บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี
ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่
ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.1 บริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้าง
ค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งกับบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทาน
ให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็ นวันที่สิ้นสุ ดสัญญาร่ วม
ลงทุน เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่ในรายงานนี้
ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและผลของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้
ดังกล่าวนี้อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อจํานวนของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวสําหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 470 ล้านบาท ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 จํานวน 2,518 ล้านบาท (2554: 2,518 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และอาจมีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่อมูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จํานวน 1,946 ล้านบาท (2554: 1,946 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบ
เพื่อให้เป็ นที่พอใจในจํานวนของรายได้จากการให้บริ การสําหรับปี 2554 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและ
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์น้ ีเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ดังนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าจึงมีเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว
ความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 เกี่ยวกับยอดหนี้คา้ งชําระจากบริ ษทั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจํานวน 195 ล้านบาทที่มีขอ้ โต้แย้งกันอยู่ และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 12 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจํานวนประมาณ 102 ล้านบาท และการชําระยอดคงค้างจํานวนประมาณ
877 ล้านบาท และสัญญาให้บริ การวงจรเช่าระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
แห่ งนี้ และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.8 เกี่ยวกับการที่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กันดังกล่าวได้ยนื่ คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
ชําระเงินเป็ นจํานวนรวม 1,780 ล้านบาท และเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

2.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ

3.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.6 เกี่ยวกับการส่ งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 31 ล้านบาทและค่าปรับล่าช้าตามสัญญาเป็ นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

3

เรื่องอืน่
งบการเงินรวมของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นซึ่งสังกัดสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี โดยได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขจากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ทาํ ให้ผสู ้ อบบัญชี
ดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบให้เป็ นที่พอใจในจํานวนของรายได้จากการให้บริ การและยอดคงเหลือของ
ลูกหนี้การค้าในงบการเงินรวม และมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในงบการเงินเฉพาะกิจการได้
และได้ให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในข้อ 1 ถึงข้อ 3 ตามที่กล่าวในวรรคข้อมูล
และเหตุการณ์ที่เน้นข้างต้น และการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่
ในระหว่างปี 2554 ตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

กฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2556
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บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและ
มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการลงทุนในบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจทางด้าน
การสื่ อสารโทรคมนาคม โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งเห็ นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ (แผนฯ) ในวันที่ 7 สิ งหาคม
2546 และได้แ ต่ ง ตั้ง บริ ษ ัท แจ้ง วัฒ นะ แพลนเนอร์ จํา กัด เป็ นผูบ้ ริ ห ารแผนฯ ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่
14 กันยายน 2549 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สัง่ ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯแล้ว อย่างไรก็ตาม
เจ้าหนี้ บางรายของบริ ษทั ฯได้ยื่นคําร้ องคัดค้านในบางประเด็นซึ่ งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกา บริ ษทั ฯเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงิ น นี้ ได้จ ัด ทําขึ้ น โดยใช้เ กณฑ์ราคาทุ น เดิ มเว้น แต่ จ ะได้เ ปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่ น ในนโยบาย
การบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”)
ดังต่อไปนี้

1

ชื่อบริ ษทั

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
(อีกร้อยละ 9 ถือหุน้ โดยบริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด และ
อีกร้อยละ 9 ถือหุน้ โดยบริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์วสิ จํากัด)
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
(อีกร้อยละ 20 ถือหุ น้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด)
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด
(อีกร้อยละ 34 ถือหุน้ โดยบริ ษทั เอเซี ยส (ประเทศไทย) จํากัด และ
อีกร้อยละ 26 ถือหุน้ โดยบริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์วสิ จํากัด)
บริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
บริ ษทั โมไบล์ คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วสิ เสส จํากัด
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ การโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ และให้บริ การรับจ้าง
ซ่อมแซมและบํารุ งรักษาระบบเคเบิลใต้น้ าํ ภายในประเทศ
ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียมและให้บริ การอินเตอร์เน็ต
ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบในโครงการสื่ อสาร
โทรคมนาคม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2554
2555
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
33

100
42

ให้บริ การอินเตอร์เน็ตและบริ การบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
สํารวจ ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาของโครงการโทรคมนาคม

ไทย
ไทย

98
80

98
80

กิจกรรมลงทุน

ไทย

40

40

ผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
70
100

100
100
100
70
100
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ชื่อบริ ษทั

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 98)
บริ ษทั สมาร์ท ไฮเวย์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด ร้อยละ 67)
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด ร้อยละ 99)
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 100)
บริ ษทั อิน คลาวด์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 100)
บริ ษทั เอเซี ยส (ประเทศไทย) จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด
ร้อยละ 59)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2554
2555
ร้อยละ
ร้อยละ

ให้บริ การด้านจัดหา ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาซอฟแวร์และ
การจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ไทย

-

-

ให้บริ การระบบเครื อข่ายสื่ อสัญญาณความเร็ วสู งภายในประเทศ

ไทย

-

-

ให้บริ การด้านโทรคมนาคม โทรศัพท์พ้นื ฐานและระบบสื่ อสารข้อมูล

ไทย

-

-

ให้บริ การอินเตอร์ เน็ต

ไทย

-

-

พัฒนา จําหน่ายและให้บริ การซอฟแวร์ประเภทต่างๆ

ไทย

-

-

กิจกรรมลงทุน

ไทย

-

-

3

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์วิส จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั เอเซี ยส (ประเทศไทย) จํากัด ร้อยละ 98)
บริ ษทั ปากเกร็ ด แพลนเนอร์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด
ร้อยละ 100)
Clippership Investments (BVI) Limited
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด
ร้อยละ 100)
บริ ษทั ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
ร้อยละ 90)
บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด
(ถือหุ น้ โดยบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
ร้อยละ 100)
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด ร้อยละ 54 และบริ ษทั จัสมิน
ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด ร้อยละ 46)

ลักษณะธุรกิจ

ดําเนินการด้านการตลาด การจัดจําหน่ายอุปกรณ์และการให้บริ การแก่
ผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่ นระบบสัญญาณดาวเทียม
ผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2554
2555
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ไทย

-

-

British Virgin
Island

-

-

ให้บริ การโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ และให้บริ การรับจ้าง
ซ่อมแซมและบํารุ งรักษาระบบเคเบิลใต้น้ าํ ภายในประเทศ

ไทย

-

-

ให้บริ การเช่าวงจรและบริ การรับ-ส่ งข้อมูลภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

ไทย

-

-

ให้เช่าอาคารสํานักงาน

ไทย

-

-

หยุดดําเนินกิจการ
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ข)

บริ ษทั ฯนํางบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ค)

งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สําคัญเช่ นเดี ยวกันกับของ
บริ ษทั ฯ

ง)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว

จ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี ใหม่ซ่ ึ งมีผลบังคับ
ใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้

5

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเพื่อรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด ผูบ้ ริ หารคาดว่าการนํามาตรฐานการ
บัญชีดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลทําให้กาํ ไรสะสมที่ยกมาต้นปี 2556 มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น 408 ล้านบาท
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่ งลง
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การประเมิ นว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ปั จ จุ บนั ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อ ยอยู่ใ นระหว่า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ
งบการเงินในปี ที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินข้างต้นมีผลบังคับใช้ ซึ่งยังไม่สามารถสรุ ปผลได้ในขณะนี้
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1

การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสิ น ค้ารั บรู ้ เ มื่ อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนัยสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริ การตามสัญญาสัมปทานจะรับรู ้ตามอัตราส่ วนแบ่งรายได้ที่กาํ หนดในสัญญา (โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามจํานวนช่องสัญญาณซึ่งได้ติดตั้งเรี ยบร้อยและเปิ ดให้บริ การแล้ว
รายได้จากการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม บริ การอินเตอร์ เน็ต บริ การอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อินเตอร์เน็ตและบริ การการจัดการรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว
รายได้จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่ อสารและโทรคมนาคมพร้อมการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการจําหน่ ายบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว และรายได้จากการ
จําหน่ ายบัตรดังกล่าวในส่ วนที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ รายได้จะบันทึ กเป็ นรายได้รอการตัดบัญชี ในหนี้ สิน
หมุนเวียน
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปั นผล

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่ องสู งซึ่ งถึ งกําหนดจ่ ายคื นภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 3 เดื อนนับจากวัน ที่ ไ ด้มาและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้
ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (วิธีเฉพาะเจาะจงสําหรับสิ นค้า
คงเหลือประเภทคอมพิวเตอร์) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
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4.5

สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายแสดงตามมูลค่าตามบัญชีหรื อมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าการขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งปี
นับจากวันที่ได้จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์รอการขาย

4.6

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อได้จาํ หน่ ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน เมื่อ
ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ
สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของปี

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดง
ในราคาสุ ทธิจากค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า

บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.7

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น บริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 24 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะถูกบันทึกใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินในส่ วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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บริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.8

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่า
ค่า เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พ ย์โดยวิธีเ ส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
อุปกรณ์สาํ หรับให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม
อุปกรณ์สาํ หรับสื่ อสารด้วยดาวเทียม
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ค่าเสื่ อมราคาจะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.9

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์
บริ ษทั ย่อยบันทึ กต้นทุนเริ่ มแรกของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ตามราคาทุน และภายหลังการรั บรู ้
รายการครั้งแรก คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ซ่ ึ งมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์ 3 และ 10 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัด
จําหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายจะถูกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุน
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4.10 ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ าและค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามระยะเวลาเช่า 30 ปี ค่าตัดจําหน่ายจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.11 ต้ นทุนโครงข่ ายเคเบิล้ ใต้ นํา้ รอตัดจ่ ายและค่ าตัดจําหน่ าย
ต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ าํ รอตัดจ่ายแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณจากสัดส่ วนจํานวนช่องสัญญาณที่เปิ ดให้บริ การในแต่ละปี ต่อจํานวน
ช่องสัญญาณที่จะเปิ ดให้บริ การทั้งหมดตามระยะเวลาสัมปทาน
ค่าตัดจําหน่ายจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.12 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวม
ธุรกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้ เป็ นกําไรในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจ
ควบคุมบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร
สําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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4.14 สั ญญาผ่ อนชําระระยะยาว
บริ ษทั ย่อยบันทึกสัญญาผ่อนชําระระยะยาวของอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนให้กบั บริ ษทั ย่อยแล้วเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวน
เงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาผ่อนชําระ ภาระผูกพันตามสัญญาผ่อนชําระหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะ
บันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาผ่อนชําระ
4.15 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะ
ตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กับผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งาน จํา นวนเงิ น ที่ จ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานรั บรู ้ เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
4.16 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.17 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ เงินลงทุน และสิ นทรั พย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรั บรู ้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
11

4.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน
สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ภ าระสํา หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต ้อ งจ่ า ยให้แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ
การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นครั้งแรกในปี
2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเลือกรับรู ้หนี้ สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่รับรู ้ ณ วัน
เดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554
4.19 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.20 หุ้นทุนซื้อคืน
หุ น้ ทุนซื้ อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหมด หากราคาขายของหุ ้นทุนซื้ อคืนสู งกว่าราคาซื้ อของหุ ้นทุนซื้ อคืน บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลต่างเข้า
บัญชี ส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นทุ นซื้ อคืนและหากราคาขายของหุ ้นทุนซื้ อคืนตํ่ากว่าราคาซื้ อของหุ ้นทุน
ซื้ อคืน บริ ษทั ฯจะนําผลต่างหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นทุนซื้ อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่างที่
เหลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกาํ ไรสะสม
4.21 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กภาษีเงิ นได้ตามจํานวนที่ คาดว่าจะจ่ ายให้กับหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
4.22 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศ
ดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะ
ถูกตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
4.23 การปรับโครงสร้ างหนีท้ มี่ ีปัญหา
ขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปรับโครงสร้ างหนีแ้ ละขาดทุนจากการปรับโครงสร้ างหนี้
บริ ษทั ย่อยบันทึกผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้ ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
ทุ น เรื อ นหุ ้ น ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ และทุ น เรื อ นหุ ้ น ที่ ไ ด้รั บ เป็ นขาดทุ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ
โครงสร้างหนี้และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามลําดับ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ผลที่เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิ จ ารณาประเภทของสัญ ญาเช่ า ว่ า เป็ นสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช่ า ทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ ห ารได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น เงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื่ อ พิ จ ารณาว่ า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ว
หรื อไม่
13

ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ รอการขาย
บริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์รอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์มีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ประเภทและคุณลักษณะ
ของสิ นทรัพย์
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขายและเงิ นลงทุน
ทัว่ ไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน
หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อ
เป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมื่ อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อย
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้น
จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ว่าจะเป็ นโดยตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริ ษทั ย่อย

ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่ ม บริ ษัท ที่ บ ริ ษัท ฯมี อ ํา นาจในการกํา หนดนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมต่างๆของบริ ษทั เหล่านั้น
มีกรรมการร่ วมกัน

กลุ่มโมโน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์
เซอร์วิสเซส จํากัด
มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ผลิตพลังงาน จํากัด
มีกรรมการร่ วมกัน

ในระหว่างปี บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2554
2555
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและการบริ การ
ส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ต้นทุนขายและบริ การ
ซื้ ออุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น

49
44
17
40
18

37
1
46
43
19

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
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(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2555
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าจัดการรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

498
38
7
27

142
38
7
25

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ + 0.5%
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 และ 2554 มี
รายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2555
2554
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
กลุ่มโมโน
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

53
5
26
84

80
6
35
121

-

-

ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

-

-

375

341

1
1
1

3
3
3

375
(16)
359

341
(16)
325

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

-

-

448
(6)
442

456
(6)
450

16

งบการเงินรวม
2555
2554
เงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่อย
เงินจ่ ายล่วงหน้ าเพือ่ โครงการลงทุนแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ผลิตพลังงาน จํากัด
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินจ่ ายล่วงหน้ าเพือ่ โครงการลงทุนแก่
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 20)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 20)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
กลุ่มโมโน
รวมเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การกับกิจการที่
เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิจากส่ วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

-

-

1,206
1,206

1,347
1,347

16
(11)

16
(11)

16
(11)

16
(11)

5

5

5

5

141
17
158

263
17
280

-

-

4

4

24
-

19
-

2
5
11

2
4
6
16

24

19

-

-

778
(778)

778
(166)

-

-

-

612
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หนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นหนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการของ
บริ ษทั ฯที่มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทั้งหมดในปี 2556 ส่ วนดอกเบี้ยมีกาํ หนดชําระเป็ นรายไตรมาสใน
อัตรา MLR-2% ต่อปี บริ ษทั ฯมีสิทธิยกยอดไปจ่ายในปี 2556 ได้ หากในปี ดังกล่าวบริ ษทั ฯมีเงินสด
ส่ วนเกินไม่พอชําระให้ปลดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระทั้งหมด
ในระหว่างปี 2555 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

450
6
456
(6)
450

การเคลื่อนไหวในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(8)
(8)
(8)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

442
6
448
(6)
442

บริ ษทั ฯได้ให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด (อคิวเมนท์) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ซึ่ งไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันและครบกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.52
ต่อปี (2554: ร้อยละ 1.52 ต่อปี )
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2555
2554
162
163
14
15
176
178

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
27
20
1
1
28
21

ภาระคํ้าประกันกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 35.2
18

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

8.

งบการเงินรวม
2555
2554
11
11
1,179
1,364
289
206
1,581
1,479

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
286
465
74
60
360
525

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนชัว่ คราวได้รวมเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิ นรวมประมาณ 143 ล้านบาท (2554: 120 ล้านบาท) และเฉพาะของ
บริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงินประมาณ 9 ล้านบาท (2554: 1 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ไป
คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ

9.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 6)
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2555
2554
84
121
3,962
3,737
1
3
177
108
4,194
3,999
(314)
(117)
4,077
3,685

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
52
53
375
341
51
1,206
1,347
1,633
1,792
(68)
(69)
1,565
1,723
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุลูกหนี้ ที่คงค้างนับ
จากวันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้
อายุหนี้คา้ งชําระ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม (หมายเหตุ 6)
กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554
10

8

-

-

14
2
1
57
84

18
10
3
82
121

-

-

411

623

-

-

233
69
163
2,861
3,737
(314)
3,423
3,507

385
235
509
2,210
3,962
(117)
3,845
3,966

52
52
(52)
-

53
53
(53)
-

ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จํากัด (ทีทีทีไอ) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ตัดลูกหนี้ ออก
จากบัญชีเป็ นหนี้สูญไปเป็ นจํานวนประมาณ 149 ล้านบาท (2554: 248 ล้านบาท)
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ในยอดลูกหนี้ การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ที่มีระยะเวลาค้าง
ชําระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ ซึ่งสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
อายุหนี้คา้ งชําระ
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2555
2554
170
69
341
2,568
1,938
2,449
2,637

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
-

บริ ษ ัท ย่ อ ยได้โ อนสิ ท ธิ ใ นการรั บ ชํา ระเงิ น จากลู ก หนี้ การค้า บางส่ ว นให้ กับ ธนาคารเพื่ อ เป็ น
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น
9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์
จํากัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย จํานวน 2,518 ล้านบาท (2554: 2,518 ล้านบาท) เป็ นลูกหนี้การค้า
จากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทาน ที โอที ได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้างไว้ต้ งั แต่เดื อนกันยายน 2551
จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (วันที่สิ้นสุ ดสัญญาร่ วมลงทุน) เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วน
แบ่งรายได้กบั เจเอสทีซี เจเอสทีซีบนั ทึกรายได้จากการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าวสําหรับปี 2554
เป็ นจํานวน 470 ล้านบาท ปั จจุ บนั ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่ งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่ สิ้นสุ ด
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของเจเอสที ซีเชื่ อว่าการบันทึ กดังกล่ าวสอดคล้องกับสัญญาร่ วมลงทุน
ดังกล่าวข้างต้น
ปั จจุ บนั เจเอสที ซีและบริ ษทั ไทย ลองดิ สแทนส์ เทเลคอมมิ วนิ เคชั่นส์ จํากัด (ทีแอลดี ที) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยอยู่ในระหว่างการเตรี ยมการเพื่อขอเป็ นผูบ้ าํ รุ งรักษาโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ
ตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการร่ วมลงทุนระหว่างทีโอทีกบั เจเอสทีซีจากทีโอที
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิ ทธิเรี ยกร้องในการรับเงินส่ วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญาร่ วม
ลงทุนดังกล่าวเพื่อคํ้าประกันเงิ นกูย้ ืมระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 21

21

9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ย่อยบางแห่ งมียอดหนี้คา้ งชําระจากบริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
(ทีทีแอนด์ที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง จํานวนประมาณ 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.8 และ 28 ล้านบาท (เทียบเท่าจํานวนรวมประมาณ
195 ล้านบาท) ซึ่งแสดงไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการ “ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ยอดคงค้างดังกล่าวเป็ นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งให้ทีทีแอนด์ทีเข้า
สู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิ จการ (วัน ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2551) ดังนั้น ยอดหนี้ ดังกล่ า วจึ ง ไม่ไ ด้ถูก นํามา
พิจารณาในการรั บชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่าจะ
สามารถเรี ยกชําระคืนได้เต็มจํานวน จึ งไม่ได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับยอดหนี้ จาํ นวน
ดังกล่าวนี้ไว้ในบัญชี
อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของทีทีแอนด์ที
โดยการพิจารณาแผนธุรกิจในอนาคตของทีทีแอนด์ทีและเห็นว่ามีความไม่แน่นอน เนื่ องจากปั จจุบนั
คณะกรรมการเจ้าหนี้ ของทีทีแอนด์ทีไม่อนุ มตั ิงบประมาณลงทุนและผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการของ
ทีทีแอนด์ทียงั ไม่สามารถหาผูร้ ่ วมลงทุนรายใหม่ได้ เพื่อความระมัดระวัง ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อย
จึงได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับยอดคงค้างดังกล่าวทั้งจํานวน 195 ล้านบาท ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี 2555
10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: ล้านบาท)

อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและอะไหล่
รวม

ราคาทุน
2555
2554
7
21
71
47
54
92

งบการเงินรวม
รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2555
2554
2555
2554
(3)
(20)
4
1
(2)
(2)
45
69
(5)
(22)
49
70
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11.

สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คือมูลค่าของเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั
ไม่ได้ติดตั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุน
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
โอนออก
บันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ระหว่างปี
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: ล้านบาท)
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะ
ที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
131
(18)
113
(2)
(22)
89

ปั จจุบนั บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการ
เสนอขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ ยงั ไม่ ได้ติด ตั้งให้กับบริ ษทั ที่ ไ ม่เ กี่ ยวข้องกัน และ ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2555 ฝ่ ายบริ หารของเจทีเอสได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั
ไม่ได้ติดตั้งนี้ และได้บนั ทึกการด้อยค่าของเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะดังกล่าวจํานวน 22 ล้านบาทใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี ปัจจุบนั
12.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาปรับโครงสร้ างหนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของที ทีแอนด์ที บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระหนี้ คืนทั้งในส่ วนของเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยค้างชําระโดยกําหนดชําระคืนเป็ นเงินสดและหุ ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีตามระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการ
ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั ย่อยที่ได้รับการจัดกลุ่มอยูใ่ นเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ได้รับหุ น้ สามัญ
ของทีทีแอนด์ทีจากการแปลงหนี้เป็ นทุนของทีทีแอนด์ทีจาํ นวนรวม 114 ล้านหุ น้ ในราคาตามมูลค่า
หุน้ ละ 1 บาท โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวใช้มูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญของทีทีแอนด์ที ณ วันที่ 22 มิถุนายน
2554 (วันสุ ดท้ายที่ทาํ การซื้อขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มูลค่า 0.13 บาทต่อหุ น้ เป็ น
เกณฑ์ในการบันทึกรายการดังกล่าวข้างต้น และได้จดั ประเภทเงินลงทุนในหุ น้ สามัญของทีทีแอนด์ที
นี้ เป็ นเงิ นลงทุนระยะยาวอื่น เนื่ องจากข้อกําหนดของแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีได้กาํ หนด
เงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการขายหุน้ ไว้
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ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการเจ้าหนี้ของทีทีแอนด์ทีมีมติไม่อนุมตั ิงบประมาณลงทุนตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยจึงได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในหุ ้นสามัญทีทีแอนด์ทีสาํ หรับหุ ้นสามัญที่ได้รับมาแล้วทั้งจํานวนเป็ นจํานวน
เงิน 14 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี 2555 และบันทึกขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ สาํ หรับยอดคงเหลือของลูกหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่จะได้รับชําระ
โดยการแปลงหนี้เป็ นทุนทั้งจํานวนเป็ นจํานวนเงิน 35 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับ
ปี 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ ตามสัญญาปรั บโครงสร้างหนี้ จาก
ที ที แ อนด์ที จ าํ นวน 102 ล้า นบาท (2554: 115 ล้า นบาท) ซึ่ ง จะได้รั บ ชํา ระคื น เป็ นเงิ น สดตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ตามเงื่ อนไขที่ กาํ หนดตามแผนการปรั บโครงสร้ างหนี้ ดังกล่ าว อย่างไรก็ตามยอด
คงเหลือดังกล่าวยังมียอดหนี้ ที่ยงั มีขอ้ โต้แย้งและยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลาย
กลางอีกเป็ นจํานวน 98 ล้านบาท ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ายอดหนี้ ที่ได้รับคําสัง่ เป็ นที่สุดจะ
ไม่แตกต่างอย่างมีสาระคัญจากยอดที่บริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชี
บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ อุทธรณ์คาํ สัง่ เห็นชอบแผนฟื้ นฟูดงั กล่าวต่อศาลฎีกา ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา
นอกจากนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวได้ระบุว่าการชําระยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (ทริ ปเปิ ลที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้แก่ทีทีแอนด์ทีในปี 2552 โดยวิธีการ
โอนตัว๋ สัญ ญาใช้เ งิ น จํา นวน 707 ล้า นบาท ซึ่ งที ทีแ อนด์ทีเ ป็ นผูส้ ั่งจ่ า ยและบริ ษ ทั ที ที แอนด์ ที
ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จํากัด (ทีทีแอนด์ทีเอสเอส) ได้สลักหลังเพื่อโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว
ให้แก่ทริ ปเปิ ลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยการใช้สิทธิเรี ยกร้อง
ในการรับชําระเงินที่ทีทีแอนด์ทีคา้ งชําระจํานวน 170 ล้านบาทกับทีทีแอนด์ทีเอสเอสและทีทีแอนด์ที
เอสเอสได้โอนสิ ทธิ ดังกล่ าวให้แ ก่ ทริ ปเปิ ลที มาหักกลบลบหนี้ กับ หนี้ ที่ ทริ ปเปิ ลที ติด ค้างอยู่กับ
ทีทีแอนด์ทีว่าเป็ นการชําระหนี้ ที่ไม่ตอ้ งตรงตามความประสงค์แห่ งสัญญาและถือเป็ นการชําระหนี้
อัน ไม่ มี ผ ลสมบู ร ณ์ เนื่ อ งจากการชํา ระหนี้ ที่ ท ริ ป เปิ ลที จ ะต้อ งชํา ระค่ า บริ ก ารวงจรเช่ า นั้น ต้อ ง
สอดคล้อ งกับ ข้อ ตกลงตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นสั ญ ญาสั ม ปทานที่ ที ที แ อนด์ที มี ม าอยู่ก่ อ น กล่ า วคื อ
ทริ ปเปิ ลทีจะต้องทําการชําระหนี้ ไปยังทีโอทีโดยตรงเสี ยก่อน แล้วทีโอทีจึงทําการจัดสรรชําระหนี้
ตามอัตราส่ วนแบ่งรายได้ที่ตกลงไว้ในสัญญาสัมปทานให้แก่ทีทีแอนด์ที ดังนั้นการที่ทริ ปเปิ ลทีทาํ
การชําระหนี้ ที่มิใช่ดว้ ยเงิ นสด เช่ น บรรดาสิ ทธิ เรี ยกร้ องหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ/หรื อ ชําระหนี้
โดยตรงให้แก่ทีทีแอนด์ทีน้ ัน ย่อมถือเป็ นการชําระหนี้ ที่ไม่ตอ้ งตรงตามความประสงค์แห่ งสัญญา
และถือเป็ นการชําระหนี้อนั ไม่มีผลสมบูรณ์
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีได้แสดงความเห็นว่าการที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระ
หนี้ ค่าบริ การวงจรเช่าค้างชําระตามสัญญาการให้บริ การวงจรเช่าให้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยตรง เนื่องจาก
วิธีการชําระเงินให้แก่ทีโอทีเกิดเหตุขดั ข้องขึ้นนั้น ทริ ปเปิ ลทีสามารถกระทําได้เนื่ องจากทีทีแอนด์ที
เป็ นคู่สญ
ั ญาที่มีนิติสมั พันธ์กบั ทริ ปเปิ ลทีโดยตรง การที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าโดยการ
สลักหลังและโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินให้ทีทีแอนด์ทีดงั กล่าวข้างต้น ถือได้ว่าทีทีแอนด์ทีเป็ นทั้งผูอ้ อก
และผูท้ รงตัว๋ สัญญาใช้เงินในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิ ทธิ และความรับผิดในหนี้ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินนั้น
ตกอยู่แก่บุคคลเดียวกันและเกลื่อนกลืนกัน ซึ่ งมีผลทําให้หนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินและหนี้ ค่าบริ การ
ค้างชําระเป็ นอันระงับสิ้ นไปด้วยจํานวนที่เท่ากันกับมูลค่าตามตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว และการที่
ทริ ปเปิ ลทีได้แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยการโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในมูลหนี้การค้า
ที่ทริ ปเปิ ลทีโอนมาจากทีทีแอนด์ทีเอสเอสตามที่กล่าวข้างต้น ทริ ปเปิ ลทีจึงมีฐานะเป็ นลูกหนี้ และ
เจ้าหนี้ ของทีทีแอนด์ทีในเวลาเดียวกัน ทีทีแอนด์ทีกบั ทริ ปเปิ ลทีจึงมีความผูกพันซึ่ งกันและกันโดย
มูลหนี้ อนั มีวตั ถุประสงค์เป็ นหนี้ เงิ นอย่างเดี ยวกัน ทริ ปเปิ ลที จึงมีสิทธิ โดยชอบที่จะแสดงเจตนา
ขอหักกลบลบหนี้กบั ทีทีแอนด์ทีเพียงเท่ากับจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้ท้ งั สองฝ่ าย
นอกจากนี้ ในแผนฟื้ นฟูกิ จ การได้ร ะบุ ว่าผูท้ าํ แผนมี อาํ นาจไม่ ยอมรั บสิ ทธิ ตามสัญญาให้บริ ก าร
วงจรเช่ า รวมทั้งสัญญาและ/หรื อบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและข้อตกลงเกี่ยวกับ
อัตราค่าบริ การวงจรเช่าทุกฉบับตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.4 ข) ตามมาตรา
90/40 หรื อ 90/41 ทวิของพระราชบัญญัติลม้ ละลาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ที่ ปรึ กษากฎหมายของ
ทริ ปเปิ ลทีได้ให้ความเห็นว่าการใช้สิทธิ ดงั กล่าวของผูท้ าํ แผนจะไม่มีผลย้อนหลังต่อสิ ทธิ และหน้าที่
ตามสัญญาดังกล่าว
อย่า งไรก็ ต าม ผูบ้ ริ ห ารของทริ ป เปิ ลที เ ชื่ อ ว่ า กรณี ดัง กล่ า วข้า งต้น ทริ ป เปิ ลที ไ ด้ท าํ ถู ก ต้อ งตาม
ความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีแล้ว ทริ ปเปิ ลทีจึงไม่ได้สะท้อนเรื่ องดังกล่าวข้างต้น
ไว้ในงบการเงิน
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13.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั โมไบล์ คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วสิ เสส จํากัด
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2555
2554
1,550
1,550
760
760
200
200
100
100
706
706
260
260
110
110
52
52
115
115
15
15
0.1
0.1

ราคาทุน
2555
2554
1,946
1,946
760
760
160
160
70
70
58
75
100
100
110
110
52
52
46
46
7
7
3,309
(367)
2,942

3,326
(367)
2,959

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2555
2554
63
217
315
12
32
30
37
286
420

13.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 9.1 ปั จจุบนั เจเอสที ซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตรา
ส่ วนแบ่ งรายได้จากการให้ บริ การภายใต้สั ญญาร่ วมลงทุ นกับที โอที ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทผูใ้ ห้ สั มปทาน
ฝ่ ายบริ หารของเจเอสที ซี เชื่ อว่ าการบันทึ กรายได้จากการให้ บริ การดังกล่ าวสอดคล้องกับสั ญญา
ร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
13.2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯครั้งที่ 7/2554 ได้มีมติอนุ มตั ิให้
บริ ษทั ฯขายหุ ้นสามัญของเจทีเอสในจํานวนที่จะเกิ ดประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ โดยราคาขายขึ้นอยู่กบั
ความเหมาะสมของภาวะตลาดหลักทรัพย์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯขายหุ ้นสามัญของ
เจทีเอสเป็ นจํานวนรวม 100 ล้านหุ น้ เป็ นจํานวนเงินรวม 147 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี ในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 25 ล้านบาท และมีมูลค่าตามบัญชี ใน
งบการเงินรวมจํานวน 213 ล้านบาท บริ ษทั ฯรับรู ้กาํ ไรจากการขายเงินลงทุนนี้เป็ นจํานวน 122 ล้าน
บาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการและรับรู ้ผลขาดทุนจํานวน 66 ล้านบาท
ภายใต้รายการ “ส่ วนเกิน (ส่ วนตํ่า) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบการเงินรวมสําหรับปี 2554
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ในเดือนมกราคม 2555 บริ ษทั ฯได้ขายหุน้ สามัญของเจทีเอสเพิ่มอีกจํานวน 68 ล้านหุ น้ เป็ นจํานวนเงิน
รวม 90 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 17 ล้านบาทและมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 140 ล้านบาท บริ ษทั ฯรับรู ้กาํ ไร
จากการขายเงินลงทุนนี้ เป็ นจํานวน 73 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการและรับรู ้ผลขาดทุนจํานวน 50 ล้านบาท ภายใต้รายการ “ส่ วนเกิน (ส่ วนตํ่า) กว่าทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวมสําหรับปี 2555
13.3 ในปี 2554 เจทีเอสได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาํ ระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์จาํ นวนรวม 3,507,300 หุ ้น
จากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของเจทีเอสตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ESOP warrant) และจากการใช้
สิ ทธิ ตามโครงการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP share) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 เจทีเอสมีทุนที่ชาํ ระแล้วเป็ นจํานวน 706,457,300 บาท
13.4 ในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของทริ ปเปิ ลทีมีมติอนุ มตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีจดั ตั้งบริ ษทั อิน คลาวด์
จํากัด (ไอซี ) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยทริ ปเปิ ลที ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจํานวน
99,997 หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท (เรี ยกชําระแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 ที่ประชุ มคณะกรรมการของไอซี มีมติให้เรี ยกชําระค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือจาก
ผูถ้ ือหุ น้ จํานวนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนคิดเป็ นจํานวนเงิน 7.5 ล้านบาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ในไอซี
13.5 ในปี 2555 บริ ษทั ที .เจ.พี. เอ็นจิ เนี ยริ่ ง จํากัด (ที เจพี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อเงิ นลงทุนในเจที เอส
จํานวน 3 ล้านหุน้ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคิดเป็ นจํานวนเงิน 6 ล้านบาท ผลดังกล่าวทําให้
สัดส่ วนการถื อหุ ้นของกลุ่ มบริ ษ ทั ฯในเจที เอสเปลี่ ยนไปจากเดิ มร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 51 และมี
ส่ วนเกิ นของเงิ นลงทุ นในเจที เอสเป็ นจํานวนประมาณ 1 ล้านบาท โดยได้แสดงไว้ภายใต้รายการ
“ส่ วนเกิน (ส่ วนตํ่า) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ในงบการเงินรวม
13.6 บริ ษทั ฯและเจทีเอสได้นาํ ใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานําหรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23
13.7 ในปี 2552 อคิวเมนท์ได้เข้าซื้อหุน้ เพิ่มทุนตามสิ ทธิในทริ ปเปิ ลที รวมถึงซื้อหุ น้ ในส่ วนที่เหลือจากการ
ไม่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ น้ ของทีทีแอนด์ที การเข้าซื้อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ยงั คงมีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที
อย่างไรก็ตามที่ปรึ กษากฎหมายได้แสดงความเห็นว่าอคิวเมนท์สามารถดําเนินการดังกล่าวได้
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14.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

14.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ศูนย์บริ การวิทยาการ
ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร
อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด หยุดดําเนินกิจการ
บริ ษทั เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ
รวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2555
2554
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
38
38
49
40

49
40

ราคาทุน
2555
2554

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2555
2554

ส่ วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างปี
2555
2554

49

49

23

23

-

-

402
451

402
451

23

23

-

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ศูนย์บริ การวิทยาการ
ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร
อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด หยุดดําเนินกิจการ
บริ ษทั เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ
รวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย
ไทย
ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2555
2554
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
38
38
49
40

49
40

ราคาทุน
2555
2554

ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุน
2555
2554

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน สุ ทธิ
2555
2554

49

49

(33)

(33)

16

16

402
451

402
451

(402)
(435)

(402)
(435)

16

16
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14.2 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ศูนย์บริ การวิทยาการ
อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริ ษทั เทเลคอม เคเอสซี จํากัด

ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
50
50
820
1

820
1

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
71
78
12
-

12
-

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
9
17
-

1
-

รายได้รวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
1
1
-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรสําหรับปี
สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
1
-

-
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14.3 ส่ วนแบ่งกําไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริ ษทั ร่ วมทั้งหมด คํานวณจากงบการเงิน
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งได้จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เหล่านั้น โดยยัง
ไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
15. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

941
(279)
662

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

937
(238)
699

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2555 และ 2554 แสดงได้
ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
699
776
4
4
(40)
(41)
(41)
662
699

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลค่า 1,538 ล้านบาท
(2554: 1,538 ล้านบาท)
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มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในปี 2554 โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสําหรับที่ดินและใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สําหรับอาคารสํานักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่
ใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้ อ อัตราพื้นที่ว่าง
ระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่ า ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยได้ประเมินว่ามูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไม่มีความแตกต่างอย่างเป็ น
สาระสําคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริ ษทั ย่อยได้รับรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2555 และ 2554 เป็ นจํานวน
27 ล้านบาทและ 24 ล้านบาท ตามลําดับ
บริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี
ถึง 16 ปี โดยอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานดังกล่าว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554 จะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าในอนาคตดังนี้

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
30
27
19
28
6
6
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16.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สถานีภาคพื้นดิน
อาคารและ สําหรับโครงการ
ส่ วนปรับปรุ ง โทรศัพท์เคลื่อน
สิ นทรัพย์เช่า ที่ผา่ นดาวเทียม
และอาคาร
เอเซียส
ยานพาหนะ

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนจากอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิม่
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2555

อุปกรณ์สาํ หรับ
ให้บริ การ อุปกรณ์สาํ หรับ
โครงข่าย
สื่ อสารด้วย เครื่ องมือและ
โทรคมนาคม
ดาวเทียม
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

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
1
97

28
899
18
917

774
774

269
18
(6)
281

2,916
11,065
398
(1)
1,621
13,083

35
505
10
6
521

13
279
24
28
331

9
616
28
(18)
1
627

10
(10)
106
1
107

(3,066)
1,337
1,450
(4)
(1,784)
999

50
(103)
15,946
1,948
(29)
(128)
17,737
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม (ต่อ)
สถานีภาคพื้นดิน
อาคารและ สําหรับโครงการ
ส่ วนปรับปรุ ง โทรศัพท์เคลื่อน
สิ นทรัพย์เช่า ที่ผา่ นดาวเทียม
และอาคาร
เอเซียส
ยานพาหนะ

ที่ดิน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่
โอนมาจาก
อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนออก
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
โอนออก
31 ธันวาคม 2555

อุปกรณ์สาํ หรับ
ให้บริ การ อุปกรณ์สาํ หรับ
โครงข่าย
สื่ อสารด้วย เครื่ องมือและ
โทรคมนาคม
ดาวเทียม
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

-

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
55

150
-

135
50

2,697
1,312

327
50

175
51

387
107

5
(5)
70
8

-

10
(5)
4,360
1,633

-

474

150

(5)
180

(1)
(13)
3,995

377

226

(18)
476

78

-

(24)
(13)
5,956
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม (ต่อ)
สถานีภาคพื้นดิน
อาคารและ สําหรับโครงการ
ส่ วนปรับปรุ ง โทรศัพท์เคลื่อน
สิ นทรัพย์เช่า ที่ผา่ นดาวเทียม
และอาคาร
เอเซียส
ยานพาหนะ

ที่ดิน
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
1 มกราคม 2554
31 ธันวาคม 2554
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสําหรับ
ส่ วนที่โอนออก
31 ธันวาคม 2555

อุปกรณ์สาํ หรับ
ให้บริ การ อุปกรณ์สาํ หรับ
โครงข่าย
สื่ อสารด้วย เครื่ องมือและ
โทรคมนาคม
ดาวเทียม
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

-

-

624
624

-

-

88
88

-

-

-

-

712
712

-

-

624

-

-

(9)
79

-

-

-

-

(9)
703

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2554

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

31 ธันวาคม 2555

97

443

-

101

9,088

65

105

151

29

999

11,078

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2554 (จํานวน 1,355 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ การและบริ หาร)

1,501

2555 (จํานวน 1,479 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ การและบริ หาร)

1,633
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(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า
ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซื้ อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2554
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2555
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2555
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2554
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2554 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2555 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องมือ
และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

50
3
53
1
54

25
1
26
1
27

2
2
2

7
7
(3)
4

-

84
4
88
2
(3)
87

36
4
40
4
44

17
3
20
3
23

2
2
2

4
1
5
1
(2)
4

-

59
8
67
8
(2)
73

14
13
10

8
6
4

-

3
2
-

-

25
21
14
8
8

36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อม
ราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 1,310 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินประมาณ
49 ล้านบาท (2554: 854 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ ซึ่ งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 131 ล้านบาท (2554: 138 ล้านบาท)
ในปี 2548 บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จํากัด (พีเอ) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ซ้ืออาคารจัสมิน อินเตอร์เนชัน่
แนล ทาวเวอร์ จากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในราคา 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯมีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
สําหรับการเช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 บริ ษทั ฯ
ได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของอาคารที่ซ้ือมาในงบการเงินรวม เพื่อแสดงข้อมูลที่
สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริ ง
อุปกรณ์สาํ หรับให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมส่ วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์ที่ซ้ื อมาตามสัญญาผ่อนชําระ
ระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กรรมสิ ทธิ์
และความเป็ นเจ้าของในอุปกรณ์ซ่ ึ งมีมูลค่าตามราคาทุนจํานวนประมาณ 909 ล้านบาท จะโอนมายัง
บริ ษทั ย่อยเมื่อบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินให้กบั เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (2554: 2,403
ล้านบาท)
17.

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์
มูลค่าตามบัญชีของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

147
(113)
34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

131
(73)
58
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ สําหรับปี 2555 และ 2554 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขึ้นในกิจการ
จําหน่าย - ราคาตามบัญชี
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
18.

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
58
86
10
19
6
(4)
(40)
(43)
34
58

ค่ าเช่ าจ่ ายล่วงหน้ า
ในปี 2541 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่ าพื้นที่ อาคารสํานักงาน (อาคาร จัสมิ น อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ทาวเวอร์ ) กับบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จ่ายค่าเช่า
ล่วงหน้าเป็ นจํานวนเงินรวม 415 ล้านบาท ต่อมาในปี 2543 บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้โอนกรรมสิ ทธิใน
อาคารให้แก่สถาบันการเงินเพื่อเป็ นการชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ในปี 2548 พีเอได้ซ้ื ออาคารดังกล่าวคืนจากสถาบันการเงิ นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 16 ดังนั้น เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริ ง บริ ษทั ฯจึงได้
แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็ นส่ วนหนึ่งของอาคารที่ซ้ือมาในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดงั นี้

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่ายที่บนั ทึกอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
415
415
(200)
(186)
215
229
14

14

38

19.

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารของบริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อา้ งอิงกับ MLR และคํ้าประกันโดย
การโอนสิ ทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 9

20.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
-

งบการเงินรวม
2555
2554
158
280
2,057
84
62
11

2,254
85
42
16

11
24

7
19

284
2,656

332
3,009

3
38

3
29

ทริ ปเปิ ลทีมีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการ
โอนตัว๋ สัญญาใช้เงิ นและการโอนสิ ทธิ การรับชําระเงิ นเป็ นจํานวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญา
ให้บริ การวงจรเช่าตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
21.

เงินกู้ยมื ระยะยาว
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MLR
MLR
MLR
MLR

เงินกู้
1
2
3
4
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
857
903
61
246
261
1,940
1,520
3,043
2,745
(359)
(1,641)
2,684

1,104

39

รายละเอียดของเงินกูย้ มื ระยะยาวข้างต้น มีดงั นี้
1.

เงิ นกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็ นของเจเอสที ซี ซึ่ งตามสัญญาเงิ นกู้เดิ มมี กาํ หนดชําระคืนเป็ น
รายไตรมาสตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม
2554 เจเอสที ซีได้แสดงความจํานงขอปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ กับเจ้าหนี้ เงิ นกู้และในเดื อน
เมษายน 2554 เจ้าหนี้ เงินกูไ้ ด้พิจารณาอนุมตั ิปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เงินกูด้ งั กล่าวกับเจเอสทีซี
โดยให้บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (จัสเทล) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เข้าร่ วมรับผิดชดใช้หนี้ อย่าง
ลูกหนี้ร่วม รายละเอียดการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้สรุ ปได้ดงั นี้
1. ขยายระยะเวลาชําระออกไปอีก 7 ปี 6 เดือน (ครบกําหนดเดือน ธันวาคม 2561)
2. อัตราดอกเบี้ย MLR
3. เงื่อนไขการชําระหนี้คืน
3.1 มีนาคม 2554 - ธันวาคม 2554 ชําระเดือนละไม่ต่าํ กว่า 6 ล้านบาท เพื่อชําระดอกเบี้ย
ใหม่และเงินต้นตามลําดับ
3.2 ปี 2555 - 2561 ชํา ระดอกเบี้ ย ใหม่ ทุ ก สิ้ น เดื อ นและชํา ระเงิ น ต้น รายไตรมาสทุ ก
สิ้ นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม โดยปี 2555 - 2557 ชําระไตรมาสละ
11 ล้านบาท ปี 2558 - 2559 ชําระไตรมาสละ 23 ล้านบาท ปี 2560 ชําระไตรมาสละ
57 ล้านบาท ปี 2561 ชําระไตรมาสละ 91 ล้านบาท
นอกจากนี้ เงินกูย้ ืมดังกล่าวยังคํ้าประกันโดยการโอนสิ ทธิ และประโยชน์ตามสัญญาสัมปทาน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.1 และคํ้าประกันโดยทีแอลดีที

2.

เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวเป็ นของเจทีเอสและมีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายไตรมาสตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2553 ถึงเดื อนมีนาคม 2555 เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยการโอนสิ ทธิ ในการรั บ
ชําระเงินจากลูกหนี้บางส่ วนของเจทีเอส

3.

เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวเป็ นของบริ ษทั คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (ซี ซีเอส) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อ ยมี ก าํ หนดชําระคื นเงิ นต้นเริ่ มต้นในปี 2554 จํานวน 3 งวด คื อในเดื อ นสิ งหาคม
กันยายน และธันวาคม 2554 และหลังจากนั้นชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส จํานวน 28 งวด
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2561 และเงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวนนี้ค้ าํ ประกันโดย
เจทีเอส สัญญาเงินกูย้ มื นี้ มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงินเพิ่มเติมคือกรณี ที่ซีซีเอสได้รับเงินจาก
การชําระหนี้ ของทีทีแอนด์ที และ/หรื อเงินที่ได้รับจากการขายหุ ้นทีทีแอนด์ทีตามแผนฟื้ นฟู
กิจการของทีทีแอนด์ที ซีซีเอสตกลงให้ธนาคารนําเงินดังกล่าวทั้งจํานวนไปชําระหนี้ ดอกเบี้ยที่
เกิ ดขึ้นก่อน ส่ วนที่เหลือให้นาํ ไปชําระหนี้ เงินกูใ้ นกรณี ที่จาํ นวนเงินที่ได้รับมากกว่าดอกเบี้ย
และเงินต้นในงวดใด ซี ซีเอสตกลงให้นาํ เงินส่ วนที่คงเหลืออยูน่ ้ นั ชําระหนี้เงินต้นงวดที่ใกล้จะ
ถึงกําหนดที่สุดก่อนเรี ยงตามลําดับ
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4.

เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวเป็ นของทริ ปเปิ ลที โดยมีวงเงินกูจ้ าํ นวน 2,000 ล้านบาท และมี
กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาสจํานวน 14 งวด เป็ นเงินงวดละ 30 - 210 ล้านบาท และ
ต้อ งจ่ า ยชํา ระคื น เงิ น ต้น ทั้ง หมดภายในวัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2558 โดยเริ่ ม ชํา ระงวดแรกใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็ นบัญชี เงินฝากของทริ ปเปิ ลที และ
ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อกําหนดไว้บางประการ เช่น การรักษา
อัตราส่ วนทางการเงินและการรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ปัจจุบนั เป็ นต้น
ทริ ปเปิ ลทีตอ้ งดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่ให้เกิน 3 เท่า ตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาเงินกูย้ มื ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทริ ปเปิ ลทีมีอตั ราส่ วนดังกล่าว
เท่ากับ 3.3 เท่า จากเหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลทําให้เจ้าหนี้ เงินกูอ้ าจใช้สิทธิบางประการตามที่ระบุ
ในสัญญาซึ่ งรวมถึงการเรี ยกชําระหนี้ คืนทั้งจํานวนจากทริ ปเปิ ลทีในทันที ทริ ปเปิ ลทีได้ขอ
ผ่อนผันการผิดเงื่อนไขดังกล่าวจากธนาคารและได้รับการผ่อนผันแล้วในเดือนมกราคม 2555
ซึ่งเป็ นวันที่หลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ทริ ปเปิ ลทีจึงจัดประเภทเงินกูย้ ืมดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน
ทั้งจํานวนในงบแสดงฐานะการเงิน

22.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก : ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
129
220
(8)
(13)
121
207
(74)
(126)
47

81

บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่ าการเงิ นกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ ายานพาหนะและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
ดํา เนิ น งานของกิ จ การโดยมี ก ํา หนดการชํา ระค่ า เช่ า เป็ นรายเดื อ น อายุ ข องสั ญ ญามี ร ะยะเวลา
โดยประมาณ 2 ปี ถึง 5 ปี
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วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า

80
(6)

49
(2)

129
(8)

74

47

121

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
1 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า

23.

136
(10)

84
(3)

220
(13)

126

81

207

หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2555
หนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (หมายเหตุ 1) มีกาํ หนดชําระคืนตาม
โครงการชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ประกอบด้วยหนี้สินดังต่อไปนี้
23.1 หนี้สินระยะยาวจํานวน 1,827 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2555 อัตราดอกเบี้ย MLR
23.2 หนี้สินระยะยาวจํานวน 30 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2555 อัตราดอกเบี้ย MLR - 2%
สําหรับปี ที่ 1 ถึง 8 และ MLR+20% สําหรับปี ที่ 9 หนี้สินระยะยาว
ส่ วนที่เหลือจํานวน 141 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนในปี 2556 อัตรา
ดอกเบี้ย MLR - 2%
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

567

828

141
708
(204)

156
984
(849)

504

135
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แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯระบุให้บริ ษทั ฯและเจทีเอส ต้องนําใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงิ นลงทุนไป
จํานําหรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทนผูถ้ ือหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการในส่ วนของ
หนี้สินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23.1 ของบริ ษทั ฯกับธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) (ธนาคาร) ทั้งจํานวนเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเนื่องจากเงินกูย้ มื จํานวนดังกล่าวจะครบกําหนด
ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ขอขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูด้ งั กล่าวกับธนาคาร โดยเมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาขยายระยะเวลาการชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ของบริ ษทั ฯกับธนาคาร โดยเงินกูจ้ าํ นวน 613 ล้านบาทจะทยอยจ่ายคืนเป็ นรายไตรมาสเป็ นเวลา 6 ปี
โดยในปี 2555 - 2557 ชําระคืนไตรมาสละ 16 ล้านบาท ปี 2558 - 2559 ชําระคืนไตรมาสละ 24 ล้านบาท
ในไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2560 ชําระคืนไตรมาสละ 63 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ชําระคืน
ส่ วนที่เหลือทั้งจํานวนส่ วนเงื่อนไขอื่นสําหรับการชําระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยให้เป็ นไปตามแผน
ฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯตามเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทหนี้ สินระยะยาว
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการเป็ นส่ วนของหนี้ สินหมุนเวียนและหนี้ สินไม่หมุนเวียนโดยอ้างอิงจากสัญญา
การขยายระยะเวลาดังกล่าว
24. เจ้ าหนีค้ ่ าอุปกรณ์
เจทีเอสและทริ ปเปิ ลทีได้ซ้ื ออุปกรณ์จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
บริ ษ ัทย่อ ยดัง กล่ า วจะต้อ งจ่ า ยชํา ระค่ า อุ ป กรณ์ ภ ายในเวลา 3 ปี ยอดคงค้า งของรายการดังกล่ า ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แบ่งตามอายุครบกําหนดชําระได้ดงั นี้

เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
939
2,470
(30)
(67)
909
2,403
(551)
(1,931)
358
472

ยอดคงค้างดังกล่าวข้างต้นของทริ ปเปิ ลที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คํ้าประกันโดยอคิวเมนท์และ
การจํานําบัญชีเงินฝากของทริ ปเปิ ลทีจาํ นวน 62 ล้านบาท (2554: 47 ล้านบาท) และยอดคงค้างของ
เจทีเอส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คํ้าประกันโดยการจํานําบัญชีเงินฝากของทริ ปเปิ ลทีจาํ นวน 59
ล้านบาท และการโอนสิ ทธิ การรับชําระเงินจากทีทีทีไอตามสัญญาให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม
ของทริ ปเปิ ลทีตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
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25. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2554
2555
173
154
13
13
7
6
(7)
30
216

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
9
8
1
1
-

173

2
12

9

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้
ดังนี้

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู ้ในรายการต่อไปนี้
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร

งบการเงินรวม
2555
2554
13
13
7
6

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
1
1
-

20

19

1

1

20

19

1

1

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสะสมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่
รั บรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มี จาํ นวนประมาณ 30 ล้านบาท และ
เฉพาะของบริ ษทั ฯ 2 ล้านบาท
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
3.75%
4%
5%
5%

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาํ หรับปี ปั จจุบนั และสองปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
216
12
173
9
154
8

(หน่วย: ล้านบาท)
การปรับปรุ งตามประสบการณ์ที่
เกิดจากหนี้สินโครงการ
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
16
1
-

26. ทุนจดทะเบียน/ หุ้นทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสํ าหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เมื่ อ วัน ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2554 บริ ษัท ฯได้จ ดทะเบี ย นลดทุ น จํา นวน 155 ล้า นหุ ้ น โดยการตัด หุ ้ น
จดทะเบียนที่ซ้ือคืนที่จาํ หน่ายไม่หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 155 ล้านหุ น้ มูลค่ารวมของ
หุ น้ ทุนซื้อคืนเป็ นจํานวนเงิน 300 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ ้นทุนซื้อคืน) กับกระทรวง
พาณิ ชย์ เนื่ องจากบริ ษทั ฯไม่ สามารถจํา หน่ ายหุ ้นทุ นซื้ อคืน จํานวนดังกล่ าวได้ภายในช่ วงเวลาที่
กําหนด บริ ษทั ฯบันทึกผลต่างจากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการตัดหุน้ ทุนซื้อคืนในราคาซื้อถัว
เฉลี่ยไปหักจากบัญชี “ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นทุนซื้ อคืน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้หมดไปก่อนแล้วจึงนํา
ผลต่างที่เหลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกาํ ไรสะสม และบริ ษทั ฯได้โอนกลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ ้น
ทุนซื้อคืนจํานวนดังกล่าวทั้งจํานวน หลังจากที่ได้ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ น้ ทุนซื้อคืนดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 8/2554 มีมติอนุมตั ิโครงการการซื้อ
หุ ้นคืนเพื่อบริ หารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่ วนเกินจํานวนไม่เกิน 724 ล้านหุ ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุ ้นที่จาํ หน่ ายทั้งหมด และมีวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยจะ
ดําเนิ นการซื้อหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน
2555 และมีกาํ หนดระยะเวลาจําหน่ายหุ น้ ซื้อคืนได้ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ ้นคืนแล้วเสร็ จแต่
ต้องไม่เกิน 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯได้ซ้ื อคื นหุ ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ เป็ นจํานวนรวม
107 ล้านหุน้ มูลค่ารวมของหุ น้ ทุนซื้อคืนเป็ นจํานวนเงิน 298 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.5 ของหุ ้น ที่
จําหน่ายทั้งหมด (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุน้ ทุนซื้อคืน)
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้ อหุ ้นคืนว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดจะซื้ อหุ ้นคืนได้ไม่
เกินวงเงินกําไรสะสม และให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่ายซื้อ
หุ ้นคืนจนกว่าจะมี การจําหน่ ายหุ ้นซื้ อคื นได้หมด หรื อลดทุนที่ ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุ ้นทุนซื้ อคื น
ที่จาํ หน่ ายไม่หมดแล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯได้จดั สรรกําไรสะสมเป็ นสํารอง
สําหรับหุน้ ทุนซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นเต็มจํานวนแล้วเป็ นจํานวน 298 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนเป็ นจํานวนรวม 107 ล้านหุ ้นกับกระทรวง
พาณิ ชย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ซึ่ งอนุมตั ิให้
บริ ษทั ฯลดทุนที่ ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ ้นทุนซื้ อคืนที่ ไม่สามารถจําหน่ ายในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยในระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2556
27. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้า มี ) จนกว่ า ทุ น สํา รองนี้ จะมี จ ํา นวนไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ย่อยที่ จ ัด ตั้งขึ้ น
ตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่ ง
บริ ษทั ทํามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปั นผลจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่
สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
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28. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าโครงข่ายโทรคมนาคม
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วง
หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ต้นทุนของสิ นค้าที่จาํ หน่าย
ค่าไฟฟ้ า
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

29.

งบการเงินรวม
2555
2554
1,715
1,851
1,400
1,576
1,354
1,296
739
948
380
172
270
387
218
14
197
219
193
191
172
149
95
85
37
17

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
22
22
65
51
2
2
-

ต้ นทุนการบริการ
ในระหว่างปี 2554 ทริ ป เปิ ลที และจัสเทลได้บนั ทึ กประมาณการค่ า ใช้จ่า ยในการจัด ให้มีบริ ก าร
โทรคมนาคมพื้ น ฐานโดยทั่ว ถึ ง และบริ ก ารเพื่ อ สั ง คมตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม สําหรับรายได้ค่าบริ การโทรคมนาคมในปี 2554 เป็ นจํานวนประมาณ 162 ล้านบาท
ตามหลักความระมัดระวัง โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กทช.) เรื่ องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึง และ
บริ การเพื่อสังคม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 2 สิ งหาคม 2545 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ซึ่ ง
กําหนดให้ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตที่มิได้จดั ให้มีแผนการให้บริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและ
บริ การเพื่อสังคมให้นาํ ส่ งรายได้ในอัตราร้อยละ 4

47

ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ
โทรทัศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ ัง แต่ ว นั ที่ 20 ธัน วาคม 2553 และ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.)ได้รับ
คัดเลื อกและเข้าปฏิ บตั ิ หน้าที่ แทนกทช.ตั้งแต่เ ดื อนตุ ลาคม 2554 มาตรา 50 ของพระราชบัญญัติ
ดังกล่ าวได้เปลี่ ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการการกําหนดจํานวนค่าใช้จ่ ายที่ จะเรี ยกเก็บกับผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตว่า กสทช.จะต้องกําหนดแผนการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การ
เพื่อสังคม ซึ่ งต้องกําหนดพื้นที่ กลุ่มเป้ าหมาย ระยะเวลาในการดําเนิ นการ พร้อมทั้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวเสี ยก่อน
ทริ ปเปิ ลทีและจัสเทลได้ติดตามการประกาศแผนปฏิบตั ิการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคมประจําปี 2554 มาโดยตลอด จนถึงสิ้ นปี 2554 ก็ไม่ปรากฏแผนดังกล่าว
อย่างไรก็ตามในเดื อนมกราคม 2555 กสทช.ได้ประกาศร่ างแผนการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม พ.ศ. 2555 - 2559 และจัดทําการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เมื่ อวัน ที่ 27 มกราคม 2555 (ปั จจุ บนั แผนการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึ งและ
บริ การเพื่อสังคม พ.ศ. 2555-2559 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในเดือนพฤษภาคม 2555)
ในประกาศร่ างแผนดังกล่าวกําหนดแผนการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การ
เพื่อสังคมสําหรับปี 2555 เป็ นต้นไป เป็ นระยะเวลา 5 ปี ตามที่กฎหมายกําหนด ที่ปรึ กษากฎหมาย
ของทริ ปเปิ ลทีและจัสเทลมีความเห็นว่าโอกาสที่กสทช.จะเรี ยกเก็บค่าจัดให้มีบริ การโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคมประจําปี 2554 เป็ นไปได้นอ้ ย ผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลทีและ
จัสเทลจึงมีความเห็นว่าทริ ปเปิ ลทีและจัสเทลไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามประมาณการข้างต้น
อีกต่อไป ทริ ปเปิ ลทีและจัสเทลจึงได้บนั ทึกโอนกลับประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวในงบการเงินปี
2554
30.

ภาษีเงินได้
ภาษี เ งิ น ได้นิ ติบุค คลของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อ ยคํา นวณขึ้ น จากกํา ไรก่ อ นภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุค คล
หลังจากบวกกลับและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่างๆที่ไม่อนุ ญาตให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายและ
รายได้ในการคํานวณภาษีหกั ด้วยผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปี ก่อน (ถ้ามี)
ไอซี ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในกิ จ การซอฟต์แ วร์ ต ามพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น
พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่กาํ หนดไว้ใน
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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31.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่
ในระหว่างปี

กําไรสําหรับปี (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (ล้านหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
2555
2554
2,137
1,072
7,169
7,244
0.30
0.15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
874
377
7,169
7,244
0.12
0.05
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32. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการตามส่ วนงานการให้บริ การอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง ส่ วนงานการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ และวาง
ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม และส่ วนงานอื่น และดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยสําหรับปี 2555 และ 2554 เป็ นดังนี้

รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ส่ วนงานการให้
บริ การอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสู ง
2555
2554
7,873
112
7,985
5,096

6,351
37
6,388
4,060

ส่ วนงานการให้บริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคม
2555
2554
1,202
850
2,052
304

1,756
736
2,492
547

ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่ อสาร
และโทรคมนาคม
2555
2554
1,167
42
1,209
292

1,266
91
1,357
254

(หน่วย: ล้านบาท)

ส่ วนงานอื่นๆ
2555
2554
127
114
241
(9)

125
94
219
(1)

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554

(1,118)
(1,118)
-

10,369
10,369
5,683

9,498
9,498
4,860

132
(733)
(1,639)
(34)
(380)
(37)
1
(404)
(530)
78
2,137

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

(958)
(958)
-
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(หน่วย: ล้านบาท)

ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์

ส่ วนงานการให้บริ การ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง
2555
2554
351
446
1
10,036
9,746

ส่ วนงานการให้บริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคม
2555
2554
3,213
3,164
6
11
604
671

ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่ อสาร
และโทรคมนาคม
2555
2554
1,132
2,688
45
66
17
23

ส่ วนงานอื่นๆ
2555
2554
76
103
3
2
662
699
473
508

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2555
2554
(1,265)
(2,435)
(5)
(10)
(52)
(74)

งบการเงินรวม
2555
2554
3,507
3,966
49
70
662
699
11,078
10,874
4,104
3,958

19,400

19,567

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
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33.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานจะจ่าย
สมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หาร
โดยธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนเป็ นจํานวน 53 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 3 ล้านบาท (2554: 55 ล้านบาท
และ 2 ล้านบาท ตามลําดับ)

34.

เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2554
ปี 2554
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2554

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

145

0.020

167

0.023

312

0.043

181

0.025

181

0.025

เงินปันผลประจําปี 2553

เงินปันผลประจําปี 2554

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2555

35. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
35.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสื อคํ้าประกันการ
ประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 955 ล้านบาทในนามของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย (2554: 1,110 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 10 ล้านบาท (2554: 12 ล้าน
บาท)
35.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการคํ้าประกันหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อย
เป็ นจํานวนเงินรวม 3 ล้านบาท (2554: 4 ล้านบาท)
35.3 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผูข้ ายในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิน
รวมประมาณ 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2554: 30 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 13 ล้านบาท)
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35.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริ การระยะยาว
ก)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสโดยทริ ปเปิ ลทีจะได้รับค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ
ทริ ปเปิ ลที ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ในสัญญา ทริ ปเปิ ลที มีภ าระที่ จะต้องให้บริ การกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ข)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาขอใช้วงจรเช่ากับทีทีแอนด์ที โดยตกลง
ชําระค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริ ปเปิ ลทีตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุ มคณะกรรมการของทริ ปเปิ ลทีมีมติอนุ มตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทํา
ความตกลงเปลี่ ย นแปลงการคิ ด อัต ราค่ า บริ การโครงข่ า ยโทรคมนาคมของสั ญ ญาที่ ท ํา กั บ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอส ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.4 ก) โดยเปลี่ยนเป็ นการแบ่ง
ผลประโยชน์ในอัตราส่ วนร้ อยละ 95 ของค่าบริ การที่ เรี ยกเก็บได้จากลูกค้าโดยให้ถือว่าทริ ปเปิ ลที
(หรื อบริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) ให้บริ การแก่ลูกค้าร่ วมกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทริ ปเปิ ลที (หรื อ
บริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) จะเป็ นผูล้ งทุนในด้านโครงข่าย การจัดซื้อ Routers และการลงทุนด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทําความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าบริ การวงจรเช่าของสัญญาที่ทาํ กับทีทีแอนด์ที ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
35.4 ข) โดยตกลงให้คิดอัตราค่าบริ การวงจรเช่าในอัตราส่ วนร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริ การเฉลี่ยต่อ
วงจรต่อเดื อนที่ทริ ปเปิ ลทีได้รับจากการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าวผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลทีเห็นว่าเป็ นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด ในฐานะผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที
ได้มี ห นังสื อ บอกกล่ า วไม่ ย อมรั บ สิ ท ธิ ต ามสัญ ญาให้บ ริ ก ารวงจรเช่ า ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 35.4 ข) รวมทั้งสัญญาและ/หรื อบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
และข้อตกลงเกี่ ยวกับอัตราค่าบริ การวงจรเช่ าทุ กฉบับโดยให้มีผลการยกเลิกสัญญาตั้งแต่วนั ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นไป
35.5 ทริ ปเปิ ลทีได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 3 - 5 ปี
ทริ ปเปิ ลที มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานที่บอกเลิกไม่ได้
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
จ่ายชําระภายใน:
19
40
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1
1
53

35.6 ทีเจพีได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริ ษทั คู่สัญญาแห่ งหนึ่ ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่ ง
มอบงานให้กบั บริ ษทั คู่สัญญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา โดยจะต้องส่ งมอบภายใน
วันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปั จจุ บนั ทีเจพีไม่สามารถส่ งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลาซึ่ ง
บริ ษทั คู่สัญญามีสิทธิ ที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตามสัญญาจากที เจพีเป็ นรายวันในอัตราร้ อยละ 0.2 ของ
วงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารของทีเจพีอยูใ่ นระหว่างการขอแก้ไขสัญญาเพื่อ
ั ญาและขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สญ
ั ญาออกไป ซึ่ งผูบ้ ริ หารของทีเจพีเชื่อว่าจะ
ลดเนื้องานกับคู่สญ
สามารถเจรจาแก้ไขสัญญาลดเนื้ องานขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญา เนื่ องจากเหตุของความ
ล่าช้าเกิดจากการส่ งมอบพื้นที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าและจะสามารถปิ ดโครงการได้
โดยมีค่าปรับเกิดขึ้นอย่างไม่มีสาระสําคัญ
35.7 อคิวเมนท์มีภาระผูกพันตามสัญญาการให้สื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่จะต้องชําระใน
อนาคตดังนี้
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
จ่ายชําระภายใน:
ภายใน 1 ปี
2 ถึง 5 ปี

0.3
1.0

35.8 คดีฟ้องร้อง
1.

ซีซีเอสมียอดหนี้คา้ งชําระจากทีทีแอนด์ทีจาํ นวนประมาณ 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 เทียบเท่าจํานวนประมาณ 167 ล้านบาท (2554: 167 ล้านบาท)) ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 ยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้ เป็ นหนี้ ที่มีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที
โดยในปี 2554 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรี ยกร้องให้
ซี ซีเอส ชําระเงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 1,780 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วนั เสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของซี ซีเอส
พิ จ ารณาว่ า ซี ซี เ อสไม่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติผิด สั ญ ญาจึ ง จะไม่ ต ้อ งจ่ า ยชํา ระเงิ น จํา นวนดัง กล่ าวให้กับ
ที ที แ อนด์ที แ ละในเดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2555 ซี ซี เ อสได้ยื่ น คํา คัด ค้า นคํา เสนอข้อ พิ พ าทของ
ทีทีแอนด์ทีต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันอนุ ญาโตตุลาการยกคําเสนอข้อพิพาท
ของทีทีแอนด์ทีดงั กล่าว และเสนอข้อเรี ยกร้ องแย้งต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเรี ยกร้องให้
ทีทีแอนด์ทีชาํ ระเงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 528 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันที่เสนอคําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ต่อมาใน
เดื อ นกรกฎาคม 2555 ที ที แ อนด์ ที ไ ด้ ยื่ น คํา แก้ ข ้อ เรี ยกร้ อ งแย้ง ของซี ซี เ อสต่ อ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันอนุญาโตตุลาการยกข้อเรี ยกร้องแย้งของซีซีเอสที่ให้ทีทีแอนด์ที
ชําระเงินจํานวนรวม 528 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น ในปั จจุบนั ทั้งสองฝ่ ายได้แต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการแล้วและรอการนัดหมายจากอนุญาโตตุลาการ
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2.

บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด (เจไอเนต) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อฉบับลงวันที่
13 ธันวาคม 2553 จากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ให้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าจํานวน 20 ล้านบาท
ซึ่งค้างชําระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึงเดือนมีนาคม 2551 ให้แก่ทีทีแอนด์ทีและขอคิดดอกเบี้ย
ตั้ง แต่ ว นั ที่ ครบกํา หนดชํา ระจนกว่า จะได้รับชํา ระหนี้ เสร็ จ สิ้ น เจไอเนตได้บนั ทึ ก ยอดหนี้
ค่า บริ ก ารดังกล่ า วไว้ใ นบัญ ชี ค รบถ้ว นแล้ว แต่ ใ นส่ ว นของดอกเบี้ ย นั้น เจไอเนตคาดว่า จะ
สามารถเจรจาต่อรองกับทีทีแอนด์ทีได้และโอกาสที่จะต้องชําระมีนอ้ ยมาก เจไอเนตจึงไม่ได้
บันทึกรายการดอกเบี้ยค้างชําระไว้ในบัญชี ปั จจุบนั การสอบสวนพยานได้เสร็ จสิ้ นแล้วและอยู่
ในระหว่างรอคําวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์

3.

บริ ษทั สมาร์ ท ไฮเวย์ จํากัด (สมาร์ ท) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อฉบับลงวันที่
8 พฤศจิกายน 2553 จากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ให้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าจํานวน 24 ล้านบาท
ซึ่ งค้างชําระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2551 พร้อมดอกเบี้ยจํานวน 5 ล้านบาท
ซึ่ งคํานวณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ให้แก่ทีทีแอนด์ที และขอคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ครบ
กําหนดชําระจนกว่าจะได้รับชําระหนี้เสร็ จสิ้ น สมาร์ทได้บนั ทึกยอดหนี้ค่าบริ การดังกล่าวไว้ใน
บัญชี ค รบถ้ว นแล้ว แต่ ใ นส่ ว นของดอกเบี้ ย นั้น สมาร์ ทคาดว่ า จะสามารถเจรจาต่ อรองกับ
ทีทีแอนด์ทีได้และโอกาสที่จะต้องชําระมีนอ้ ยมาก สมาร์ ทจึงไม่ได้บนั ทึกรายการดอกเบี้ยค้าง
ชําระไว้ในบัญชี ปั จจุบนั การสอบสวนพยานได้เสร็ จสิ้ นแล้วและอยู่ในระหว่างรอคําวินิจฉัย
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์

4.

ในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 ทีโอทีได้แจ้งความดําเนิ นคดีกบั ทริ ปเปิ ลทีที่สถานี ตาํ รวจหลาย
แห่ งและฟ้ องร้ องต่อศาลจังหวัดภูเก็ต โดยทีโอทีกล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีได้ลกั ลอบใช้อุปกรณ์
คู่สายของทีโอที ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลทีเห็นว่าทริ ปเปิ ลทีไม่ได้มีการลักลอบใช้อุปกรณ์
คู่สายของทีโอที แต่อย่างใด แต่เป็ นการใช้อุปกรณ์และ/หรื อบริ การตามสัญญาที่ทริ ปเปิ ลทีทาํ ไว้
กับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ปั จจุบนั ผลของกรณี ดงั กล่าวในส่ วนที่แจ้งความดําเนินคดีที่
สถานี ตาํ รวจพนักงานอัยการได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเรี ยบร้อยแล้ว ส่ วนคดีที่ศาลจังหวัดภูเก็ต
ยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลคดียงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด
ในปี 2551 ทริ ปเปิ ลทีและทีทีแอนด์ทีเอสเอสได้ถูกทีโอทีฟ้องร้องเป็ นคดี ต่อศาลแพ่งและศาล
จังหวัดทุ่งสงฐานความผิดละเมิด เรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นเงินจํานวน 16.6 ล้านบาท และ 7.4 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยกล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีและทีทีแอนด์ทีเอสเอสลักลอบนําเอาสัญญาณอินเตอร์ เน็ต
ของทีโอทีไปใช้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ศาลจังหวัดทุ่งสงได้พิพากษายกฟ้ องทริ ปเปิ ลที
และทีทีแอนด์ทีเอสเอส และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ศาลแพ่งได้มีคาํ พิพากษาให้ทริ ปเปิ ลที
และ ที ทีแอนด์ทีเอสเอสร่ ว มกัน ชําระเงิ นค่ าเสี ยหายเป็ นจํานวน 15.5 ล้านบาท พร้ อมด้ว ย
ดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี และชําระค่าเสี ยหายอีกเดื อนละ 0.9 ล้านบาท พร้ อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่เดือนธันวาคม 2551 จนกว่าทริ ปเปิ ลทีและทีทีแอนด์ที
เอสเอสจะยุติการละเมิดต่อทีโอที ขณะนี้ท้ งั สองคดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
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ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 ทีทีแอนด์ทีได้แจ้งความที่สถานีตาํ รวจหลายแห่ งและฟ้ องร้องต่อ
ศาลหลายแห่ งเพื่อดําเนิ นคดีกบั ทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอเกี่ยวกับการใช้และบํารุ งรักษาวงจรเช่า
และการเข้าทํางานในพื้นที่ชุมสาย ปั จจุบนั คดีส่วนใหญ่พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
เรี ยบร้อยแล้ว ยกเว้นในพื้นที่สถานี ตาํ รวจภูธร พระพุทธบาท และหน้าพระลาน ผลของกรณี
ดังกล่าวยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด
ในปี 2553 ทริ ปเปิ ลทีถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวน 16 ล้านบาท
โดยกล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีละเมิดใช้งานวงจรโทรคมนาคมของทีทีแอนด์ทีที่เช่าใช้จากการไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย โดยไม่ได้รับอนุ ญาต ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคาํ พิพากษาเมื่อวันที่
28 มกราคม 2556 ให้ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระเงินค่าเสี ยหายเป็ นจํานวน 16 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 14.8 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าทริ ปเปิ ลที
จะชําระให้กบั ทีทีแอนด์ที ขณะนี้คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ในปี 2553 ทริ ปเปิ ลทีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ สํานักฟื้ นฟูกิจการของลูกหนี้ ว่า
ทีทีแอนด์ทีได้ขอให้ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระหนี้ สินคงค้างแก่ทีทีแอนด์ทีเป็ นจํานวนเงิน 834 ล้านบาท
พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ซึ่ งยอดเงินดังกล่าว
ส่ วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 เป็ นยอดเงินค่าบริ การวงจรเช่าที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระให้แก่ทีทีแอนด์ที
โดยวิธีโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินไปแล้วในปี 2552 แต่ผบู ้ ริ หารแผนของทีทีแอนด์ทีได้โต้แย้งสิ ทธิว่า
เป็ นการชําระหนี้ อนั ไม่มีผลสมบูรณ์ ส่ วนที่เหลือเป็ นยอดเงินตามมูลหนี้ อื่นที่ไม่ตรงกับภาระ
หนี้สินที่ทริ ปเปิ ลทีบนั ทึกไว้ในบัญชี ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาสอบสวนของเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ทริ ปเปิ ลทีได้รับแจ้งจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานระงับ
ข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ว่าทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทในวันที่ 27 ธันวาคม
2553 เพื่อเรี ยกร้องให้ ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าค้างชําระตามสัญญาให้บริ การวงจรเช่า
เป็ นจํานวน 1,447 ล้านบาท พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชําระ
เสร็ จสิ้ น และต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมคําเรี ยกร้องให้ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระเงินจํานวน 1,496 ล้านบาท
ซึ่ งยอดเงินดังกล่าวไม่ตรงกับภาระหนี้ สินที่ทริ ปเปิ ลทีบนั ทึกไว้ในบัญชี ผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลที
เชื่อว่าเกิดจากทีทีแอนด์ทีใช้อตั ราค่าบริ การวงจรเช่าและจํานวนวงจรที่นาํ มาคิดค่าบริ การวงจร
เช่าไม่ถูกต้อง และเชื่อว่าทริ ปเปิ ลทีได้บนั ทึกภาระหนี้ สินค่าบริ การวงจรเช่าตามเงื่อนไขสัญญา
บริ การวงจรเช่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทริ ปเปิ ลทีได้ยนื่ คําคัดค้านและเรี ยกร้องแย้งค่าเสี ยหาย
จากการที่ทริ ปเปิ ลทีไม่สามารถใช้วงจรเช่าได้ตามสัญญาเป็ นจํานวน 3,477 ล้านบาท ต่อสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ลาการเมื่ อวัน ที่ 29 มิ ถุน ายน 2554 ขณะนี้ ข้อ พิพ าทอยู่ภ ายใต้ก ระบวนการทาง
อนุญาโตตุลาการ
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เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอ ฟ้ องบริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด กับพวก
ซึ่ งเป็ นผูท้ าํ แผนและผูบ้ ริ หารแผนของทีทีแอนด์ที โดยเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 2,439 ล้านบาท
กรณี ขดั ขวางการให้บริ การอินเตอร์ เน็ตบรอดแบนด์ของทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอบนโครงข่าย
ของทีทีแอนด์ทีตามสัญญาเช่าระหว่างทริ ปเปิ ลทีและทีทีแอนด์ที ขณะนี้ คดีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยจากประธานศาลฎีกาในเรื่ องเขตอํานาจศาล ซึ่ งเมื่อได้ขอ้ วินิจฉัยแล้วก็จะเข้า
กระบวนการพิจารณาของศาลที่มีเขตอํานาจต่อไป
เมื่ อ วัน ที่ 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2555 ทริ ป เปิ ลที ไ ด้ถู ก ที ที แ อนด์ที ฟ้ องร้ อ งฐานละเมิ ด และเรี ย ก
ค่าเสี ยหายเป็ นจํานวน 621 ล้านบาท พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่า
การชําระจะเสร็ จสิ้ น โดยกล่ าวหาว่า ทริ ปเปิ ลที ใ ช้วงจรเช่ าของที ทีแอนด์ทีภายหลังจากที่
ทีทีแอนด์ทีได้บอกกล่าวปฏิเสธสิ ทธิ ตามสัญญาให้บริ การวงจรเช่าแล้ว ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเห็ นว่า
ทริ ปเปิ ลทีไม่ได้กระทําละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา ขณะนี้ คดีอยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณา
คดีของศาลจังหวัดนนทบุรี
ฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดี
ฟ้ องร้องและข้อพิพาทดังกล่าว จึงไม่ได้บนั ทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
35.9 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริ ษทั ย่อย 5 แห่ งได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังต่อไปนี้
บริ ษทั
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด

ประเภท
ใบอนุญาต
แบบที่หนึ่ง
แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง

บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์
จํากัด (มหาชน)

แบบที่สาม

บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด แบบที่หนึ่ง
แบบที่หนึ่ง

บริ การที่ได้รับอนุญาต
บริ การอินเตอร์เน็ต
บริ การโทรศัพท์สาธารณะ
บริ การอินเตอร์เน็ตเกตเวย์
ระหว่างประเทศ
บริ การสื่ อสารผ่านดาวเทียมที่
ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก
บริ การโทรคมนาคมโทรศัพท์
พื้นฐานและระบบสื่ อสาร
ข้อมูล
บริ การอินเตอร์เน็ต
บริ การบัตรโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ

ระยะเวลา
25 สิ งหาคม 2552 - 24 สิ งหาคม 2557
15 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2558
8 กุมภาพันธ์ 2555 - 7 กุมภาพันธ์ 2560
30 พฤศจิกายน 2554 - 29 พฤศจิกายน 2559
23 กุมภาพันธ์ 2549 - 22 กุมภาพันธ์ 2569

28 กรกฎาคม 2552 - 27 กรกฎาคม 2557
25 มกราคม 2553 - 24 มกราคม 2558
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บริ ษทั
บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด

ประเภท
ใบอนุญาต
แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง
แบบที่สาม

บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต
จํากัด

แบบที่หนึ่ง

บริ การที่ได้รับอนุญาต
บริ การอินเตอร์ เน็ต
บริ การวงจรเช่าส่ วนบุคคล
ภายในประเทศ
บริ การอินเตอร์เน็ตเกตเวย์
ระหว่างประเทศ
บริ การวงจรเช่าส่ วนบุคคล
ระหว่างประเทศ
บริ การอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลา
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

บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใบอนุ ญาตและต้องชําระ
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตรายปี และค่าธรรมเนี ยมในการนําส่ งกองทุ นเพื่อการจัดการให้มีบริ การ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม (USO) ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศ
โดยกสทช.
บริ ษัท เอเซี ย ส รี เยนแนล เซอร์ วิ ส จํา กัด (เออาร์ เ อส) ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ยซึ่ งเป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเที ยม อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม
แบบที่สามจากกสทช. ปัจจุบนั เออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
36.

เครื่องมือทางการเงิน

36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงินให้กยู้ ืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ ืมระยะ
ยาวและหนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
และเงิ น ให้กู้ยืม ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ มความเสี่ ย งนี้ โดยการกํา หนดให้มีน โยบายและวิธีก ารในการ
ควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ น
สาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยขายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับลูกค้าที่มี
ฐานะการชําระหนี้ดีเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น บริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ
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และบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
และเงินให้กยู้ มื ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์ หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ ืมระยะยาว และหนี้ สินระยะ
ยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั รา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ ออุปกรณ์และสิ นค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มี
อายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่ งไม่ได้
ทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ยง ดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ล้าน)
(ล้าน)

4

4

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ล้าน)
(ล้าน)
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94

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

30.63

31.69

36.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เจ้าหนี้
ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ มื ระยะยาวและหนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี้สิน
ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็ นอิ สระในลักษณะที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของ
เครื่ องมื อทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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37. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้าง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1:1 (2554: 1.42:1) (เฉพาะบริ ษทั ฯ:
0.35:1 (2554: 0.45:1))
38. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุ มตั ิให้
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจํา ปี ให้ แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯจากผลการดํา เนิ น งานสํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ น้ ละ 0.09 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 642 ล้านบาท
ทั้งนี้ มติดงั กล่าวจะนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
39. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
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