บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2556

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 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ก)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2556 ศาลล้มละลายกลางได้อ่าน
คําพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง โดยพิพากษา
ไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการ และให้ยกเลิกคําสัง่ ให้ฟ้ื นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่งมีผลทําให้สิทธิ
เรี ยกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อบริ ษทั ฯ ในฐานะลูกหนี้กลับไปเป็ นเช่นเดิมดังที่เป็ นอยูก่ ่อนวันที่ศาลมีคาํ สัง่ ให้
ฟื้ นฟูกิจการ และบริ ษทั ฯได้ประเมินว่า บริ ษทั ฯอาจมีภาระหนี้สินเพิ่มเติมอีกจํานวนรวมไม่เกิน 1,343
ล้านบาท ทั้งนี้จาํ นวนดังกล่าวไม่รวมดอกเบี้ยที่อาจมีข้ ึนหากมีการฟ้ องร้องจากเจ้าหนี้ในอนาคต รวมทั้ง
ดอกเบี้ยที่กล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษากฎหมายและฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯเห็นว่าเนื่องจากระยะเวลานับตั้งแต่วนั ที่ศาลล้มละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟู
กิจการจนถึงวันที่ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษากลับไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการนั้นได้ล่วงเลยมาเป็ น
เวลานาน การที่บริ ษทั ฯจะต้องชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดหรื อไม่และเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ว่ามี
เจ้าหนี้มาแสดงตนและแสดงสิ ทธิของตนจนบริ ษทั ฯเชื่อว่าเป็ นเจ้าหนี้ตามจํานวนที่กล่าวอ้างแล้วหรื อไม่
เท่านั้น ซึ่งหากยังมีขอ้ โต้แย้งไม่เห็นพ้องต้องกันไม่วา่ ในประเด็นใดๆ ก็เป็ นกรณี ที่จะต้องนําเรื่ องเข้าสู่
การพิจารณาเพื่อหาข้อยุติกนั ในศาลแพ่งต่อไป บริ ษทั ฯจึงพิจารณาว่ายังมีขอ้ มูลไม่เพียงพอที่จะประมาณ
หนี้สินที่ตอ้ งบันทึกเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดย
สถานการณ์ ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็ นที่พอใจในยอดหนี้สินที่บริ ษทั ฯต้องบันทึกเพิม่ เติม
ดังนั้นความเห็นของข้าพเจ้าจึงมีเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว

ข)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 บริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานได้ระงับการจ่ายชําระยอด
คงค้างค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งกับบริ ษทั ผูใ้ ห้
สัมปทานให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็ นวันที่สิ้นสุ ด
สัญญาร่ วมลงทุน เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่
ในรายงานนี้ ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและผลของการเจรจาอัตราส่ วน
แบ่งรายได้ดงั กล่าวนี้อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,518 ล้านบาท (2555: 2,518 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และอาจมี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อมูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 จํานวน 1,946 ล้านบาท (2555: 1,946 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่
สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็ นที่พอใจในยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์น้ ีเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ดังนั้นความเห็นของข้าพเจ้าจึงมี
เงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว
2

ความเห็นอย่ างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไข งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจํานวนประมาณ 54 ล้านบาท และการชําระ
ยอดคงค้างของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจํานวนประมาณ 877 ล้านบาท
และสัญญาให้บริ การวงจรเช่าระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งนี้ และตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.8 เกี่ยวกับการที่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ยนื่ คํา
เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งชําระเงินเป็ นจํานวนรวม
1,780 ล้านบาท และเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าว

2.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.5 เกี่ยวกับการส่ งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 31 ล้านบาทและค่าปรับล่าช้าตามสัญญาเป็ นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา

3.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก
การนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ เพื่อ
สะท้อนรายการปรับปรุ งจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้นาํ เสนอ
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ดงั กล่าวด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

3

เรื่องอืน่
งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่แสดง
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบได้จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบหรื อการสอบทานโดย
ผูส้ อบบัญชี อย่างไรก็ตาม งบการเงินดังกล่าวถูกจัดทําขึ้นโดยการปรับปรุ งงบแสดงฐานะการเงินรวม และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสํานักงาน
เดียวกันกับข้าพเจ้า โดยได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

กฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2557
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บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนา
ในประเทศไทย ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯคื อ การลงทุ น ในบริ ษ ัท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางด้า นการสื่ อ สาร
โทรคมนาคม โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2546 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งเห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ (แผนฯ)
และได้แต่งตั้งบริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารแผนฯ อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้บางรายของ
บริ ษทั ฯได้ยนื่ คําร้องคัดค้านในบางประเด็นต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ศาลล้มละลายกลางได้
มีคาํ สั่งยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของแผนฯครบถ้วน
และต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคําพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่ งศาลฎีกา
ได้มีคาํ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง โดยพิพากษาไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการ
และให้ยกเลิกคําสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ ซึ่ งมีผลทําให้สิทธิ เรี ยกร้องของเจ้าหนี้ ที่มีต่อบริ ษทั ฯ ในฐานะลูกหนี้
กลับไปเป็ นเช่นเดิมดังที่เป็ นอยูก่ ่อนวันที่ศาลมีคาํ สัง่ ให้ฟ้ื นฟูกิจการ และบริ ษทั ฯได้ประเมินว่า บริ ษทั ฯอาจ
มีภาระหนี้สินเพิม่ เติมอีกจํานวนรวมไม่เกิน 1,343 ล้านบาท ทั้งนี้จาํ นวนดังกล่าวไม่รวมดอกเบี้ยที่อาจมีข้ ึน
หากมีการฟ้ องร้องจากเจ้าหนี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษากฎหมายและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเห็นว่า
เนื่ องจากระยะเวลานับตั้งแต่วนั ที่ศาลล้มละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการจนถึงวันที่
ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษากลับไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการนั้นได้ล่วงเลยมาเป็ นเวลานาน การที่บริ ษทั ฯ
จะต้องชําระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ รายหนึ่ งรายใดหรื อไม่และเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กบั ว่ามีเจ้าหนี้ มาแสดงตนและ
แสดงสิ ทธิ ของตนจนบริ ษทั ฯเชื่ อว่าเป็ นเจ้าหนี้ ตามจํานวนที่ กล่าวอ้างแล้วหรื อไม่ เท่ านั้น ซึ่ งหากยังมี
ข้อโต้แย้งไม่เห็นพ้องต้องกันไม่ว่าในประเด็นใดๆ ก็เป็ นกรณี ที่จะต้องนําเรื่ องเข้าสู่ การพิจารณาเพื่อหา
ข้อยุติกนั ในศาลแพ่งต่อไป บริ ษทั ฯจึงพิจารณาว่ายังมีขอ้ มูลไม่เพียงพอที่จะประมาณหนี้ สินที่ตอ้ งบันทึก
เพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมิได้บนั ทึกหนี้ สินเพิ่มเติมจากการยกเลิกคําสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ
ดังกล่าวไว้ในบัญชี
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2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี้ ได้จ ัด ทํา ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท จัส มิ น อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด
(มหาชน) (ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่ า “บริ ษ ัท ฯ”) และบริ ษ ัท ย่ อ ย (ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่ า “บริ ษ ัท ย่อ ย”)
ดังต่อไปนี้
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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 ถือหุ น้ 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 ถือหุน้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด)
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล โอเวอร์ ซีส์ 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 คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ การโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ และให้บริ การรับจ้าง
ซ่อมแซมและบํารุ งรักษาระบบเคเบิ้ลใต้น้ าํ ภายในประเทศ
ให้บริ การด้านเทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียมและให้บริ การ
อินเทอร์เน็ต
ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบในโครงการสื่ อสาร
โทรคมนาคม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2555
2556
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

33

33

ให้บริ การอินเทอร์ เน็ตและบริ 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 สมาร์ ท ไฮเวย์ จํากัด
(ถือหุ น้ 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 อินเตอร์เนชัน่ แนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด
ร้อยละ 59)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2555
2556
ร้อยละ
ร้อยละ

ให้บริ การด้านจัดหา ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาซอฟแวร์
และการจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ไทย

-

-

ให้บริ การระบบเครื อข่ายสื่ อสัญญาณความเร็ วสู งภายในประเทศ

ไทย

-

-

ให้บริ การด้านโทรคมนาคม โทรศัพท์พ้นื ฐานและระบบสื่ อสารข้อมูล

ไทย

-

-

ให้บริ การอินเทอร์เน็ต

ไทย

-

-

พัฒนา จําหน่ายและให้บริ การซอฟแวร์ประเภทต่างๆ

ไทย

-

-

กิจกรรมลงทุน

ไทย

-

-

4

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์วิส จํากัด
(ถือหุ น้ โดยบริ ษทั เอเซี ยส (ประเทศไทย) จํากัด ร้อยละ 98)
บริ ษทั ปากเกร็ ด แพลนเนอร์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ 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
(ถือหุน้ 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

ดําเนิ นการด้านการตลาด การจัดจําหน่ายอุปกรณ์และการให้บริ การ
แก่ผใู้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่ นระบบสัญญาณดาวเทียม
ผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2555
2556
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ไทย

-

-

British Virgin
Island

-

-

ให้บริ การโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ และให้บริ การรับจ้าง
ซ่อมแซมและบํารุ งรักษาระบบเคเบิ้ลใต้น้ าํ ภายในประเทศ

ไทย

-

-

ให้บริ การเช่าวงจรและบริ การรับ-ส่ งข้อมูลภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

ไทย

-

-

ให้เช่าอาคารสํานักงาน

ไทย

-

-

หยุดดําเนินกิจการ
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ข)

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

ค)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

ง)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว

จ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการบัญชีทเี่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
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
ภาษี เ งิ น ได้ - การได้รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ไ ด้คิ ด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดงั กล่าวในปี ปั จจุบนั และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี ก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเสมือน
หนึ่ งว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
มาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4
ข. มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับในอนาคต
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ นที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการ
รื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมิ นว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยเชื่ อ ว่ า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
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4.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญตามที่กล่าวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนื่ องจากบริ ษทั ฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือ
ปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
จํานวนเงิ นของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพิ่มขึ้น

282

352

455

212

285

383

8
274

12
340

13
442

212

285

383

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุน:
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ใหญ่ลดลง
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยลดลง

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2555

70

109

73

98

4

1

-

-

66
0.010

108
0.015

73
0.010

98
0.014

-

6

-

-
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5.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

5.1

การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้เมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้จ ากการให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยโทรคมนาคม บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต บริ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับธุ ร กิ จ
อินเทอร์เน็ตและบริ การการจัดการรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว
รายได้จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่ อสารและโทรคมนาคมพร้อมการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรับรู ้
เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการจําหน่ายบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว และรายได้จากการจําหน่าย
บัตรดังกล่าวในส่ วนที่ยงั ไม่ได้รับรู ้รายได้จะบันทึกเป็ นรายได้รอการตัดบัญชีในหนี้สินหมุนเวียน
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

5.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดหมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้น ที่ มี
สภาพคล่องสู งซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดใน
การเบิกใช้

5.3

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่า
เผื่อ หนี้ สงสัย จะสู ญสํา หรั บผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็บเงิ น จากลูก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

5.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (วิธีเฉพาะเจาะจงสําหรับสิ นค้าคงเหลือ
ประเภทคอมพิวเตอร์) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า

5.5

สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายแสดงตามมูลค่าตามบัญชี หรื อมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าการขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะเกิดขึ้นภายในหนึ่ งปี นับจาก
วันที่ได้จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์รอการขาย
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5.6

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อ
ได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป นอกจากนี้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน เมื่อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานาน
หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์ใ นความต้อ งการของตลาดคํา นวณจากราคาเสนอซื้ อ หลัง สุ ด
ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของปี

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงในราคา
สุ ทธิจากค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคา
ทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า

บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.7

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทํารายการ
หลังจากนั้น บริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่า
เผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอสังหาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น คํา นวณจากราคาทุ น โดยวิธี เ ส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 24 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะถูกบันทึกในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินในส่ วนอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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5.8

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่
การด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
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 อมราคาจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุ นจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ จะรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัด
รายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
5.9

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์
บริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ตามราคาทุน และภายหลังการรับรู ้รายการครั้ง
แรก คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้นภายในประกอบด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกรายการที่
จําเป็ นในการพัฒนาเพื่อให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ตามประสงค์
บริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซ่ ึงมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์ 3 และ 10 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ เ กิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ทุกสิ้ น ปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
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5.10 ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ าและค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
ระยะเวลาเช่า 30 ปี ค่าตัดจําหน่ายจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.11 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิ จ
ส่ วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาสู งกว่า
ต้นทุนการรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ทันที
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยแสดงค่ า ความนิ ย มตามราคาทุ น หั ก ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า สะสมและจะทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
5.13 สั ญญาผ่ อนชําระระยะยาว
บริ ษทั ย่อยบันทึกสัญญาผ่อนชําระระยะยาวของอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
ส่ วนใหญ่ได้โอนให้กบั บริ ษทั ย่อยแล้วเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาผ่อ นชําระ ภาระผูก พันตามสัญญาผ่อ นชํา ระหัก ค่า ใช้จ่ ายทางการเงิ น จะบัน ทึ กเป็ นหนี้ สิ น
ระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาผ่อนชําระ
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5.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั
ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น สัญญาเช่ าการเงิ น จะบันทึ ก เป็ นรายจ่ า ยฝ่ ายทุ น ด้วยมูลค่ ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
5.15 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ัท ฯแสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ่ ง เป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ น
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.16 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เงิ นลงทุน และสิ นทรั พย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรั พย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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5.17 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ ง
ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์
ของกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ได้แ ยกออกจากสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย เงิ น ที่ บ ริ ษ ัท ฯและ
บริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระสําหรั บเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
5.18 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.19 หุ้นทุนซื้อคืน
หุ น้ ทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
หากราคาขายของหุ ้นทุนซื้ อคืนสู งกว่าราคาซื้ อของหุ ้นทุนซื้ อคืน บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลต่างเข้าบัญชี ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ ้นทุนซื้ อคืนและหากราคาขายของหุ ้นทุนซื้ อคืนตํ่ากว่าราคาซื้ อของหุ ้นทุนซื้ อคืน บริ ษทั ฯจะนํา
ผลต่างหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่างที่เหลืออยูไ่ ปหักจากบัญชีกาํ ไร
สะสม
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5.20 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ต ้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์ภาษี เ งิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรั บลดมู ลค่ าตามบัญชี ดังกล่ าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
5.21 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ลูกหนี้ แ ละเจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่ าตามอัตราแลกเปลี่ ย น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะ
ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ าย
ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา
5.22 การปรับโครงสร้ างหนีท้ มี่ ีปัญหา
ขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปรับโครงสร้ างหนี้
บริ ษทั ย่อยบันทึกผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และทุน
เรื อนหุน้ ที่คาดว่าจะได้รับเป็ นขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผล
กระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญ
มีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ รอการขาย
บริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรั พย์รอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์มีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ประเภทและคุณลักษณะของสิ นทรัพย์
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายและเงินลงทุนทัว่ ไปเมื่อ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้
ของการด้อยค่า การที่ จะสรุ ปว่าเงิ นลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี สาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานาน
หรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้ จาํ นวนสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกบั บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ว่าจะเป็ นโดยตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริ ษทั 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
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ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินรวม
2555
2556
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและการบริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ต้นทุนขายและบริ การ
ซื้ ออุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น

46
44
2
29

49
44
17
40
18

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2556
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าจัดการรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

498
39
5
29

498
38
7
27

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ + 0.5%
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม
2556
2555
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 10)
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

29
6
18
53

53
5
26
84

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

-

-
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งบการเงินรวม
2556
2555

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

-

-

238

375

1
1
1

1
1
1

238
(16)
222

375
(16)
359

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

-

-

304
(6)
298

448
(6)
442

เงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่อย

-

-

443
443

1,206
1,206

16
(11)

16
(11)

16
(11)

16
(11)

5

5

5

5

141
18
159

141
17
158

-

-

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 21)
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
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งบการเงินรวม
2556
2555
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 21)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
กลุ่มโมโน
รวมเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

4

หนีส้ ิ นระยะยาว - ตามแผนฟื้ นฟูกจิ การเดิม กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ิ นระยะยาว - ตามแผนฟื้ นฟูกจิ การเดิมกับกิจการที่
เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิจากส่ วนทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

4

-

24
-

3
17
24

2
5
11

-

24

-

-

-

778
(778)

-

-

-

-

ในระหว่างปี 2556 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและหนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
เดิมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
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

442
6
448
(6)
442

การเคลื่อนไหวในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(144)
(144)
(144)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

298
6
304
(6)
298
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
หนีส้ ิ นระยะยาว - ตามแผนฟื้ นฟูกจิ การเดิม
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น
เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
รวม

การเคลื่อนไหวในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

555

-

(555)

-

223
778

-

(223)
(778)

-

หนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการเดิ มกับกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันเป็ นหนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการของ
บริ ษทั ฯซึ่ งครบกําหนดชําระคืนในปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ชาํ ระยอดคงค้างดังกล่าวพร้อมทั้งดอกเบี้ยค้างจ่าย
ทั้งจํานวนโดยการหักกลบกับเงินปั นผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
177
162
15
14
176
192

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
33
27
2
1
35
28

ภาระคํ้าประกันกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.2
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8.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

9.

งบการเงินรวม
2556
2555
11
11
2,258
1,179
728
289
1,479
2,997

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,143
286
696
74
1,839
360

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนชัว่ คราวได้รวมเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 211 ล้านบาท (2555: 143 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ น
จํานวนเงินประมาณ 9 ล้านบาท (2555: 9 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ไปคํ้าประกันวงเงิน
สิ นเชื่อ

10.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 7)
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2556
2555
53
84
3,754
3,737
1
1
214
177
4,022
3,999
(349)
(314)
3,673
3,685

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
55
52
238
375
443
1,206
736
1,633
(71)
(68)
665
1,565
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุลูกหนี้ ที่คงค้างนับจาก
วันที่ถึงกําหนดชําระดังนี้
อายุหนี้คา้ งชําระ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม (หมายเหตุ 7)
กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555
12

10

-

-

5
1
1
34
53

14
2
1
57
84

-

-

574

411

-

-

154
117
55
2,854
3,754
(349)
3,405
3,458

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

55
55
(55)
-

52
52
(52)
-

ในปี 2556 บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต จํากัด (ทีทีทีไอ) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ตัดลูกหนี้การค้าออกจากบัญชี
เป็ นหนี้สูญไปเป็ นจํานวนประมาณ 160 ล้านบาท (2555: 149 ล้านบาท)
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ในยอดลูกหนี้ การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่มีระยะเวลาค้างชําระ
ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2556
2555
20
69
2,568
2,568
2,637
2,588

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

บริ ษทั ย่อยได้โอนสิ ทธิ ในการรับชําระเงินจากลูกหนี้ การค้าบางส่ วนให้กบั ธนาคารเพื่อเป็ นหลักประกัน
วงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น
10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
(เจเอสทีซี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จํานวน 2,518 ล้านบาท (2555: 2,518 ล้านบาท) เป็ นลูกหนี้ การค้าจากการ
ให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) ซึ่งเป็ นบริ ษทั
ผูใ้ ห้สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้างไว้ต้ งั แต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม
2554 (วันที่สิ้นสุ ดสัญญาร่ วมลงทุน) เนื่ องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั เจเอสทีซี
ปั จจุ บนั ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของ
เจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ปั จจุบนั เจเอสทีซีและบริ ษทั ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จํากัด (ทีแอลดีที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
อยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อขอเป็ นผูบ้ าํ รุ งรักษาโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ ตามชายฝั่งทะเลของ
ประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการร่ วมลงทุนระหว่างทีโอทีกบั เจเอสทีซีจากทีโอที
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับเงินส่ วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญาร่ วมลงทุน
ดังกล่าวเพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ย่อยบางแห่ งมียอดหนี้ คา้ งชําระจากบริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
(ทีทีแอนด์ที) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง จํานวนประมาณ 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.8 และ 28 ล้านบาท (เทียบเท่าจํานวนรวมประมาณ 195 ล้านบาท) ซึ่ง
แสดงไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการ “ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิ น ยอดคงค้าง
ดังกล่าวเป็ นหนี้ ที่เกิ ดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟู
กิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้ดงั กล่าวจึงไม่ได้ถูกนํามาพิจารณาในการรับชําระหนี้ ตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่าจะสามารถเรี ยกชําระคืนได้เต็มจํานวน จึง
ไม่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสําหรับยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้ไว้ในบัญชี
25

อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของทีทีแอนด์ที โดย
การพิ จ ารณาแผนธุ ร กิ จ ในอนาคตของที ที แ อนด์ ที แ ละเห็ น ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อน เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน
คณะกรรมการเจ้าหนี้ของทีทีแอนด์ทีไม่อนุมตั ิงบประมาณลงทุนและผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที
ยังไม่สามารถหาผูร้ ่ วมลงทุนรายใหม่ได้ เพื่อความระมัดระวัง ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อย จึงได้บนั ทึกค่าเผือ่
หนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับยอดคงค้างดังกล่าวทั้งจํานวน 195 ล้านบาท ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี
2555
11. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: ล้านบาท)

ราคาทุน
2556
อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและอะไหล่
รวม

12.

2555

4
41
45

7
47
54

งบการเงินรวม
รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2556
2555
(3)
(3)
(2)
(2)
(5)
(5)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2556
2555
1
4
39
45
40
49

สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คือมูลค่าของเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้
ติดตั้ง มีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุน
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
โอนออก
บันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ระหว่างปี
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: ล้านบาท)
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะ
ที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
129
(40)
89
(9)
(15)
65
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ปั จจุบนั บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการเสนอ
ขายเครื่ อ งโทรศัพ ท์ส าธารณะที่ ย งั ไม่ ไ ด้ติ ด ตั้ง ดัง กล่ า วให้กับ บริ ษ ัท ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งกัน และ ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2556 ฝ่ ายบริ หารของเจทีเอสประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้
ติดตั้งนี้ และได้บนั ทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะดังกล่าวจํานวน 15 ล้านบาท
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี ปัจจุบนั
13.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาปรับโครงสร้ างหนี้
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อวัตถุประสงค์
ในการดําเนิ นการปรับโครงสร้างหนี้ และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง่ แต่งตั้งให้
บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการ และในวันที่ 11 สิ งหาคม 2553 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ได้จดั การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้ นฟูกิจการและที่ประชุมเจ้าหนี้ ได้มีมติพิเศษเห็นชอบด้วย
แผนฟื้ นฟูกิจการ ต่อมาในวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เจ้าหนี้หลายรายรวมถึงบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ คําร้องคัดค้านแผน
ฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่ง
เห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คาํ สั่งเห็นชอบแผน
ฟื้ นฟูดงั กล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระหนี้คืนทั้งในส่ วนของเงินต้นและดอกเบี้ยค้าง
ชําระโดยกําหนดชําระคืนเป็ นเงินสดและหุ ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
แผนฟื้ นฟูกิจการ
ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั ย่อยที่ได้รับการจัดกลุ่มอยูใ่ นเจ้าหนี้ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ได้รับหุ น้ สามัญของ
ทีทีแอนด์ทีจากการแปลงหนี้ เป็ นทุนของทีทีแอนด์ทีจาํ นวนรวม 114 ล้านหุ น้ ในราคาตามมูลค่าหุ ้นละ 1
บาท โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ น้ สามัญของทีทีแอนด์ที ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2554 (วัน
สุ ดท้ายที่ทาํ การซื้ อขายหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย) มูลค่า 0.13 บาทต่อหุ ้นเป็ นเกณฑ์ในการ
บันทึกรายการดังกล่าวข้างต้น และได้จดั ประเภทเงินลงทุนในหุ ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีน้ ี เป็ นเงินลงทุน
ระยะยาวอื่ น เนื่ องจากข้อกําหนดของแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีได้กาํ หนดเงื่ อนไขบางประการ
เกี่ยวกับการขายหุน้ ไว้
ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการเจ้าหนี้ ของทีทีแอนด์ทีมีมติไม่อนุมตั ิงบประมาณลงทุนตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.2 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยจึงได้พิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในหุ น้ สามัญทีทีแอนด์ทีสาํ หรับหุ น้ สามัญที่ได้รับมาแล้วทั้งจํานวนเป็ นจํานวนเงิน 14 ล้านบาท
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี 2555 และบันทึกขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
สําหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ส่วนที่จะได้รับชําระโดยการแปลงหนี้ เป็ นทุน
ทั้งจํานวนเป็ นจํานวนเงิน 35 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี 2555
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากทีทีแอนด์ที
จํานวน 54 ล้านบาท (2555: 102 ล้านบาท) ซึ่งจะได้รับชําระคืนเป็ นเงินสดตลอดระยะเวลา 4 ปี ตามเงื่อนไข
ที่กาํ หนดตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าว อย่างไรก็ตามยอดคงเหลือดังกล่าวยังมียอดหนี้ ที่ยงั มี
ข้อโต้แย้งและยังอยูใ่ นกระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางอีกเป็ นจํานวน 51 ล้านบาท (2555: 98
ล้านบาท) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ายอดหนี้ที่ได้รับคําสั่งเป็ นที่สุดจะไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญ
จากยอดที่บริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชี
นอกจากนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวได้ระบุว่าการชําระยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์
จํากัด (มหาชน) (ทริ ปเปิ ลที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้แก่ทีทีแอนด์ทีในปี 2552 โดยวิธีการโอนตัว๋ สัญญาใช้
เงินจํานวน 707 ล้านบาท ซึ่ งทีทีแอนด์ทีเป็ นผูส้ ั่งจ่ายและบริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์ วิสเซส
จํากัด (ทีทีแอนด์ทีเอสเอส) ได้สลักหลังเพื่อโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่ทริ ปเปิ ลที และการแสดง
เจตนาของการหักกลบลบหนี้ กบั ทีทีแอนด์ทีโดยการใช้สิทธิ เรี ยกร้องในการรับชําระเงินที่ทีทีแอนด์ทีคา้ ง
ชําระจํานวน 170 ล้านบาทกับที ที แอนด์ที เอสเอสและที ที แ อนด์ที เอสเอสได้โอนสิ ทธิ ดัง กล่ าวให้แ ก่
ทริ ปเปิ ลทีมาหักกลบลบหนี้ กบั หนี้ ที่ทริ ปเปิ ลทีติดค้างอยู่กบั ทีทีแอนด์ทีว่าเป็ นการชําระหนี้ ที่ไม่ตอ้ งตรง
ตามความประสงค์แห่ งสัญญาและถือเป็ นการชําระหนี้อนั ไม่มีผลสมบูรณ์ เนื่ องจากการชําระหนี้ที่ทริ ปเปิ ลที
จะต้องชําระค่าบริ การวงจรเช่านั้นต้องสอดคล้องกับข้อตกลงตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่ทีทีแอนด์ที
มีมาอยู่ก่อน กล่าวคือทริ ปเปิ ลทีจะต้องทําการชําระหนี้ ไปยังทีโอทีโดยตรงเสี ยก่อน แล้วทีโอทีจึงทําการ
จัดสรรชําระหนี้ ตามอัตราส่ วนแบ่ งรายได้ที่ตกลงไว้ในสัญญาสัมปทานให้แก่ ทีทีแอนด์ที ดังนั้นการที่
ทริ ปเปิ ลทีทาํ การชําระหนี้ ที่มิใช่ดว้ ยเงินสด เช่น บรรดาสิ ทธิ เรี ยกร้องหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ/หรื อ ชําระ
หนี้โดยตรงให้แก่ทีทีแอนด์ทีน้ นั ย่อมถือเป็ นการชําระหนี้ ที่ไม่ตอ้ งตรงตามความประสงค์แห่ งสัญญา และ
ถือเป็ นการชําระหนี้อนั ไม่มีผลสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีได้แสดงความเห็ นว่าการที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระหนี้
ค่าบริ การวงจรเช่ าค้างชําระตามสัญญาการให้บริ การวงจรเช่าให้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยตรง เนื่ องจากวิธีการ
ชําระเงินให้แก่ทีโอทีเกิดเหตุขดั ข้องขึ้นนั้น ทริ ปเปิ ลทีสามารถกระทําได้เนื่องจากทีทีแอนด์ทีเป็ นคู่สัญญาที่
มีนิติสัมพันธ์กบั ทริ ปเปิ ลทีโดยตรง การที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าโดยการสลักหลังและโอน
ตัว๋ สัญญาใช้เงินให้ทีทีแอนด์ทีดงั กล่าวข้างต้น ถือได้ว่าทีทีแอนด์ทีเป็ นทั้งผูอ้ อกและผูท้ รงตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ในเวลาเดี ยวกัน ดังนั้นสิ ทธิ และความรับผิดในหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงิ นนั้นตกอยู่แก่ บุคคลเดี ยวกันและ
เกลื่อนกลืนกัน ซึ่ งมีผลทําให้หนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินและหนี้ ค่าบริ การค้างชําระเป็ นอันระงับสิ้ นไปด้วย
จํานวนที่เท่ากันกับมูลค่าตามตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว และการที่ทริ ปเปิ ลทีได้แสดงเจตนาขอหักกลบลบ
หนี้ กบั ทีทีแอนด์ทีโดยการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในมูลหนี้ การค้าที่ทริ ปเปิ ลทีโอนมาจากทีทีแอนด์ทีเอสเอส
ตามที่กล่าวข้างต้น ทริ ปเปิ ลทีจึงมีฐานะเป็ นลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ของทีทีแอนด์ทีในเวลาเดียวกันทีทีแอนด์ที
กับทริ ปเปิ ลทีจึงมีความผูกพันซึ่ งกันและกันโดยมูลหนี้ อนั มีวตั ถุประสงค์เป็ นหนี้เงินอย่างเดียวกันทริ ปเปิ ลที
จึงมีสิทธิ โดยชอบที่จะแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กบั ทีทีแอนด์ทีเพียงเท่ากับจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้
ทั้งสองฝ่ าย
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นอกจากนี้ ในแผนฟื้ นฟูกิจการได้ระบุว่าผูท้ าํ แผนมีอาํ นาจไม่ยอมรั บสิ ทธิ ตามสัญญาให้บริ การวงจรเช่ า
รวมทั้งสัญญาและ/หรื อบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าบริ การ
วงจรเช่าทุกฉบับตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.4 ข) ตามมาตรา 90/40 หรื อ 90/41
ทวิของพระราชบัญญัติลม้ ละลาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีได้ให้ความเห็นว่า
การใช้สิทธิดงั กล่าวของผูท้ าํ แผนจะไม่มีผลย้อนหลังต่อสิ ทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลทีเชื่อว่ากรณี ดงั กล่าวข้างต้น ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ ถูกต้องตามความเห็นของ
ที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีแล้ว ทริ ปเปิ ลทีจึงไม่ได้สะท้อนเรื่ องดังกล่าวข้างต้นไว้ในงบการเงิน
14.

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
2556
2555
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
2556
2555
1,946
1,946
760
760
160
160
70
70
58
58
100
100
110
110
52
52
46
46
7
7
3,309
(367)
2,942

3,309
(367)
2,942

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปั นผลรับ
ระหว่างปี
2556
2555
98
63
1,349
315
12
12
6
30
420
1,465

14.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 ปั จจุบนั เจเอสทีซีอยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วน
แบ่งรายได้จากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนกับทีโอทีซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทาน ฝ่ ายบริ หารของ
เจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
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14.2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯครั้งที่ 7/2554 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ
ขายหุ ้นสามัญของเจทีเอสในจํานวนที่จะเกิดประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ โดยราคาขายขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม
ของภาวะตลาดหลักทรัพย์ ในเดือนมกราคม 2555 บริ ษทั ฯได้ขายหุ ้นสามัญของเจทีเอสจํานวน 68 ล้านหุ ้น
เป็ นจํานวนเงินรวม 90 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวน 17 ล้านบาทและมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 140 ล้านบาท บริ ษทั ฯรับรู ้
กําไรจากการขายเงินลงทุนนี้ เป็ นจํานวน 73 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการและรับรู ้ผลขาดทุนจํานวน 50 ล้านบาท ภายใต้รายการ “ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวมสําหรับปี 2555
14.3 ในปี 2555 บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (ทีเจพี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อเงินลงทุนในเจทีเอสจํานวน 3
ล้านหุ น้ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยคิดเป็ นจํานวนเงิน 6 ล้านบาท ผลดังกล่าวทําให้สัดส่ วนการถือ
หุ ้นของกลุ่มบริ ษทั ฯในเจทีเอสเปลี่ยนไปจากเดิมร้อยละ 50 เป็ นร้อยละ 51 และมีส่วนเกินของเงินลงทุนใน
เจที เอสเป็ นจํานวนประมาณ 1 ล้านบาท โดยได้แสดงไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนเกิ น (ตํ่ากว่า) ทุ นจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม
14.4 บริ ษทั ฯและเจทีเอสได้นาํ ใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานําหรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทนผูถ้ ือ
หลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการเดิมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24
14.5 ในปี 2552 อคิวเมนท์ได้เข้าซื้อหุ น้ เพิ่มทุนตามสิ ทธิในทริ ปเปิ ลที รวมถึงซื้อหุ น้ ในส่ วนที่เหลือจากการไม่ใช้
สิ ทธิ จองซื้อหุ ้นของทีทีแอนด์ที การเข้าซื้อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ยงั คงมีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที อย่างไรก็
ตามที่ปรึ กษากฎหมายได้แสดงความเห็นว่าอคิวเมนท์สามารถดําเนินการดังกล่าวได้
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15.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

15.1 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
2556
2555
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
38
38
49
40

49
40

ราคาทุน
2556
2555

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2556
2555

ส่ วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างปี
2556
2555

49

49

23

23

-

-

402
451

402
451

23

23

-

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร
บริ ษทั ศูนย์บริ การวิทยาการ
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
2556
2555
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
38
38
49
40

49
40

ราคาทุน
2556
2555

ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุน
2556
2555

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน สุ ทธิ
2556
2555

49

49

(33)

(33)

16

16

402
451

402
451

(402)
(435)

(402)
(435)

16

16
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15.2 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
2556
2555
50
50
820
1

820
1

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
72
71
12
-

12
-

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
9
9
-

-

รายได้รวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
1
1
-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไร
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
1
1
-

-
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15.3 ส่ วนแบ่ งกําไรสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริ ษทั ร่ วมทั้งหมด คํานวณจากงบการเงิ น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เหล่านั้น โดยยังไม่ได้ผา่ น
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
16. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

932
(316)
616

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

941
(279)
662

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
662
699
5
4
(10)
(41)
(41)
616
662
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่า 1,691 ล้านบาท (2555:
1,538 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิสระในปี 2556 โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสําหรั บที่ดินและใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สําหรับอาคารสํานักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ใน
การประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้ อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และ
อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
บริ ษทั ย่อยได้รับรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2556 และ 2555 เป็ นจํานวน 28
ล้านบาทและ 27 ล้านบาท ตามลําดับ
บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 16 ปี
โดยอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 จะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าขั้นตํ่าในอนาคตดังนี้
(ล้านบาท)

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
35
30
30
19
6
6
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17.

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

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2555
ซื้อเพิม่
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2555
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนจากอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2556

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

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

96
1
97
3
-

899
18
917
85
-

774
774
-

269
18
(6)
281
68
(3)

11,065
398
(1)
1,621
13,083
445
(3)

505
10
6
521
14
(66)

279
24
28
331
56
-

616
28
(18)
1
627
70
(42)

106
1
107
2
-

1,337
1,450
(4)
(1,784)
999
2,481
(7)

15,946
1,948
(29)
(128)
17,737
3,224
(121)

3
103

7
1,009

774

346

1,355
14,880

23
492

5
392

53
708

4
5
118

(1,618)
1,855

14
(177)
20,677
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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 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
โอนออก
31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่
โอนมาจาก
อสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
31 ธันวาคม 2556

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

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

-

419
55

150
-

135
50

2,697
1,312

327
50

175
51

387
107

70
8

-

4,360
1,633

-

474
61

150
-

(5)
180
60

(1)
(13)
3,995
1,470

377
63

226
52

(18)
476
114

78
14

-

(24)
(13)
5,956
1,834

-

-

-

(3)

(2)

(61)

-

(40)

-

-

(106)

-

2
537

150

237

5,463

379

278

550

2
94

-

4
7,688
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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 2555
ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า สํ า หรั บ
ส่ วนที่โอนออก
31 ธันวาคม 2555
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสําหรับ
ส่ วนที่โอนออก
31 ธันวาคม 2556

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

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

-

-

624

-

-

88

-

-

-

-

712

-

-

624

-

-

(9)
79

-

-

-

-

(9)
703

-

-

624

-

-

(2)
77

-

-

-

-

(2)
701

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2555

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

31 ธันวาคม 2556

103

472

-

109

9,417

36

114

158

24

1,855

12,288

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

1,633

2556 (จํานวน 1,665 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ การและบริ หาร)

1,834
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(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า
ราคาทุน
1 มกราคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2556
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
1 มกราคม 2555
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2556
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2555 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2556 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องมือ
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

53
1
54
54

26
1
27
3
(3)
27

2
2
2

7
(3)
4
(2)
2

88
2
(3)
87
3
(5)
85

40
4
44
4
48

20
3
23
3
(3)
23

2
2
2

5
1
(2)
4
(2)
2

67
8
(2)
73
7
(5)
75

13
10
6

6
4
4

-

2
-

21
14
10
8
7
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 1,701 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินประมาณ 53 ล้านบาท
(2555: 1,310 ล้านบาท และ 49 ล้านบาท ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 115 ล้านบาท (2555: 131 ล้านบาท)
ในปี 2548 บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จํากัด (พีเอ) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ซ้ืออาคารจัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
ทาวเวอร์ จากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งในราคา 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯมีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสําหรับการ
เช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 บริ ษทั ฯได้แสดงค่าเช่าจ่าย
ล่วงหน้ารวมเป็ นส่ วนหนึ่งของอาคารที่ซ้ือมาในงบการเงินรวม เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิง
เศรษฐกิจที่แท้จริ ง
อุปกรณ์สาํ หรับให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมส่ วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์ที่ซ้ื อมาตามสัญญาผ่อนชําระระยะ
ยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรรมสิ ทธิ์ และความ
เป็ นเจ้าของในอุปกรณ์ซ่ ึ งมีมูลค่าตามราคาทุนจํานวนประมาณ 777 ล้านบาท จะโอนมายังบริ ษทั ย่อยเมื่อ
บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินให้กบั เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (2555: 909 ล้านบาท)
18.

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์
มูลค่าตามบัญชีของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

149
(138)
11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

147
(113)
34

40

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สําหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขึ้นในกิจการ
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
19.

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
34
58
2
10
6
(25)
(40)
11
34

ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า
ในปี 2541 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสํานักงาน (อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ )
กับบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง โดยสัญญาดังกล่าวมี ระยะเวลาเช่ า 30 ปี ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จ่ายค่าเช่ าล่วงหน้าเป็ น
จํานวนเงินรวม 415 ล้านบาท ต่อมาในปี 2543 บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้โอนกรรมสิ ทธิในอาคารให้แก่สถาบัน
การเงินเพื่อเป็ นการชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ในปี 2548 พีเอได้ซ้ื ออาคารดังกล่าวคืนจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 17 ดังนั้น เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้ อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริ ง บริ ษทั ฯจึงได้แสดงค่าเช่าจ่าย
ล่วงหน้ารวมเป็ นส่ วนหนึ่งของอาคารที่ซ้ือมาในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
415
415
(214)
(200)
201
215
14

14
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20.

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารของบริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อา้ งอิงกับ MLR และคํ้าประกันโดยการ
โอนสิ ทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 10

21.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 7)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินคํ้าประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 7)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2556
2555
159
158

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
-

2,012
112
72
24

2,057
84
62
11

11
-

11
24

258
2,637

284
2,656

21
32

3
38

ทริ ปเปิ ลทีมีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการโอน
ตัว๋ สัญญาใช้เงินและการโอนสิ ทธิการรับชําระเงินเป็ นจํานวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริ การวงจร
เช่าตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
22.

เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

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

งบการเงินรวม
2556
2555
504
567
813
857
182
246
1,940
1,640
3,139
3,610
(922)
(422)
2,217

3,188

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
504
567
504
567
(63)
(63)
441

504
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รายละเอียดของเงินกูย้ มื ระยะยาวข้างต้น มีดงั นี้
1.

เงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว เป็ นหนี้ สินระยะยาวของบริ ษทั ฯ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการเดิ มกับธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (ธนาคาร) ซึ่ ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทเป็ นหนี้ สิน
หมุนเวียนเนื่ องจากเงินกูย้ ืมจํานวนดังกล่าวจะครบกําหนดในปี 2555 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ขอ
ขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกูด้ งั กล่าวกับธนาคาร โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯได้เข้าทํา
สัญญาขยายระยะเวลาการชําระหนี้ กบั ธนาคารดังกล่าว โดยเงินกูจ้ าํ นวน 613 ล้านบาทจะทยอยจ่าย
คืนเป็ นรายไตรมาสเป็ นเวลา 6 ปี โดยในปี 2555-2557 ชําระคืนไตรมาสละ 16 ล้านบาท ปี 2558-2559
ชําระคืนไตรมาสละ 24 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1-3 ปี 2560 ชําระคืนไตรมาสละ 63 ล้านบาท และใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ชําระคืนส่ วนที่เหลือทั้งจํานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯได้
จัดประเภทเงินกูย้ ืมดังกล่าวเป็ นส่ วนของหนี้ สินหมุนเวียนและหนี้ สินไม่หมุนเวียนโดยอ้างอิงจาก
สัญญาการขยายระยะเวลาดังกล่าว

2.

เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวเป็ นของเจเอสทีซี มีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือนและชําระเงินต้นราย
ไตรมาสทุกสิ้ นเดื อนมีนาคม 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 โดยบริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (จัสเทล) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เข้าร่ วม
รั บผิด ชดใช้ห นี้ อย่า งลูก หนี้ ร่ ว ม นอกจากนี้ เงิ น กู้ยืมดัง กล่ า วยังคํ้า ประกัน โดยการโอนสิ ทธิ แ ละ
ประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 และคํ้าประกัน
โดยทีแอลดีที

3.

เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวเป็ นของบริ ษทั คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (ซีซีเอส) ซึ่งเป็ นบริ ษทั
ย่อยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเริ่ มต้นในปี 2554 จํานวน 3 งวด คือในเดื อนสิ งหาคม กันยายน และ
ธันวาคม 2554 และหลังจากนั้นชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส จํานวน 28 งวด ตั้งแต่เดือนมีนาคม
2555 ถึงเดือนธันวาคม 2561 และเงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวนนี้ ค้ าํ ประกันโดยเจทีเอส สัญญาเงินกูย้ มื นี้ มี
เงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงินเพิ่มเติมคือกรณี ที่ซีซีเอสได้รับเงินจากการชําระหนี้ของทีทีแอนด์ที และ/
หรื อเงิ นที่ได้รับจากการขายหุ ้นทีทีแอนด์ทีตามแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ซี ซีเอสตกลงให้
ธนาคารนําเงินดังกล่าวทั้งจํานวนไปชําระหนี้ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อน ส่ วนที่เหลือให้นาํ ไปชําระหนี้
เงินกูใ้ นกรณี ที่จาํ นวนเงินที่ได้รับมากกว่าดอกเบี้ยและเงินต้นในงวดใด ซี ซีเอสตกลงให้นาํ เงินส่ วนที่
คงเหลืออยูน่ ้ นั ชําระหนี้เงินต้นงวดที่ใกล้จะถึงกําหนดที่สุดก่อนเรี ยงตามลําดับ
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4.

เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวเป็ นของทริ ปเปิ ลที โดยมีวงเงินกูจ้ าํ นวน 2,000 ล้านบาท และมีกาํ หนดชําระ
คืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาสจํานวน 14 งวด เป็ นเงินงวดละ 30 - 210 ล้านบาท และต้องจ่ายชําระคืนเงิน
ต้นทั้งหมดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยเริ่ มชําระงวดแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เงินกูย้ ืม
ดังกล่าวมีหลักประกันเป็ นบัญชีเงินฝากของทริ ปเปิ ลที และภายใต้สญ
ั ญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุขอ้
ปฏิบตั ิและข้อกําหนดไว้บางประการ เช่น การรักษาอัตราส่ วนทางการเงินและการรักษาสัดส่ วนการ
ถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุ น้ ปัจจุบนั เป็ นต้น
ทริ ปเปิ ลทีตอ้ งดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่ให้เกิน 3 เท่า ในปี 2554 และ 2555 และ
ไม่ให้เกิน 2 เท่า ในปี 2556 เป็ นต้นไป ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกูย้ มื อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ทริ ปเปิ ลทีมีอตั ราส่ วนดังกล่าวเท่ากับ 3.3 เท่า จากเหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลทําให้เจ้าหนี้
เงิ นกูอ้ าจใช้สิทธิ บางประการตามที่ ระบุในสัญญา ซึ่ งรวมถึงการเรี ยกชําระหนี้ คืนทั้งจํานวนจาก
ทริ ปเปิ ลทีในทันที ทริ ปเปิ ลทีได้ขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไขดังกล่าวจากธนาคารและได้รับการผ่อนผัน
แล้ว ในเดื อ นมกราคม 2555 ซึ่ ง เป็ นวัน ที่ ห ลัง วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ทริ ปเปิ ลทีจึงจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็ น
หนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวนในงบแสดงฐานะการเงิน

23.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
101
129
(7)
(8)
94
121
(44)
(74)
50
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บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดําเนินงาน
ของกิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 2 ปี ถึง 5 ปี
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วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า

48
(4)

53
(3)

101
(7)

44

50

94

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น
ตามสัญญาเช่า

24.

80
(6)

49
(2)

129
(8)

74

47

121

หนีส้ ิ นระยะยาว - ตามแผนฟื้ นฟูกจิ การเดิม
ยอดคงเหลือดังกล่าวเป็ นหนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการเดิมของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 1 ซึ่งประกอบด้วย
1) หนี้สินระยะยาวจํานวน 30 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายในระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2555
อัตราดอกเบี้ย MLR - 2% สําหรับปี ที่ 1 ถึง 8 และ MLR+20% สําหรับปี ที่ 9
2) หนี้สินระยะยาวจํานวน 141 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ย MLR - 2% มีกาํ หนดชําระคืนในปี 2556
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษ ทั ฯยังไม่ ได้จ่ายชําระหนี้ ในส่ วนที่ 2) จํานวน 103 ล้านบาท
เนื่ องจากมีขอ้ โต้แย้งในส่ วนของจํานวนดอกเบี้ย ซึ่ งเจ้าหนี้ ได้คาํ นวณดอกเบี้ยเพิ่มเติม สําหรับยอดหนี้ ที่ไม่ให้
คิดดอกเบี้ยตามแผนฟื้ นฟูกิจการเดิม ขณะนี้บริ ษทั ฯอยูใ่ นระหว่างการเจรจากับเจ้าหนี้ดงั กล่าว บริ ษทั ฯคาดว่าจะ
สามารถเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ ได้และโอกาสที่จะต้องชําระมีนอ้ ยมาก จึงไม่ได้บนั ทึกรายการดอกเบี้ยคงค้าง
เพิ่มเติมในบัญชี
บริ ษทั ฯและเจที เอสต้องนําใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงิ นลงทุนไปจํานําหรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ระบุในแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าว
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25. เจ้ าหนีค้ ่ าอุปกรณ์
ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาซื้ ออุปกรณ์จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว
ทริ ปเปิ ลทีจะต้องจ่ายชําระค่าอุปกรณ์ภายในเวลา 3 ปี ยอดคงค้างของรายการดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 แบ่งตามอายุครบกําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
788
939
(11)
(30)
777
909
(692)
(551)
85
358

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

ยอดคงค้างดังกล่าวข้างต้นของทริ ปเปิ ลที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คํ้าประกันโดยอคิวเมนท์และการจํานํา
บัญชีเงินฝากของทริ ปเปิ ลทีจาํ นวน 15 ล้านบาท (2555: 62 ล้านบาท) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับ
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
26. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

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

งบการเงินรวม
2555
2556
216
173
16
13
8
7
(7)
233

30
(7)
216

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
12
9
1
1
13

2
12
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2556
2555
16
13
8
7

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1
1
-

24

20

1

1

24

20

1

1

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสะสมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่รับรู ้ใน
กําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ อื่ นและรั บรู ้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของกําไรสะสม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 มี จ าํ นวน
ประมาณ 30 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯ 2 ล้านบาท (2555: 30 ล้านบาทและ 2 ล้านบาท ตามลําดับ)
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
3.75%
3.75%
5%
5%

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และสามปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
233
13
216
12
173
9
154
8

(หน่วย: ล้านบาท)
การปรับปรุ งตามประสบการณ์ที่เกิด
จากหนี้สินโครงการ
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
16
1
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27. ทุนจดทะเบียน/ หุ้นทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสํ าหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 8/2554 มีมติอนุ มตั ิโครงการการซื้ อหุ ้น
คืนเพื่อบริ หารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่ วนเกินจํานวนไม่เกิน 724 ล้านหุ ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
คิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยจะดําเนิ นการซื้อหุ น้ ใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่ ว นั ที่ 28 ธันวาคม 2554 ถึ งวันที่ 27 มิ ถุนายน 2555 และมี ก าํ หนด
ระยะเวลาจําหน่ายหุน้ ซื้อคืนได้ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุน้ คืนแล้วเสร็ จแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กลต. ชส. (ว) 2/2548 ลง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้ อหุ ้นคืนว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดจะซื้ อหุ ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกําไร
สะสม และให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่ายซื้ อหุ ้นคืนจนกว่าจะมี
การจําหน่ายหุ น้ ซื้อคืนได้หมด หรื อลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุน้ ทุนซื้อคืนที่จาํ หน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯได้ซ้ือคืนหุ น้ สามัญภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ เป็ นจํานวนรวม 107 ล้าน
หุน้ มูลค่ารวมของหุน้ ทุนซื้อคืนเป็ นจํานวนเงิน 298 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ของหุ ้นที่จาํ หน่ ายทั้งหมด
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ ้นทุนซื้ อคืน) และบริ ษทั ฯได้จดั สรรกําไรสะสมเป็ นสํารองสําหรับหุ ้นทุนซื้ อ
คืนเต็มจํานวนแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนเป็ นจํานวนรวม 107 ล้าน
หุ ้นกับกระทรวงพาณิ ชย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555
ซึ่ งอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ ้นทุนซื้ อคืนที่ไม่สามารถจําหน่ ายในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2556 และได้โอนกลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ น้ ทุนซื้อ
คืนจํานวนดังกล่าวทั้งจํานวน หลังจากที่ได้ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ น้ ทุนซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นแล้ว
28. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
ภายใต้บ ทบัญ ญัติ ข องมาตรา 1202 แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ บริ ษ ัท ย่อ ยที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่งบริ ษทั ทํามาหา
ได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปั นผลจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนําไปจ่ ายเงิ น
ปันผลได้
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29. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
21
22
80
65
2
2
-

งบการเงินรวม
2556
2555
1,900
1,715
1,601
1,354
1,253
1,400
564
218
332
193
207
380
200
172
182
197
181
270
181
95
114
739
15
37

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

30. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
2555
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
535
530

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
-

70

109

73

98

605

639

73

98
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จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

-

(6)

-

-

-

(6)

-

-

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี :
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 31)
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี :
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
3,682
2,588
ร้อยละ 20
ร้อยละ 23
736
595
(132)
1
605

(52)
96
639

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
1,823
874
ร้อยละ 20
ร้อยละ 23
365
201
(293)
1
73

(97)
(6)
98

50

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
1 มกราคม
2556
2555
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์ (หนีส้ ิ น) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี - สุ ทธิ

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

14
11

8
8

4
19

(6)
(3)

(4)
11

44
212
1

40
299
(3)

31
396
5

(4)
86
(3)

(3)
97
8

70

109

282

352

455

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
1 มกราคม
2556
2555
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

212

212

285

285

383

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่)

73

98

73

98

383
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็ น
ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็ นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราช
กฤษฎี กาประกาศลดอัตราภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลเพื่ อให้ เป็ นไปตามมติ คณะรั ฐมนตรี ดังกล่ าวสําหรั บปี
2555 - 2557 บริ ษทั ฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดงั กล่าวในการคํานวณภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ขา้ งต้นแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ จํานวน 4,607 ล้านบาท (2555: 4,706 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯ 4,053 ล้านบาท
(2555: 4,117 ล้านบาท) ที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ฯอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
31.

การส่ งเสริมการลงทุน
ไอซี ไ ด้รั บสิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี จ ากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตามบัต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่
2200(7)/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับกําไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น (วันที่ 31 พฤษภาคม 2555)
ในปี 2556 ไอซีมีรายได้ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนเป็ นจํานวน 700 ล้านบาท (2555: 250 ล้านบาท)

32.

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

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

งบการเงินรวม
2556
2555
3,003
2,028
7,137
7,169
0.42
0.28

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
1,751
775
7,137
7,169
0.25
0.11

52

33. ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
ประเภทของการบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 4 ส่ วนงาน ดังนี้
1)
2)
3)
4)

ส่ วนงานการให้บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง
การให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม
ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
ส่ วนงานอื่น

ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงาน ซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
รายได้ระหว่างส่ วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานการให้
บริ การอินเทอร์เน็ต
ความเร็ วสู ง
2556
2555
รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ส่ วนงานการให้บริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคม
2556
2555

ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่ อสาร
และโทรคมนาคม
2556
2555

ส่ วนงานอื่นๆ
2556
2555

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2556
2555

งบการเงินรวม
2556
2555

9,542
54
9,596

7,873
112
7,985

1,182
938
2,120

1,202
850
2,052

265
84
349

1,167
42
1,209

134
128
262

127
114
241

(1,204)
(1,204)

(1,118)
(1,118)

11,123
11,123

10,369
10,369

6,321

5,096

212

304

135

292

(20)

(9)

-

-

6,648

5,683

137
(705)
(1,858)
(207)
(15)
(7)
(312)
(605)
(74)
3,002

132
(733)
(1,639)
(35)
(380)
(37)
1
(404)
(639)
79
2,028
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สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

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

ส่ วนงานการให้บริ การ
อินเทอร์เน็ตความเร็ วสูง
2556
2555
341
351
11,326
10,036

ส่ วนงานการให้บริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคม
2556
2555
3,155
3,213
4
6
516
604

ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่ อสาร
และโทรคมนาคม
2556
2555
1,131
1,132
33
45
31
17

ส่ วนงานอื่นๆ
2556
2555
44
76
3
3
616
662
449
473

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2556
2555
(1,213)
(1,265)
(5)
(34)
(52)

งบการเงินรวม
2556
2555
3,458
3,507
40
49
616
662
12,288
11,078
5,331
4,456

21,733

19,752

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
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34. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้า
กองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ น
จํานวน 64 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 4 ล้านบาท (2555: 53 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท
ตามลําดับ)
35. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผล
เงินปันผลประจําปี 2555

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2556
เงินปันผลประจําปี 2554

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2555

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

642
642

0.090
0.090

181
181

0.025
0.025

36. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
36.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันจากการที่ ธนาคารและสถาบันการเงิ นออกหนังสื อคํ้าประกันการ
ประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 815 ล้านบาทในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อย (2555: 955 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 10 ล้านบาท (2555: 10 ล้านบาท)
36.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการคํ้าประกันหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อยเป็ น
จํานวนเงินรวม 3 ล้านบาท (2555: 3 ล้านบาท)
36.3 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตกับผูข้ ายในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวนเงินรวม
ประมาณ 41 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 36 ล้านบาท (2555: 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
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36.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริ การระยะยาว
ก)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมกับทีทีแอนด์ที
เอสเอสโดยทริ ปเปิ ลทีจะได้รับค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญาและทริ ปเปิ ลทีตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ทริ ปเปิ ลทีมีภาระที่จะต้องให้บริ การกับทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่
26 ตุลาคม 2561

ข)

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลที ได้ทาํ สัญญาขอใช้วงจรเช่ ากับทีทีแอนด์ที โดยตกลงชําระ
ค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริ ปเปิ ลทีตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุ มคณะกรรมการของทริ ปเปิ ลทีมีมติอนุ มตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทําความ
ตกลงเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราค่าบริ การโครงข่ายโทรคมนาคมของสัญญาที่ทาํ กับทีทีแอนด์ทีเอสเอส
ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 36.4 ก) โดยเปลี่ ย นเป็ นการแบ่ ง ผลประโยชน์ ใ น
อัตราส่ วนร้อยละ 95 ของค่าบริ การที่เรี ยกเก็บได้จากลูกค้าโดยให้ถือว่าทริ ปเปิ ลที (หรื อบริ ษทั ย่อยของ
ทริ ปเปิ ลที) ให้บริ การแก่ลูกค้าร่ วมกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทริ ปเปิ ลที (หรื อบริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที)
จะเป็ นผูล้ งทุนในด้านโครงข่าย การจัดซื้ อ Routers และการลงทุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และที่
ประชุมดังกล่าวมีมติให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทําความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การวงจรเช่าของสัญญาที่ทาํ กับ
ทีทีแอนด์ที ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.4 ข) โดยตกลงให้คิดอัตราค่าบริ การวงจร
เช่าในอัตราส่ วนร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริ การเฉลี่ยต่อวงจรต่อเดือนที่ทริ ปเปิ ลทีได้รับจากการให้บริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคม การเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขดังกล่ าวผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลทีเห็ นว่าเป็ นประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด ในฐานะผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ได้มี
หนัง สื อ บอกกล่ า วไม่ ย อมรั บ สิ ท ธิ ต ามสัญ ญาให้บริ ก ารวงจรเช่ า ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 36.4 ข) รวมทั้งสัญญาและ/หรื อบันทึ กข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และข้อตกลง
เกี่ยวกับอัตราค่าบริ การวงจรเช่าทุกฉบับโดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นไป
36.5 ทีเจพีได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริ ษทั คู่สัญญาแห่ งหนึ่ ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่ งมอบ
งานให้กับ บริ ษ ัท คู่ สั ญ ญาดัง กล่ า วตามระยะเวลาที่ ก ํา หนดในสั ญ ญา โดยจะต้อ งส่ ง มอบภายในวัน ที่
29 ธันวาคม 2549 ปั จจุบนั ทีเจพีไม่สามารถส่ งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลาซึ่ งบริ ษทั คู่สัญญา
มี สิทธิ ที่จะคิ ดค่ าปรั บล่าช้าตามสัญญาจากที เจพีเป็ นรายวันในอัตราร้ อยละ 0.2 ของวงเงิ นตามสัญญา
(31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารของทีเจพีอยูใ่ นระหว่างการขอแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้ องานกับคู่สัญญา
และขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญาออกไป ซึ่งผูบ้ ริ หารของทีเจพีเชื่อว่าจะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญา
เพื่อลดเนื้ องานและขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญา เนื่ องจากเหตุของความล่าช้าเกิดจากการส่ งมอบ
พื้นที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าและจะสามารถปิ ดโครงการได้โดยมีค่าปรับเกิดขึ้นอย่างไม่มี
สาระสําคัญ
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36.6 ในเดื อนกันยายน 2556 เจที เอสได้ทาํ สัญญาขายเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 357,024 เครื่ อง สําหรับนักเรี ยนและครู ในภาคเหนื อ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โซน 4) ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวเจทีเอสต้องส่ งมอบแท็บเล็ตทั้งหมด
ให้แก่สพฐ. ภายในเดือนธันวาคม 2556 เนื่ องจากได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนในการผลิต
แท็บเล็ตในประเทศจีนในเดือนกันยายน 2556 ทําให้เจทีเอสไม่สามารถส่ งมอบแท็บเล็ตให้สพฐ.ได้ทนั ตาม
กําหนดเวลาในสัญญา โดยในเดื อนตุลาคม 2556 เจทีเอสได้ทาํ จดหมายแจ้งสพฐ. ถึงสาเหตุดงั กล่าวเพื่อ
ขอขยายระยะเวลาการส่ งมอบแล้ว อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้ อขายดังกล่าว หากเจทีเอสไม่
สามารถส่ งมอบแท็บเล็ตได้ตามกําหนดเวลา เจทีเอสจะต้องชําระค่าปรับให้สพฐ.เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ
0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ เจทีเอสได้ช้ ีแจงสาเหตุของการส่ งมอบล่าช้าแก่สพฐ.เพื่อขอขยาย
ระยะเวลาการส่ ง มอบตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญา ซึ่ ง ขณะนี้ สพฐ.อยู่ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาข้อ มู ล
ประกอบต่างๆ และฝ่ ายบริ หารของเจทีเอสอยูร่ ะหว่างการเจรจาเพื่อขอขยายระยะเวลาการส่ งมอบ รวมทั้ง
เร่ งดําเนิ นการส่ งมอบโดยเร็ ว จากเหตุผลดังกล่าวทําให้เจทีเอสไม่สามารถสรุ ปได้ว่าจะมีค่าปรับเกิ ดขึ้น
หรื อไม่ เพียงใด ดังนั้น เจที เอสจึ งไม่ ได้บนั ทึ ก ค่าปรั บที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากความล่ าช้าดังกล่ าวไว้ในบัญชี
นอกจากนี้ หากเจที เ อสต้อ งชํา ระค่ า เสี ย หายตามสั ญ ญาแก่ ส พฐ. เนื่ อ งจากการส่ ง มอบล่ า ช้า ดัง กล่ า ว
เจทีเอสสามารถเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายทั้งหมดคืนจากบริ ษทั ผูข้ ายแท็บเล็ตได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ซื้อขายแท็บเล็ตระหว่างเจทีเอสกับบริ ษทั คู่สญ
ั ญาแห่ งหนึ่งในประเทศ
36.7 อคิวเมนท์มีภาระผูกพันตามสัญญาการให้สื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่จะต้องชําระในอนาคตดังนี้
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
จ่ายชําระภายใน:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.3
0.9

36.8 คดีฟ้องร้อง
1.

ซี ซีเอสมียอดหนี้ คา้ งชําระจากที ทีแอนด์ทีจาํ นวนประมาณ 5 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 เทียบเท่าจํานวนประมาณ 168 ล้านบาท (2555: 167 ล้านบาท)) ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.2 ยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้เป็ นหนี้ที่มีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที โดยใน
ปี 2554 ทีทีแอนด์ทีได้ยนื่ คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรี ยกร้องให้ซีซีเอสชําระ
เงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 1,780 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั เสนอ
ข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของซี ซีเอสพิจารณาว่าซี ซีเอสไม่ได้
ปฏิบตั ิผิดสัญญาจึงไม่ตอ้ งชําระเงินจํานวนดังกล่าวให้กบั ทีทีแอนด์ทีและในเดือนกุมภาพันธ์ 2555
ซี ซีเอสได้ยนื่ คําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบัน
อนุญาโตตุลาการยกคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีดงั กล่าว และเสนอข้อเรี ยกร้องแย้งต่อสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ล าการเรี ยกร้ อ งให้ ที ที แ อนด์ ที ช ํา ระเงิ น เป็ นจํา นวนรวมประมาณ 528 ล้า นบาท
พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่ วนั ถัดจากวันที่เสนอคําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาท
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จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2555 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําแก้ขอ้ เรี ยกร้องแย้งของ
ซีซีเอสต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันอนุญาโตตุลาการยกข้อเรี ยกร้องแย้งของซี ซีเอสที่
ให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระเงิ นจํานวนรวม 528 ล้านบาทพร้ อมดอกเบี้ ยดังกล่าวข้างต้น ในปั จจุ บนั อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
2.

บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด (เจไอเนต) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อฉบับลงวันที่
13 ธันวาคม 2553 จากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ให้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าจํานวน 20 ล้านบาท ซึ่ง
ค้างชําระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึงเดือนมีนาคม 2551 ให้แก่ทีทีแอนด์ทีและขอคิดดอกเบี้ยตั้งแต่
วันที่ครบกําหนดชําระจนกว่าจะได้รับชําระหนี้เสร็ จสิ้ น เจไอเนตได้บนั ทึกยอดหนี้ค่าบริ การดังกล่าว
ไว้ในบัญชี ครบถ้วนแล้วแต่ในส่ วนของดอกเบี้ ยนั้น เจไอเนตคาดว่าจะสามารถเจรจาต่อรองกับ
ทีทีแอนด์ทีได้และโอกาสที่จะต้องชําระมีนอ้ ยมาก เจไอเนตจึงไม่ได้บนั ทึกรายการดอกเบี้ยค้างชําระ
ไว้ใ นบัญ ชี ต่ อ มาเจ้า พนัก งานพิ ท ัก ษ์ท รั พ ย์มี ค าํ สั่ ง ให้เ จไอเนตชํา ระหนี้ ดัง กล่ า วข้า งต้น ให้กับ
ทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามเจไอเนตได้โต้แย้งคําสั่งดังกล่าวต่อศาลล้มละลายกลาง ปั จจุบนั คดีอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาและรอคําวินิจฉัยของศาลล้มละลายกลาง

3.

บริ ษ ัท สมาร์ ท ไฮเวย์ จํา กัด (สมาร์ ท ) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยได้รั บ แจ้ง เป็ นหนั ง สื อ ฉบับ ลงวัน ที่
8 พฤศจิกายน 2553 จากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ให้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าจํานวน 24 ล้านบาท ซึ่ง
ค้างชําระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2551 พร้อมดอกเบี้ยจํานวน 5 ล้านบาทซึ่ ง
คํานวณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ให้แก่ทีทีแอนด์ที และขอคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ครบกําหนด
ชํา ระจนกว่ า จะได้รับ ชํา ระหนี้ เสร็ จ สิ้ น สมาร์ ท ได้บ ัน ทึ ก ยอดหนี้ ค่ า บริ ก ารดังกล่ า วไว้ใ นบัญ ชี
ครบถ้วนแล้ว แต่ในส่ วนของดอกเบี้ยนั้น สมาร์ ทคาดว่าจะสามารถเจรจาต่อรองกับทีทีแอนด์ทีได้
และโอกาสที่ จะต้องชําระมีน้อยมาก สมาร์ ทจึงไม่ได้บนั ทึ กรายการดอกเบี้ยค้างชําระไว้ในบัญชี
ต่อมาเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาํ สัง่ ให้สมาร์ทชําระหนี้ดงั กล่าวข้างต้นให้กบั ทีทีแอนด์ที อย่างไรก็
ตามสมาร์ทได้โต้แย้งคําสัง่ ดังกล่าวต่อศาลล้มละลายกลาง ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและ
รอคําวินิจฉัยของศาลล้มละลายกลาง

4.

ในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 ทีโอทีได้แจ้งความดําเนิ นคดีกบั ทริ ปเปิ ลทีที่สถานี ตาํ รวจหลายแห่ ง
และฟ้ องร้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ต โดยทีโอทีกล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีได้ลกั ลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของ
ทีโอที ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลทีเห็นว่าทริ ปเปิ ลทีไม่ได้มีการลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอที
แต่ อย่างใด แต่ เ ป็ นการใช้อุ ปกรณ์ และ/หรื อบริ ก ารตามสัญญาที่ ทริ ป เปิ ลที ทาํ ไว้กับ บริ ษ ัทที่ ไ ม่
เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ปั จจุ บนั ผลของกรณี ดังกล่ าวในส่ วนที่ แจ้งความดําเนิ นคดี ที่สถานี ตาํ รวจ
พนัก งานอัย การได้มี ค วามเห็ น สั่ง ไม่ ฟ้ องเรี ย บร้ อ ยแล้ว ส่ ว นคดี ที่ศ าลจัง หวัด ภู เ ก็ต เมื่ อ วัน ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2556 ศาลมีคาํ สั่งว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้ อง ทีโอทียนื่ อุทธรณ์ ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์
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ในปี 2551 ทริ ปเปิ ลทีและทีทีแอนด์ทีเอสเอสได้ถูกทีโอทีฟ้องร้องเป็ นคดีต่อศาลแพ่งและศาลจังหวัด
ทุ่ งสงฐานความผิ ด ละเมิ ด โดยเรี ย กค่ า เสี ย หายเป็ นเงิ น จํา นวน 16.6 ล้า นบาท และ 7.4 ล้า นบาท
ตามลําดับ โดยกล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีและทีทีแอนด์ทีเอสเอสลักลอบนําเอาสัญญาณอินเทอร์ เน็ตของ
ที โ อที ไ ปใช้ เมื่ อ วัน ที่ 17 ธัน วาคม 2553 ศาลจัง หวัด ทุ่ ง สงได้พิ พ ากษายกฟ้ องทริ ป เปิ ลที แ ละ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอส ทีโอทียนื่ อุทธรณ์ ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และเมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2553 ศาลแพ่งได้มีคาํ พิพากษาให้ทริ ปเปิ ลที และ ทีทีแอนด์ทีเอสเอสร่ วมกันชําระเงิน
ค่ า เสี ย หายเป็ นจํา นวน 15.5 ล้า นบาท พร้ อ มด้ว ยดอกเบี้ ย ในอัต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี และชํา ระ
ค่าเสี ยหายอีกเดือนละ 0.9 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่เดือนธันวาคม
2551 จนกว่าทริ ปเปิ ลทีและทีทีแอนด์ทีเอสเอสจะยุติการละเมิดต่อทีโอที ทริ ปเปิ ลทีและทีทีแอนด์ที
เอสเอส ยืน่ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้น ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา
ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 ทีทีแอนด์ทีได้แจ้งความที่สถานี ตาํ รวจหลายแห่ งและฟ้ องร้องต่อศาล
หลายแห่งเพื่อดําเนินคดีกบั ทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอเกี่ยวกับการใช้และบํารุ งรักษาวงจรเช่าและการเข้า
ทํางานในพื้นที่ชุมสาย ปั จจุ บนั คดี ส่วนใหญ่พนักงานอัยการมีความเห็ นสั่งไม่ฟ้องเรี ยบร้ อยแล้ว
ยกเว้นในพื้น ที่ สถานี ตาํ รวจภูธร พระพุทธบาท และหน้าพระลาน ส่ วนคดี ที่ฟ้ องศาลนั้นมี คดี ที่
ทีทีแอนด์ทีฟ้องต่อศาลจังหวัดอุดรธานี ศาลได้มีคาํ พิพากษายกฟ้ อง แต่ทีทีแอนด์ทียื่นอุทธรณ์ และ
ศาลอุทธรณ์มีคาํ พิพากษากลับ ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา
ในปี 2553 ทริ ปเปิ ลทีถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวน 16 ล้านบาท โดย
กล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีละเมิดใช้งานวงจรโทรคมนาคมของทีทีแอนด์ทีที่เช่าใช้จากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่ งประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุ ญาต ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคาํ พิพากษาเมื่อวันที่ 28 มกราคม
2556 ให้ทริ ปเปิ ลที ชาํ ระเงิ นค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงิ น 16 ล้านบาท พร้ อมด้วยดอกเบี้ ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 14.8 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าทริ ปเปิ ลทีจะชําระ
ให้กบั ทีทีแอนด์ที ทริ ปเปิ ลทีได้ยนื่ อุทธรณ์ผลของคดียงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด
ในปี 2553 ทริ ป เปิ ลที ไ ด้รั บ แจ้ง จากเจ้า พนัก งานพิ ท ัก ษ์ทรั พ ย์ สํา นัก ฟื้ นฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ว่ า
ทีทีแอนด์ทีได้ขอให้ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระหนี้สินคงค้างแก่ทีทีแอนด์ทีเป็ นจํานวนเงิน 834 ล้านบาท พร้อม
ให้ชาํ ระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ซึ่งยอดเงินดังกล่าวส่ วนใหญ่เกือบ
ร้อยละ 90 เป็ นยอดเงินค่าบริ การวงจรเช่าที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระให้แก่ทีทีแอนด์ทีโดยวิธีการหักกลบ
ลบหนี้และโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินไปแล้วในปี 2552 แต่ผบู ้ ริ หารแผนของทีทีแอนด์ทีได้โต้แย้งสิ ทธิ ว่า
เป็ นการชําระหนี้ อนั ไม่มีผลสมบูรณ์ ส่ วนที่เหลือเป็ นยอดเงินตามมูลหนี้ อื่นที่ไม่ตรงกับภาระหนี้สิน
ที่ ท ริ ปเปิ ลที บ ัน ทึ ก ไว้ใ นบัญ ชี ปั จ จุ บ ัน อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาสอบสวนของเจ้า พนั ก งาน
พิทกั ษ์ทรัพย์
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เมื่ อวัน ที่ 12 มกราคม 2554 ทริ ปเปิ ลที ไ ด้รับ แจ้งจากสถาบัน อนุ ญาโตตุลาการ สํานัก งานระงับ
ข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ว่าทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทในวันที่ 27 ธันวาคม 2553
เพื่อเรี ยกร้องให้ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าค้างชําระตามสัญญาให้บริ การวงจรเช่าเป็ นจํานวน
1,447 ล้านบาท พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น และต่อมา
ได้แก้ไขเพิ่มเติมคําเรี ยกร้องให้ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระเงินจํานวน 1,496 ล้านบาท ซึ่งยอดเงินดังกล่าวไม่ตรง
กับภาระหนี้ สินที่ทริ ปเปิ ลทีบนั ทึกไว้ในบัญชี ผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลทีเชื่ อว่าเกิดจากทีทีแอนด์ทีใช้
อัต ราค่ า บริ ก ารวงจรเช่ า และจํา นวนวงจรที่ นํา มาคิ ด ค่ า บริ ก ารวงจรเช่ า ไม่ ถู ก ต้อ ง และเชื่ อ ว่ า
ทริ ปเปิ ลทีได้บนั ทึกภาระหนี้ สินค่าบริ การวงจรเช่าตามเงื่อนไขสัญญาบริ การวงจรเช่าถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว ทริ ปเปิ ลทีได้ยนื่ คําคัดค้านและเรี ยกร้องแย้งค่าเสี ยหายจากการที่ทริ ปเปิ ลทีไม่สามารถ
ใช้ว งจรเช่ า ได้ต ามสั ญ ญาเป็ นจํา นวน 3,477 ล้า นบาท ต่ อ สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการเมื่ อ วัน ที่
29 มิถุนายน 2554 ขณะนี้ขอ้ พิพาทอยูภ่ ายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ
เมื่ อวัน ที่ 21 กุมภาพัน ธ์ 2554 ทริ ปเปิ ลที และที ทีทีไอ ฟ้ องบริ ษ ทั พี แพลนเนอร์ จํากัด กับพวก
ซึ่ ง เป็ นผูท้ าํ แผนและผูบ้ ริ ห ารแผนของที ที แ อนด์ที โดยเรี ย กค่ า เสี ย หายจํา นวน 2,439 ล้า นบาท
กรณี ขดั ขวางการให้บริ การอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ของทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอบนโครงข่ายของ
ทีทีแอนด์ทีตามสัญญาเช่ าระหว่างทริ ปเปิ ลทีและทีทีแอนด์ที ขณะนี้ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
วินิจฉัยจากประธานศาลฎี กาในเรื่ องเขตอํานาจศาล ซึ่ งเมื่อได้ขอ้ วินิจฉัยแล้วก็จะเข้ากระบวนการ
พิจารณาของศาลที่มีเขตอํานาจต่อไป
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ทริ ปเปิ ลทีได้ถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องร้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ น
จํานวน 621 ล้านบาท พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าการชําระจะเสร็ จสิ้ น
โดยกล่าวหาว่า ทริ ปเปิ ลทีใช้วงจรเช่าของทีทีแอนด์ทีภายหลังจากที่ทีทีแอนด์ทีได้บอกกล่าวปฏิเสธ
สิ ทธิตามสัญญาให้บริ การวงจรเช่าแล้ว ซึ่งฝ่ ายบริ หารเห็นว่า ทริ ปเปิ ลทีไม่ได้กระทําละเมิดตามที่ถูก
กล่าวหา ขณะนี้คดีอยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นฟ้ องทริ ปเปิ ลทีต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเป็ นคดีแพ่ง
ฐานผิดสัญญาและเรี ยกให้ทริ ปเปิ ลทีชดใช้เงินเป็ นจํานวน 228.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย โดยมูลหนี้
ส่ วนใหญ่เป็ นมูลหนี้ เดี ยวกันกับที่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์ทวงหนี้ ดงั กล่าวมาข้างต้น (ในส่ วนที่
ไม่ใช่ค่าบริ การวงจรเช่า) โดยหนี้ ตามคําฟ้ องนี้ เป็ นส่ วนที่ทีทีแอนด์ที อ้างว่าเกิดขึ้นหลังจากวันที่
ศาลล้มละลายกลางสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ขณะนี้ คดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
ศาลจังหวัดนนทบุรี
ฝ่ ายบริ ห ารของทริ ป เปิ ลที แ ละที ที ที ไ อเชื่ อ ว่ า จะไม่ ไ ด้รั บ ผลเสี ย หายที่ มี ส าระสํ า คัญ เกี่ ย วกับ
คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทดังกล่าว จึงไม่ได้บนั ทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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36.9 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริ ษทั ย่อย 5 แห่ งได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังต่อไปนี้
บริ ษทั
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด

ประเภท
ใบอนุญาต
แบบที่หนึ่ง
แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง

บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ แบบที่สาม
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด แบบที่หนึ่ง
แบบที่หนึ่ง
บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด

แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง
แบบที่สาม

บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต
จํากัด

แบบที่หนึ่ง

บริ การที่ได้รับอนุญาต
บริ การอินเทอร์เน็ต
บริ การโทรศัพท์สาธารณะ
บริ การอินเทอร์เน็ตเกตเวย์
ระหว่างประเทศ
บริ การสื่ อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้
จานสายอากาศขนาดเล็ก
บริ การโทรคมนาคมโทรศัพท์
พื้นฐานและระบบสื่ อสารข้อมูล
บริ การอินเทอร์เน็ต
บริ การบัตรโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ
บริ การอินเทอร์เน็ต
บริ การวงจรเช่าส่ วนบุคคล
ภายในประเทศ
บริ การอินเทอร์เน็ตเกตเวย์
ระหว่างประเทศ
บริ การวงจรเช่าส่ วนบุคคล
ระหว่างประเทศ
บริ การอินเทอร์เน็ต

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
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 ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องชําระ
ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตรายปี และค่าธรรมเนี ยมในการนําส่ งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริ การโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม (USO) ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.
บริ ษทั เอเซียส รี เยนแนล เซอร์วิส จํากัด (เออาร์เอส) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยซึ่งเป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผ่านดาวเที ยม อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม แบบที่ สามจากกสทช.
ปั จจุบนั เออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
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37.

เครื่องมือทางการเงิน

37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อ่ืน เงิ นให้กูย้ ืม เงิ นลงทุน เงิ นเบิกเกิ นบัญชี เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์ หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนี้ สิน
ระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการเดิม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นและ
เงินให้กยู้ มื ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่
เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึ งไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้
สิ นเชื่อ นอกจากนี้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยขายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับลูกค้าที่มีฐานะการชําระหนี้ดีเป็ นส่ วน
ใหญ่ เช่น บริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจาก
การให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และเงินให้กูย้ ืมที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
กูย้ ืมระยะสั้น เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์ หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ ืมระยะยาว และหนี้ สินระยะยาวตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการเดิม อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ออุปกรณ์และสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่
เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
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บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่ งไม่ได้ทาํ
สัญญาป้ องกันความเสี่ ยง ดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(ล้าน)
(ล้าน)
3
4

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(ล้าน)
(ล้าน)
35
48

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.81
30.63

บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สกุลเงิน
ยูโร

จํานวนที่ซ้ื อ
(ล้าน)
12

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญาของจํานวนที่ซ้ื อ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
31.28

วันครบกําหนดตามสัญญา

จํานวนที่ซ้ื อ
(ล้าน)
0.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราแลกเปลี่ยน
ตามสัญญาของจํานวนที่ซ้ื อ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
45.36

วันครบกําหนดตามสัญญา

17 มกราคม 2557

14 มกราคม 2556

37.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เจ้าหนี้ ค่า
อุปกรณ์ หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการเดิมมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลักษณะที่ ไม่ มีความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้ นอยู่กับลักษณะของเครื่ องมื อทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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38.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทาง
การเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.74:1 (2555: 0.96:1) (เฉพาะบริ ษทั ฯ:
0.12:1 (2555: 0.33:1))

39.

ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 มีมติให้บริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อย
ขายสิ นทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จบรอดแบนด์อินเทอร์ เนตให้แก่กองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐานสําหรับ
ธุ รกิ จบรอดแบนด์อินเทอร์ เนต (“กองทุนฯ”) ซึ่ งในเบื้ องต้นสิ นทรั พย์ที่ขายมี มูลค่าตามบัญชี ประมาณ
10,000 ล้านบาท และราคาที่จะขายให้กบั กองทุนฯอยูท่ ี่ประมาณ 70,000 ล้านบาท (ทั้งนี้ ราคาขายสุ ดท้าย
จะเป็ นไปตามที่บริ ษทั ฯและกองทุนจะตกลงร่ วมกัน)

40.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1/2557 ได้มีมติ อนุ มตั ิให้จ่าย
เงินปั นผลประจําปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯจากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,784 ล้านบาท
ทั้งนี้ มติดงั กล่าวจะนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

41.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
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