเหลืออยูนั้นชําระหนี้เงินตนงวดที่ใกลจะถึงกําหนดที่สุดกอนเรียงตามลําดับ

4.

เงิ น กู ยืม ระยะยาวดั งกล า วเป น ของทริป เป ลที โดยมี ว งเงิ น กูจํ า นวน 300 ล า นบาท ซึ่ ง ไม มี
หลักทรัพยค้ําประกัน และมีกําหนดชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาสจํานวน 8 งวด งวดละ 37.5
ลานบาทโดยเริ่มชําระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2552 ภายใตสัญญาใหสินเชื่อดังกลาวไดระบุขอ
ปฏิบัติและขอจํากัดไวบางประการเชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน เปนตน

5.

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวเปนของทริปเปลที โดยมีวงเงินกูจํานวน 2,000 ลานบาท และมี
กําหนดชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาสจํานวน 14 งวด งวดละ 30 - 210 ลานบาท
และตองจายชําระคืนเงินตนทั้งหมดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยเริ่มชําระงวดแรกใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เงินกูยืมดังกลาวมีหลักประกันเปนบัญชีเงินฝากของทริปเปลที และ
ภายใตสัญญาใหสินเชื่อดังกลาวไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดไวบางประการ เชน การรักษา
อัตราสวนทางการเงินและการรักษาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบัน เปนตน
ทริปเปลทีตองดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมใหเกิน 3 เทา ตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาเงินกูยืมดังกลาว อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทริปเปลทีมีอัตราสวนดังกลาว
เทากับ 3.3 เทา จากเหตุการณดังกลาวมีผลทําใหเจาหนี้เงินกูอาจใชสิทธิบางประการตามที่ระบุ
ในสัญญาซึ่งรวมถึงการเรียกชําระหนี้คืนทั้งจํานวนจากทริปเปลทีในทันที ทริปเปลทีไดขอ
ผอนผันการผิดเงื่อนไขดังกลาวจากธนาคารและไดรับการผอนผันแลวในเดือนมกราคม 2555
ซึ่งเปนวันที่หลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ทริปเปลทีจึงจัดประเภทเงินกูยืมดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนหนี้สินหมุนเวียน
ทั้งจํานวนในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทริปเปลทีมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 479
ลานบาท (2553: 1,150 ลานบาท)
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28.

หนี้สินระยะยาวตามแผนฟน ฟูกิจการ
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการ (หมายเหตุ 1) มีกําหนดชําระคืน
ตามโครงการชํ า ระหนี้ ต ามแผนฟ น ฟู กิ จ การ ประกอบด ว ยหนี้ สิ น
ดังตอไปนี้
28.1 หนี้สินระยะยาวจํานวน 1,827 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 9 ปตั้งแตป 2547 ถึงป 2555 อัตราดอกเบี้ย MLR
28.2 หนี้สินระยะยาวจํานวน 171 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 9 ป ตั้งแตป 2547 ถึงป 2555 อัตราดอกเบี้ย MLR - 2%
สําหรับปที่ 1 ถึง 8 และ MLR+20% สําหรับปที่ 9
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการ - สุทธิจากสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป

828

904

156
984
(849)

155
1,059
(81)

135

978

แผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯระบุใหบริษัทฯและเจทีเอส ตองนําใบหุนสวนใหญในเงินลงทุนไป
จํานําหรือวางเปนหลักประกันกับตัวแทนผูถือหลักทรัพย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 บริษัทฯไดขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการในสวน
ของหนี้สินตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28.1 ของบริษัทฯกับธนาคาร กรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) จํานวน 828 ลานบาท ซึ่งตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ เงินตนจํานวนดังกลาวจะ
ครบกําหนดภายในป 2555 โดยทยอยชําระคืนเปนรายไตรมาส ไตรมาสละ 207 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดการขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ใหมเปนดังนี้
1.

เดือนมกราคม 2555 ชําระคืนเปนจํานวนประมาณ 200 ลานบาท ซึ่งปจจุบันบริษัทฯได
ชําระเงินในสวนนี้แลว

2.

สวนที่เหลือจากการชําระในขอ 1 จะทยอยจายคืนเปนรายไตรมาสเปนเวลา 6 ป โดยในป
2555 - 2557 ชําระคืนปละ 10% ป 2558 - 2559 ชําระคืนปละ 15% และในป 2560 ชําระคืน
40%
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สวนเงื่อนไขอื่นสําหรับการชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยใหเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ
ตามเดิม บริษัทฯไดรับจดหมายจากทางธนาคารลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 แจงวาคําขอดังกลาว
อยูระหวางการพิจารณาจากธนาคารซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2555
อยางไรก็ตามเนื่องจากสัญญาการขอขยายระยะเวลาดังกลาวจะไดรับการลงนามหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินกูยืม
ดังกลาวนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนหนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวนในงบแสดงฐานะการเงิน
29.

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดังนี้
งบการเงินรวม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานโดย
ปรับกับกําไรสะสมตนป (หมายเหตุ 3)
ตนทุนบริการในปจจุบนั
ตนทุนดอกเบีย้
ยอดคงเหลือปลายป

154
13
6
173

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

8
1
9

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับป
2554 จํานวน 19 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ลานบาท)
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

4%
5%

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสองปยอนหลังแสดงไดดังนี้

ป 2554
ป 2553
ป 2552

งบการเงินรวม
173
154
133

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
9
8
7
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30.

ทุนจดทะเบียน/ หุนทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุนทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 7/2552 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯลด
ทุนที่ชําระแลวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืนจํานวน 1,398 ลานหุนและ 634 ลานหุน ที่ไมสามารถ
จําหนายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระหวางวันที่ 14 - 27 มกราคม 2553 และ 15 มีนาคม
2551 - 14 กันยายน 2553 ตามลําดับได และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 และ 22 กันยายน 2553
บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนเปนจํานวนรวม 2,032 ลานหุนกับกระทรวงพาณิชยแลว
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2553 มีมติอนุมัติโครงการการ
ซื้อหุนคืนเพื่อเปนการบริหารการเงินสําหรับสภาพคลองสวนเกินจํานวนไมเกิน 740 ลานหุน (มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.5 บาท) คิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไมเกิน 300
ลานบาท โดยมีกําหนดระยะเวลาจําหนายหุนทุนซื้อคืนตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่
5 มิถุนายน 2554 และหากบริษัทฯไมสามารถจําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวนดังกลาวไดหมดภายใน
ระยะเวลาการจําหนายหุนทุนซื้อคืนดังกลาวขางตนแลว บริษัทฯจะลดทุนโดยการตัดหุนจดทะเบียน
ที่ซื้อคืนที่จําหนายไมหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีหุนสามัญที่ซื้อคืนโดยบริษัทฯเปนจํานวน
155 ลานหุน มูลคารวมของหุนทุนซื้อคืนเปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท (ไมรวมคาใชจายในการซื้อ
หุนทุนซื้อคืน) ตอมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนจํานวน 155 ลานหุน
ดังกลาวขางตนนี้กับกระทรวงพาณิชย เนื่องจากบริษัทฯไมสามารถจําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวน
ดังกลาวไดภายในชวงเวลาที่กําหนด
บริษัทฯบันทึกผลตางจากการลดทุนตามมูลคาที่ตราไวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืนในราคาซื้อถัวเฉลี่ย
ไปหักจากบัญชี “สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน” ในสวนของผูถือหุนใหหมดไปกอนแลวจึงนําผลตาง
ที่เหลืออยูไปหักจากบัญชีกําไรสะสม
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุนคืนวาบริษัทมหาชนจํากัดจะซื้อหุนคืนไดไม
เกินวงเงินกําไรสะสม และใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจาย
ซื้อหุนคืนจนกวาจะมีการจําหนายหุนซื้อคืนไดหมด หรือลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนทุนซื้อคืนที่
จําหนายไมหมดแลวแตกรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารอง
สําหรับหุนทุนซื้อคืนเต็มจํานวนแลวเปนจํานวน 300 ลานบาท และตอมาในป 2554 บริษัทฯไดโอน
กลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุนทุนซื้อคืนจํานวนดังกลาวทั้งจํานวน หลังจากที่ไดลดทุนที่ชําระ
แลวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืนดังกลาวขางตนแลว
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 8/2554 มีมติอนุมัติโครงการการ
ซื้อหุนคืนเพื่อบริหารการเงินสําหรับสภาพคลองสวนเกินจํานวนไมเกิน 724 ลานหุน (มูลคาตราไวหุนละ
0.50 บาท) คิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไมเกิน 300 ลานบาท โดยจะ
ดําเนินการซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน
2555 และมีกําหนดระยะเวลาจําหนายหุนซื้อคืนไดภายหลัง 6 เดือน นับแตการซื้อหุนคืนแลวเสร็จแต
ตองไมเกิน 3 ป
วันที่ 27 มกราคม 2555 บริษัทฯไดซื้อคืนหุนสามัญเปนจํานวน 23 ลานหุน (มูลคาตราไวหุนละ 0.50
บาท) มูลคารวมของหุนทุนซื้อคืนเปนจํานวนเงิน 47ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.31 ของหุนที่จําหนาย
ทั้งหมด (ไมรวมคาใชจายในการซื้อหุนทุนซื้อคืน)
31.

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เมื่ อ วั น ที่ 4 กั น ยายน 2543 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2543 ของบริ ษั ท ฯ ได มี ม ติ อ นุ มั ติ
โครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญประเภทชนิดระบุชื่อผูถือและไม
สามารถโอนเปลี่ยนมือไดจํานวน 18.4 ลานหนวย ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทยอย โดยไมคิดมูลคา อายุการใชสิทธิประมาณ 5-8 ป (ขยายอายุการใชสิทธิจากเดิม 5 ป
เปน 5-8 ป ตามมติอนุมัติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2545) นับตั้งแตวันที่บริษัทฯออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดทุกๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อ
หุนสามัญได 1 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ในราคา 10 ถึง 29.28 บาท
ในป 2544 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญโดยไมคิดมูลคา ครั้งที่ 1 จํานวน
5.46 ลานหนวย และครั้งที่ 2 ในระหวางป 2545 จํานวน 13.49 ลานหนวย ใหแกกรรมการและ/หรือ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยกําหนดการใชสิทธิวันแรกและวันสุดทายตรงกับวันที่
15 มีนาคม 2544 และ 15 มีนาคม 2553 ตามลําดับ ตอมาในเดื อ นตุ ล าคม 2546 บริ ษั ท ฯได อ อก
ใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมจํานวน 6.75 ลานหนวย (โดยมีราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ
เชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP เดิม) เพื่อใหเปนไปตามหลักการคํานวณการปรับราคาและ
อัตราการใชสิทธิตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนเนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และ
การออกและเสนอขายหุนใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวน 30 ลานหุน ตามแผนฟนฟูกิจการ
ของบริษัทฯซึ่งเปนเหตุใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเดิมเสียสิทธิและผลประโยชน
และตามที่บริษัทฯไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวดังกลาว บริษัทฯจึงไดปรับจํานวนและราคาการ
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคือราคาการใชสิทธิเดิม 6.68 ถึง
19.56 บาทตอหุน เปน 0.668 ถึง 1.956 บาทตอหุน ในอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1
หุนสามัญ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มอีก 9 หนวย รวม
เปน 10 หนวย ตั้งแตวันที่ 8 มกราคม 2547 เปนตนไป
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ในระหว า งป 2553 มี ใ บสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ เสนอขายให แ ก ก รรมการและ/หรื อ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย (ESOP) ที่หมดอายุเปนจํานวน 16,242,060 หนวย และไมมีผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญ โดยวันที่ 15 มีนาคม 2553 เปนวันสุดทายของการ
ใชสิทธิครั้งสุดทายของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
32.

หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย
ในระหวางป 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของพีเอและบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด
(เออารเอส) ซึ่งเปนบริษัทยอยมีมติอนุมัติใหขายหุนของบริษัทฯ ที่บริษัทดังกลาวถืออยูทั้งหมดใน
ราคาเสนอขายหุนละ 0.40 บาทตอหุนและ 0.44 บาทตอหุนตามลําดับ ตอมาพีเอและเออารเอสไดเขา
ทําสัญญาขายหุนของบริษัทฯใหกับนักลงทุนสถาบันสองแหงตามราคาเสนอขายขางตน
ในระหวางป 2553 พีเอและเออารเอสไดขายหุนสามัญของบริษัทฯที่ทั้งสองบริษัทถืออยูใหกับนักลงทุน
สถาบันสองแหง เปนจํานวนรวม 1,276 ลานหุน เปนจํานวนเงินรวม 527 ลานบาท กําไรจากการขายหุน
ดังกลาวไดบันทึกไวภายใตรายการ “สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน” ในสวนของผูถือหุน

33.

สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ด ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ า มี ) จนกว า ทุ น สํ า รองนี้ จ ะมี จํ า นวนไม น อ ยกว า ร อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่ง
บริษัททํามาหาไดทุกคราวที่จายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและไม
สามารถนําไปจายเงินปนผลได
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34.

คาใชจายตามลักษณะ
รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

คาเชาโครงขายโทรคมนาคม
คาเสื่อมราคา
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาจางผูรับเหมาชวง
คาใชจายสงเสริมการขาย
คาตัดจําหนาย
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
ตนทุนของสินคาที่จําหนาย
คาไฟฟา
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาธรรมเนียมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม

งบการเงินรวม
2554
2553
1,576
1,704
1,542
1,013
1,296
1,216
948
913
387
359
308
379
219
201
191
1,406
149
123
85
44
14
45

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
8
7
51
49
14
14
2
2
-

35. ตนทุนการบริการ
ในระหว างป 2554 ทริป เปลทีและจัสเทลไดบันทึกประมาณการค า ใช จา ยในการจัด ให มีบริ ก าร
โทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ ว ถึ ง และบริ ก ารเพื่ อ สั ง คมตามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม สําหรับรายไดคาบริการโทรคมนาคมในป 2554 เปนจํานวนประมาณ 162 ลานบาท
ตามหลักความระมัดระวัง โดยใชเกณฑตามประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) เรื่องหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และ
บริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2545 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ซึ่ง
กําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตที่มิไดจัดใหมีแผนการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมใหนําสงรายไดในอัตรารอยละ 4
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ตามที่พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2553 และ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)ไดรับ
คัดเลือกและเขาปฏิ บัติหนาที่แทนกทช.ตั้งแตเ ดือนตุลาคม 2554 มาตรา 50 ของพระราชบัญญัติ
ดังกลาวได เปลี่ ยนแปลงหลั กเกณฑ วิธีการการกําหนดจํานวนคาใชจายที่จะเรียกเก็บกับผูไ ดรับ
ใบอนุญาตวา กสทช.จะตองกําหนดแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม ซึ่งตองกําหนดพื้นที่ กลุมเปาหมาย ระยะเวลาในการดําเนินการ พรอมทั้งประมาณการ
คาใชจายเพื่อการดังกลาวเสียกอน
ทริปเปลทีและจัสเทลไดติดตามการประกาศแผนปฏิบัติการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประจําป 2554 มาโดยตลอด จนถึงสิ้นป 2554 ก็ไมปรากฏแผนดังกลาว
อยางไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2555 กสทช.ไดประกาศรางแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2555 - 2559 และจัดทําการประชุมรับฟงความคิดเห็นเมื่อวันที่
27 มกราคม 2555
ในประกาศรางแผนดังกลาวกําหนดแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคมสําหรับป 2555 เปนตนไป เปนระยะเวลา 5 ป ตามที่กฎหมายกําหนด ที่ปรึกษากฎหมาย
ของทริปเปลทีและจัสเทลมีความเห็นวาโอกาสที่กสทช.จะเรียกเก็บคาจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประจําป 2554 เปนไปไดนอย ผูบริหารของทริปเปลทีและ
จัสเทลจึงมีความเห็นวาทริปเปลทีและจัสเทลไมมีภาระที่จะตองจายคาใชจายตามประมาณการขางตน
อีกตอไป ทริปเปลทีและจัสเทลจึงไดบันทึกโอนกลับประมาณการคาใชจายดังกลาวที่บันทึกไวในป
2554 ทั้งจํานวน
36.

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษี เ งิ น ได นิ ติบุค คลของบริ ษัทฯ และบริษัท ยอ ยคํ า นวณขึ้ น จากกํา ไรก อ นภาษี เ งิน ได นิ ติ บุค คล
หลังจากบวกกลับและหักออกดวยคาใชจายและรายไดตางๆที่ไมอนุญาตใหถือเปนคาใชจายและ
รายไดในการคํานวณภาษีหักดวยผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน (ถามี)

37.

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู
ในระหวางป
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กําไรตอหุ น ปรับลดคํา นวณโดยหารกํ าไรสํ า หรั บปที่เ ปนของผูถือหุ นของบริษัทฯ (ไมรวมกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่
ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุน
สามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วัน ตนป
หรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา

กําไรสําหรับป (ลานบาท)
จํานวนหุน สามัญถัวเฉลีย่ ถวงน้าํ หนัก (ลานหุน)
กําไรตอหุน ขั้นพื้นฐาน/ กําไรตอหุนปรับลด (บาท/หุน)

งบการเงินรวม
2553
2554
1,072
663
7,244
6,851
0.15
0.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
377
87
7,244
7,381
0.05
0.01

ไมมีการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานมารวมคํานวณกําไรตอหุน
ปรับลดสําหรับป 2553 เนื่องจากราคาใชสิทธิตอหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญมี
ราคาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยสําหรับปดังกลาว

57

38.

ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการตามสวนงานการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สวนงานการใหบริการโครงขายโทรคมนาคม สวนงานจัดหา ออกแบบ และวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และสวนงานอื่น และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอยสําหรับป 2554 และ 2553 เปนดังนี้
สวนงานการให
บริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง
2554
2553

รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

6,351
37
6,388
4,455

4,904
23
4,927
3,192

สวนงานการใหบริการ
โครงขายโทรคมนาคม
2554
2553
1,756
736
2,492
152

2,010
691
2,701
385

สวนงานจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคม
2554
2553
1,266
91
1,357
254

2,580
966
3,546
357

(หนวย: ลานบาท)

สวนงานอื่นๆ
2554
2553
125
94
219
(1)

132
81
213
(4)

การตัดรายการบัญชี
ระหวางกัน
2554
2553
(958)
(958)
-

(1,761)
(1,761)
-

งบการเงินรวม
2554
2553
9,498
9,498
4,860

9,626
9,626
3,930

85
(791)
(1,713)
(32)
(104)
(97)
(17)
(12)
(172)
(468)
(494)
27
1,072

200
(714)
(1,576)
(244)
(23)
(41)
(90)
(67)
10
(393)
(403)
74
663
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(หนวย: ลานบาท)

ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

สวนงานการใหบริการ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
2554
2553
339
465
1
15
9,746
8,540

สวนงานการใหบริการ
โครงขายโทรคมนาคม
2554
2553
3,164
2,505
11
9
671
666

สวนงานจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคม
2554
2553
2,688
2,351
66
266
23
30

สวนงานอืน่ ๆ
2554
2553
103
62
2
2
699
776
508
500

การตัดรายการบัญชี
ระหวางกัน
2554
2553
(2,435)
(1,650)
(10)
(74)
(154)

งบการเงินรวม
2554
2553
3,859
3,733
70
292
699
776
10,874
9,582
3,958
4,918

19,460

19,301

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9
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39.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานจะจาย
สมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 8 ของเงินเดือน และจะจายใหแกพนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหาร
โดยธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในระหวางป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบ
กองทุนเปนจํานวน 55 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 2 ลานบาท (2553: 51 ลานบาท
และ 2 ลานบาท ตามลําดับ)

40.

เงินปนผลจาย
เงินปนผล
อนุมัติโดย
เงินปนผลระหวางกาล สําหรับ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
ป 2553
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553
รวมเงินปนผลสําหรับป 2553
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
เงินปนผลระหวางกาล สําหรับ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
ป 2554
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554
รวมเงินปนผลสําหรับป 2554

เงินปนผลจาย
(ลานบาท)

เงินปนผลจาย
ตอหุน
(บาท)

148
148

0.020
0.020

145

0.020

167
312

0.023
0.043

เงินปนผลประจําป 2553

41. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังตอไปนี้
41.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสือค้ําประกันการ
ประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวนเงินประมาณ 1,110 ลานบาทในนามของบริษัทฯและ
บริษัทยอย (เฉพาะของบริษัทฯ: 12 ลานบาท)
41.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทยอย
เปนจํานวนเงินรวม 4 ลานบาท
41.3 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิตกับผูขายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนเงิน
รวมประมาณ 30 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 13 ลานบาท
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41.4 จัสเทลมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อและติดตั้งอุปกรณเปนจํานวนเงินประมาณ
52 ลานบาท
41.5 เออารเอส มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อคาใชบริการสื่อสัญญาณดาวเทียม (The Founder NSP
Airtime Purchase Agreement) กับ ACeS International Limited ผูเปนเจาของโครงการดาวเทียม
เอเซียส โดยเออารเอสมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมตามสัญญา (สิ้นสุดวันที่ 12 มีนาคม
2565) ซึ่งคาธรรมเนียมจะคิดจากคาธรรมเนียมขั้นต่ําตอป (500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือตาม
อัตราที่กําหนดไวในสัญญาตอปริมาณการใชบริการสื่อสัญญาณดาวเทียม แลวแตอยางใดจะมากกวา
41.6 บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (ทีเจพี) ซึ่งเปนบริษัทยอยไดทําสัญญาจางเหมา (Turn-Key) กับ
บริษัทคูสัญญาแหงหนึ่ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะตองสงมอบงานใหกับบริษัทคูสัญญาดังกลาวตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา โดยจะตองสงมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปจจุบันทีเจพีไม
สามารถสงมอบงานดังกลาวไดตามกําหนดระยะเวลาซึ่งบริษัทคูสัญญามีสิทธิที่จะคิดคาปรับลาชาตาม
สัญญาจากทีเจพีเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ลานบาท) อยางไรก็ตาม
ผูบริหารของทีเจพีอยูในระหวางการขอแกไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานกับคูสัญญาและขอขยายระยะเวลา
กับบริ ษั ทคู สัญญาออกไป ซึ่ งผู บริหารของทีเ จพีเชื่อวาจะสามารถเจรจาแกไขสัญญาลดเนื้องาน
ขอขยายระยะเวลากับบริษัทคู สั ญญา เนื่ อ งจากเหตุ ของความล าชา เกิด จากการส งมอบพื้น ที่ข อง
หนว ยงานที่ เ กี่ยวข องมีค วามลาชาและจะสามารถปดโครงการไดโ ดยมี คาปรับเกิ ด ขึ้น อยา งไมมี
สาระสําคัญ
41.7 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
ก)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปลทีไดทําสัญญาการใหบริการโครงขายโทรคมนาคมกับ
ทีทีแอนดทีเอสเอสโดยทริปเปลทีจะไดรับคาบริการเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา และ
ทริปเปลทีตองปฏิ บัติตามเงื่อนไขที่ระบุ ในสัญญา ทริปเปลทีมีภ าระที่ จะตองใหบริการกับ
ทีทีแอนดทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ข)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปลทีไดทําสัญญาขอใชวงจรเชากับทีทีแอนดที โดยตกลง
ชําระคาบริการเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา และทริปเปลทีตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา สัญญานี้จะสิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2561
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ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของทริปเปลทีมีมติอนุมัติใหทริปเปลทีเขาทํา
ความตกลงเปลี่ ย นแปลงการคิ ด อั ต ราค า บริ ก ารโครงข า ยโทรคมนาคมของสั ญ ญาที่ ทํ า กั บ
ทีทีแอนดทีเอสเอส ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 41.7 ก) โดยเปลี่ยนเปนการแบง
ผลประโยชนในอัตราสวนรอยละ 95 ของคาบริการที่เรียกเก็บไดจากลูกคาโดยใหถือวาทริปเปลที
(หรือบริษัทยอยของทริปเปลที) ใหบริการแกลูกคารวมกับทีทีแอนดทีเอสเอส โดยทริปเปลที (หรือ
บริษัทยอยของทริปเปลที) จะเปนผูลงทุนในดานโครงขาย การจัดซื้อ Routers และการลงทุนดานการ
โฆษณาประชาสัมพันธและที่ประชุมดังกลาวมีมติใหทริปเปลทีเขาทําความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาบริการวงจรเชาของสัญญาที่ทํากับทีทีแอนดที ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
41.7 ข) โดยตกลงใหคิดอัตราคาบริการวงจรเชาในอัตราสวนรอยละ 15 ของรายไดคาบริการเฉลี่ยตอ
วงจรตอเดือนที่ทริปเปลทีไดรับจากการใหบริการโครงขายโทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกลาวผูบริหารของทริปเปลทีเห็นวาเปนประโยชนรวมกันระหวางผูใหบริการ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 บริษัท พี แพลนเนอร จํากัด ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที
ได มี ห นั งสื อ บอกกล า วไม ย อมรับ สิท ธิต ามสัญ ญาใหบ ริก ารวงจรเช า ตามที่ ก ล า วไว ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 41.7 ข) รวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกขอตกลงฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับและ
ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ อั ต ราค า บริ ก ารวงจรเช า ทุ ก ฉบั บ โดยให มี ผ ลการยกเลิ ก สั ญ ญาตั้ ง แต วั น ที่ 25
กุมภาพันธ 2554 เปนตนไป
41.8 ทริปเปลทีไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชารถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต 3 - 5 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทริปเปลที มีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดดังนี้
ลานบาท
จายชําระภายใน:
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป

40
1
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41.9 คดีฟองรอง
1.

ในป 2553 ซีซีเอสถูกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งในประเทศฟองรองเพื่อใหชําระหนี้จาก
การซื้ออุปกรณที่ใชในการทําระบบงาน CC&B ใหทีทีแอนดทีและดอกเบี้ย มีทุนทรัพยรวมเปน
จํานวน 91 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยมูลหนี้คาอุปกรณจํานวน 80 ลานบาท และดอกเบี้ยเปน
จํานวน 11 ลานบาท ซีซีเอสไดบันทึกมูลหนี้คาอุปกรณดังกลาวไวในบัญชีแลว แตไมไดบันทึก
ดอกเบี้ยจํานวน 11 ลานบาทดังกลาว ฝายบริหารของซีซีเอสพิจารณาวาซีซีเอสและบริษัท
ดังกลาวมีความเห็นชอบรวมกันที่ใหการดําเนินการตามสัญญาและการชําระเงินคาอุปกรณ
ระหวางซีซีเอสและบริษัทดังกลาวเปนไปในทํานองเดียวกับการชําระเงินคางาน CC&B จาก
ทีทีแอนดที (Back to Back) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10.2 ในปจจุบัน
ทีทีแอนดทีอยูระหวางกระบวนการฟนฟูกิจการและยอดหนี้ของซีซีเอส (คางาน CC&B) ยัง
ไมไดรับคําสั่งเปนที่สุดใหชําระหนี้จากศาลลมละลายกลาง นอกจากนี้ยอดหนี้คางาน CC&B ยัง
เปนหนี้ที่มีการโตแยงกันอยู ซีซีเอสจึงยังไมไดชําระเงินคาอุปกรณใหบริษัทดังกลาว จนถึง
ปจจุบัน คดีนี้ศาลชั้นตนไดนัดสืบพยานในเดือนเมษายน 2555

2.

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด (เจไอเนต) ซึ่งเปนบริษัทยอยไดรับแจงเปนหนังสือฉบับ
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 จากเจาพนักงานพิทักษทรัพย ใหชําระคาบริการวงจรเชาจํานวน
20 ลานบาท ซึ่งคางชําระตั้งแตเดือนมีนาคม 2548 ถึงเดือนมีนาคม 2551 ใหแกทีทีแอนดทีและ
ขอคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ครบกําหนดชําระจนกวาจะไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น เจไอเนตไดบันทึก
ยอดหนี้คาบริการดังกลาวไวในบัญชีครบถวนแลว อยางไรก็ตามจํานวนเงินคาบริการซึ่งถูก
เรียกรองมาดังกลาวนี้ยังไมเปนที่ยุติเนื่องจากคดียังอยูในระหวางการสอบสวนของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย เจไอเนตจึงยังไมไดบันทึกรายการดอกเบี้ยคางชําระไวในบัญชี

3.

บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด (สมารท) ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดรับแจงเปนหนังสือฉบับลงวันที่
8 พฤศจิกายน 2553 จากเจาพนักงานพิทักษทรัพย ใหชําระคาบริการวงจรเชาจํานวน 24
ลานบาท ซึ่งคางชําระตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2551 พรอมดอกเบี้ยจํานวน
5 ลานบาทซึ่งคํานวณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ใหแกทีทีแอนดที และขอคิดดอกเบี้ยตั้งแต
วันที่ครบกําหนดชําระจนกวาจะไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น สมารทไดบันทึกยอดหนี้คาบริการ
ดังกลาวไวในบัญชีครบถวนแลว อยางไรก็ตามจํานวนเงินคาบริการซึ่งถูกเรียกรองมาดังกลาวนี้
ยังไมเปนที่ยุติเนื่องจากคดียังอยูในระหวางการสอบสวนของเจาพนักงานพิทักษทรัพย สมารท
จึงยังไมไดบันทึกรายการดอกเบี้ยคางชําระไวในบัญชี

4.

ในระหวางป 2550 ถึงป 2552 ทีโอทีไดแจงความดําเนินคดีกับทริปเปลทีที่สถานีตํารวจหลาย
แห งและฟ องร องต อศาลอาญาจัง หวัดภูเ ก็ต โดยทีโอที ก ล าวหาวาทริ ปเปลทีไ ด ลักลอบใช
อุปกรณคูสายของทีโอที ซึ่งฝายบริหารของทริปเปลทีเห็นวาทริปเปลทีไมไดมีการลักลอบใช
อุ ป กรณ คู ส ายของที โ อที แ ต อ ย า งใด แต เ ป น การใช อุ ป กรณ แ ละ/หรื อ บริ ก ารตามสั ญ ญาที่
ทริปเปลทีทําไวกับบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ปจจุบันผลของกรณีดังกลาวยังไมเปนที่
สิ้นสุด
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ในป 2551 ทริปเปลทีไดถูกทีโอทีฟองฐานละเมิดและเรียกคาเสียหายเปนจํานวน 24 ลานบาท
โดยกลาวหาวาทริปเปลทีลักลอบนําเอาสัญญาณอินเตอรเน็ตของทีโอทีไปใช ขณะนี้คดีอยูใน
ระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
ในระหวางป 2552 ถึงป 2553 ทีทีแอนดทีไดแจงความที่สถานีตํารวจหลายแหงและฟองรองตอ
ศาลหลายแหงเพื่อดําเนินคดีกับทริปเปลทีและทีทีไอ เกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาวงจรเชา
และการเขาทํางานในพื้นที่ชุมสาย ปจจุบันผลของกรณีดังกลาวยังไมเปนที่สิ้นสุด
ในป 2553 ทริปเปลทีถูกทีทีแอนดทีฟองฐานละเมิดและเรียกคาเสียหายเปนจํานวน 16 ลานบาท
โดยกลาวหาวาทริปเปลทีละเมิดใชงานวงจรโทรคมนาคมของทีทีแอนดทีโดยไมไดรับอนุญาต
ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลแพง
ในป 2553 ทริปเปลทีไดรับแจงจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย สํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้วาที
ทีแอนดทีไดขอใหทริปเปลทีชําระหนี้สินคงคางแกทีทีแอนดทีเปนจํานวนเงิน 834 ลานบาท
พรอมใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ซึ่งยอดเงินดังกลาว
สวนใหญเกือบรอยละ 90 เปนยอดเงินคาบริการวงจรเชาที่ทริปเปลทีไดชําระใหแกทีทีแอนดที
โดยวิธีโอนตั๋วสัญญาใชเงินไปแลวในป 2552 แตผูบริหารแผนของ ทีทีแอนดทีไดโตแยงสิทธิ
วาเปนการชําระหนี้อันไมมีผลสมบูรณ สวนที่เหลือเปนยอดเงินตามมูลหนี้อื่นที่ไมตรงกับภาระ
หนี้สินที่ทริปเปลทีบันทึกไวในบัญชี ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาสอบสวนของเจาพนักงาน
พิทักษทรัพย
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ทริปเปลทีไดรับแจงจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานระงับ
ขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม วาทีทีแอนดทีไดยื่นคําเสนอขอพิพาทในวันที่ 27 ธันวาคม
2553 เพื่อเรียกรองใหทริปเปลทีชําระคาบริการวงจรเชาคางชําระตามสัญญาใหบริการวงจรเชา
เปนจํานวน 1,447 ลานบาท พรอมใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระหนี้
เสร็จสิ้นและตอมาไดแกไขเพิ่มเติมคําเรียกรองใหบริษัทฯชําระเงินจํานวน 1,496 ลานบาทซึ่ง
ยอดเงินดังกลาวไมตรงกับภาระหนี้สินที่ทริปเปลทีบันทึกไวในบัญชี ผูบริหารของทริปเปลที
เชื่อวาเกิดจากทีทีแอนดทีใชอัตราคาบริการวงจรเชาและจํานวนวงจรที่นํามาคิดคาบริการวงจร
เชาไมถูกตอง และเชื่อวาทริปเปลทีไดบันทึกภาระหนี้สินคาบริการวงจรเชาตามเงื่อนไขสัญญา
บริการวงจรเชาถูกตองและครบถวนแลว ทริปเปลทีไดยื่นคําคัดคานและเรียกรองแยงคาเสียหาย
จากการที่ทริปเปลทีไมสามารถใชวงจรเชาไดตามสัญญาเปนจํานวน 3,477 ลานบาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการแลว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ขณะนี้ขอพิพาท อยูภายใตกระบวนการทาง
อนุญาโตตุลาการ
ฝายบริหารของทริปเปลทีและทีทีไอเชื่อวาจะไมไดรับผลเสียหายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดี
ถูกฟองรองและขอพิพาทดังกลาว จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี
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41.10 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริษัทยอย 5 แหงไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ดังตอไปนี้
บริษัท
บริษัท อคิวเมนท จํากัด

ประเภท
ใบอนุญาต
แบบที่หนึ่ง
แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง

บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด แบบที่สาม
จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด แบบที่หนึ่ง
แบบที่หนึ่ง
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด

แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง
แบบที่สาม

บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต
จํากัด

แบบที่หนึ่ง

บริการที่ไดรับอนุญาต
บริการอินเตอรเน็ต
บริการโทรศัพทสาธารณะ
บริการอินเตอรเน็ตเกตเวย
ระหวางประเทศ
บริการสื่อสารผานดาวเทียมที่
ใชจานสายอากาศขนาดเล็ก
บริการโทรศัพทประจําที่และ
บริการสื่อสารขอมูล
บริการอินเตอรเน็ต
บริการบัตรโทรศัพทระหวาง
ประเทศ
บริการอินเตอรเน็ต
บริการวงจรเชาสวนบุคคล
ภายในประเทศ
บริการอินเตอรเน็ตเกตเวย
ระหวางประเทศ
บริการวงจรเชาสวนบุคคล
ระหวางประเทศ
บริการอินเตอรเน็ต

ระยะเวลา
25 สิงหาคม 2552 - 24 สิงหาคม 2557
15 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2558
8 กุมภาพันธ 2550 - 7 กุมภาพันธ 2555
30 พฤศจิกายน 2554 - 29 พฤศจิกายน 2559
23 กุมภาพันธ 2549 - 22 กุมภาพันธ 2569
28 กรกฎาคม 2552 - 27 กรกฎาคม 2557
25 มกราคม 2553 - 24 มกราคม 2558
6 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2557
30 พฤศจิกายน 2549 - 29 พฤศจิกายน 2564
30 มีนาคม 2552 - 29 มีนาคม 2557
18 พฤศจิกายน 2552 - 17 พฤศจิกายน 2567
20 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2557

บริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการดังกลาว นอกจากนี้สําหรับบริษัทยอยที่ไดรับใบอนุญาตแบบที่สองที่มี
โครงขายเปนของตนเองและใบอนุญาตแบบที่สามตองเสียคาธรรมเนียมในการนําสงเขากองทุนเพื่อ
การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ในอัตรารอยละ 4 ของ
รายไดกอนหักคาใชจายหรือบริษัทยอยสามารถจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกสทช. แทนการนําสงเงินเขากองทุน
ดังกลาว
เออารเอสซึ่งเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียม อยูในระหวางการยื่นขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกสทช. ปจจุบันเออารเอสยังไมไดรับใบอนุญาตดังกลาว
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42.

เครื่องมือทางการเงิน

42.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืม
ระยะสั้น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เจาหนี้คาอุปกรณ หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน เงินกูยืมระยะ
ยาวและหนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการ บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
เครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
และเงิน ใหกู ยืม ฝายบริห ารควบคุมความเสี่ ย งนี้โดยการกํา หนดใหมีน โยบายและวิธีก ารในการ
ควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทยอยขายสินคาหรือใหบริการกับลูกคาที่มี
ฐานะการชําระหนี้ดีเปนสวนใหญ เชน บริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ
และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
และเงินใหกูยืมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้คาอุปกรณ หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินระยะ
ยาวตามแผนฟนฟูกิจการ อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ออุปกรณและสินคาเปน
เงินตราตางประเทศ บริษัทยอยไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งสวนใหญมี
อายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินซึ่งไมไดทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวม
สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
สกุลเงิน
(ลาน)
(ลาน)
เหรียญสหรัฐอเมริกา
4
94

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
31.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

จํานวนที่ซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา
(ลาน)
(บาทตอหนวยเงินตรา
ตางประเทศ)
36
31.19 - 33.97
5 มกราคม - 20 พฤศจิกายน 2555

42.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น เจาหนี้
คาอุปกรณ หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน เงินกูยืมระยะยาวและหนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการมี
อัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนี้สิน
ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยาง
เปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของ
เครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑ
การวัดมูลคาที่เหมาะสม
43. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยคือการจัดใหมีซึ่งโครงสราง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.40:1 (2553: 1.61:1)
(เฉพาะบริษัทฯ: 0.45:1 (2553: 0.47:1))
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44. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับใหมและฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 บริษัทฯ
ไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวน
ของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไว
45. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555
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