บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินรวม
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(กลุมบริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และไดตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน
ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่กลาวไวในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมี
เงื่อนไขตองบการเงินรวม งบการเงินขางตนนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และเฉพาะของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินรวม
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 10. บริษัทผูใหสมั ปทานไดระงับการจายชําระยอด
คงคางคาบริการจากการใหบริการภายใตสัญญารวมลงทุนระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งกับบริษัทผูใ หสัมปทานกับ
บริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 2,518 ลานบาท เนื่องจากบริษัทผูใหสัมปทานยังมีขอโตแยงในวิธีการคํานวณ
อัตราสวนแบงรายไดกับบริษัทยอย บริษัทยอยไดนําขอโตแยงนีเ้ สนอเปนขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ตอมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 บริษัทผูใหสัมปทานยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกรองใหบริษัทยอยคืนเงินสวนแบงรายไดทไี่ ดรับเกินตามสัญญารวม
ลงทุนเดียวกันนี้ พรอมเรียกคาเสียโอกาสเปนจํานวนรวมประมาณ 9,931 ลานบาท ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2562
บริษัทยอยไดรับคําชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการซึ่งไดใหบริษัทผูใหสัมปทานชําระยอดคงคางทั้งจํานวน
2,518 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยจํานวน 877 ลานบาท (คํานวณในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนถึงวันทีเ่ สนอขอพิพาท)
รวมเปนจํานวนเงินประมาณ 3,395 ลานบาท และคิดดอกเบี้ยสําหรับยอดคงคางดังกลาวในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
ตอไปจนกวาจะชําระเสร็จสิน้ และใหบริษทั ยอยชําระเงินคาเสียหายแกผูใหสัมปทานเปนจํานวนเงิน 16 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น แตบริษทั ผูใหสัมปทานไมเห็นดวยและ
ไดยนื่ คํารองขอเพิกถอนคําชีข้ าดสถาบันอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลางแลว บริษัทยอยจึงยังไมพิจารณา
บันทึกรายการที่เกี่ยวของเพิม่ เติมจากคําชีข้ าดดังกลาว

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 บริษัทผูใหสัมปทานยังยืน่ คําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
เรียกรองใหบริษัทยอยดังกลาวและบริษัทยอยอีกแหงหนึง่ ชําระคาใชจายและคาเสียหายพรอมทั้งดอกเบี้ยและ
คาเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจจํานวนประมาณ 258 ลานบาท ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทยอยทั้งสอง
แหงไดรับคําชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการใหบริษัทยอยทั้งสองแหงรวมกันชําระคาใชจายและคาเสียหาย
พรอมดอกเบี้ยคํานวณจนถึงวันชี้ขาดจํานวน 25 ลานบาทแกบริษัทผูใหสัมปทาน โดยการหักกลบลบหนี้กับ
มูลหนี้คางชําระจากบริษัทผูใหสัมปทานตอบริษัทยอยอีกแหงพรอมดอกเบี้ยคํานวณจนถึงวันชี้ขาดจํานวน 25
ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทผูใหสัมปทานไมเห็นดวยและอยูในระหวางการพิจารณายืน่ คํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาด
สถาบันอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลาง โดยบริษทั ยอยอีกแหงดังกลาวไดบันทึกคาใชจา ยและคาเสียหายไวใน
งบการเงินแลวทั้งจํานวน
ผลที่สุดของขอพิพาททั้งสองจึงยังไมสามารถคาดการณไดในขณะนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 2,518 ลานบาท (2561: 2,518 ลานบาท) รวมถึง
คาใชจา ยและคาเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากเหตุการณดงั กลาวในงบการเงินรวมและอาจมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจํานวน 1,946 ลานบาท (2561:
1,946 ลานบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ขาพเจาไมสามารถตรวจสอบเพื่อใหเปนทีพ่ อใจในยอดคงเหลือของ
ลูกหนี้การคา มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและคาเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากเหตุการณดังกลาวได ซึ่งเหตุการณนี้
เปนการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ
งบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส อบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา โดยแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไขจากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณเกี่ยวกับเหตุการณที่คลายคลึงกับเหตุการณตามที่
กลาวขางตนและเหตุการณในขอ 2. ตามทีก่ ลาวในวรรคขอมูลและเหตุการณที่เนน ซึ่งในปปจ จุบนั บริษัทฯไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินจากคดีความเพิ่มเติมจนครบตามมูลหนี้ที่ประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้สถาบันการเงิน
และตามที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง (ศาลทรัพยสินทางปญญาฯ) พิพากษาแลว และ
ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณที่คลายคลึงกับเหตุการณในขอ 3. และ ขอ 4. ตามที่กลาวไวในวรรคขอมูลและ
เหตุการณที่เนนตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระ
จากกลุมบริษทั ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุใน
ขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเชือ่ วาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑ
ในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินรวมของขาพเจา
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ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอใหขอสังเกตเหตุการณดังตอไปนี้
1. ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 29. เกี่ยวกับธุรกรรมการขายและเชากลับคืนทรัพยสิน
เสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่มและการรับรูกําไรจากรายการดังกลาวเปนจํานวนเงิน 13,975 ลานบาท ซึ่งรายการ
ดังกลาวเปนรายการที่มีสาระสําคัญอยางมากตองบการเงินรวม และไมไดเกิดขึ้นเปนประจําตามปกติธุรกิจ
2. คดีฟองรองระหวางบริษทั ฯและสถาบันการเงินหารายเกี่ยวกับเหตุการณที่ศาลลมละลายกลางไดอาน
คําพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งไมเห็นชอบดวยแผนฟน ฟูกจิ การ โดยสถาบันการเงินทั้งหารายไดเรียกรองสิทธิ
ของเจาหนี้ที่มตี อบริษัทฯกอนวันที่ศาลมีคาํ สั่งใหฟนฟูกจิ การตอศาลทรัพยสินทางปญญาฯ ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 34.6 ปจจุบันบริษัทฯไดเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจาหนี้
สถาบันการเงินสามราย โดยบริษัทฯจะตองชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนจํานวนเงินรวม 1,349 ลานบาท
(คํานวณโดยอางอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พรอมดอกเบี้ยตาม
สัญญาประนีประนอมดังกลาวจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น เปนผลใหบริษัทฯตองบันทึกหนี้สินเพิ่มเติมในป
ปจจุบันเปนจํานวน 670 ลานบาท สําหรับเจาหนี้สถาบันการเงินอีกสองราย บริษัทฯอยูระหวางการเจรจา
ประนีประนอมยอมความ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบนั ทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมอีกเปนจํานวน 161
ลานบาทในปปจจุบัน โดยพิจารณาจากมูลหนี้ที่ศาลทรัพยสินทางปญญาฯพิจารณาใหบริษัทฯตองชําระใหกับ
เจาหนี้ทั้งสองรายดังกลาว
3. คดีฟองรองระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งและหนวยงานราชการสองแหง ซึ่งเรียกรองใหบริษัทยอยชําระเงิน
คาปรับจากการไมสามารถสงมอบแท็บเล็ตตามสัญญาเปนจํานวนเงิน 195 ลานบาท ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 34.7 ในป 2561 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาใหบริษัทยอยชําระ
คาปรับเปนจํานวน 10 ลานบาท ซึ่งสํารองคาปรับและคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่บริษัทยอยบันทึกไวตั้งแตใน
อดีตที่ผานมามีความเพียงพอตามคําพิพากษาของศาลปกครองดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม บริษัทยอยและ
หนวยงานราชการทั้งสองแหงไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยูระหวางกระบวนการพิจารณา
ของศาลปกครองสูงสุด
4. การชําระยอดคงคางจํานวนประมาณ 877 ลานบาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ขอ 11. และคดีฟองรองและขอพิพาทตางๆ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 34.8
ของบริษัทยอยกับบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งซึ่งมีความไมแนนอน
ทั้งนี้ ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีดงั กลาวขางตนแตอยางใด
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับ
เรื่องเหลานี้
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่งไดรวมความรับผิดชอบที่เกีย่ วกับเรื่องเหลานี้ดว ย การปฏิบัติงานของขาพเจาได
รวมวิธีการตรวจสอบทีอ่ อกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขดั ตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบของขาพเจา ซึง่ ไดรวมวิธกี ารตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลานี้
ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม
นอกจากเรื่องที่ไดกลาวไวในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินรวม เรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ พรอมวิธกี ารตรวจสอบสําหรับแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
การรับรูรายได
รายไดหลักของกลุมบริษัทในงบการเงินรวมเกือบทั้งหมดมาจากการใหบริการอินเทอรเน็ต โดยแสดงมูลคา
จํานวน 16,883 ลานบาท ในงบการเงินรวมสําหรับป 2562 ในการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาใหความสนใจ
การรับรูรายไดจากการใหบริการอินเทอรเน็ตเนื่องจากมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญ และเปนรายการที่สงผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทโดยตรง นอกจากนี้ภายใตภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนี้
เปนเหตุใหมกี ารเปลี่ยนแปลงกลยุทธดานการตลาดและราคาอยูอยางสม่ําเสมอ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการบันทึก
รายไดของกลุม บริษัทโดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาในการรับรูรายได
ขาพเจาไดตรวจสอบการรับรูรายไดของกลุม บริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบ
การควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวของกับวงจรรายได โดยการสอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจ และเลือกตัวอยาง
มาสุมทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่ออกแบบไว และใหความสําคัญในการทดสอบเปนพิเศษโดย
การขยายขอบเขตการทดสอบสําหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองตอการรับรูรายไดดังกลาวขางตน
สุมตัวอยางใบแจงหนี้และการรับชําระเงินจากลูกคาเพื่อตรวจสอบการรับรูรายได สอบทานใบลดหนี้
ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดเพือ่ ตรวจสอบความผิดปกติ
ที่อาจเกิดขึน้ ของรายการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทําผานใบสําคัญทั่วไป และทดสอบ
การคํานวณรายไดรับลวงหนาจากการใหบริการ
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ธุรกรรมการขายและเชากลับคืนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
ตามที่กลาวไวในวรรคขอมูลและเหตุการณที่เนนเกี่ยวกับธุรกรรมการขายและเชากลับคืนทรัพยสินเสนใยแกว
นําแสงและตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 29. ในป 2562 บริษทั ยอยแหงหนึง่ ไดเขาทํา
ธุรกรรมการขายและเชากลับคืนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม (ทรัพยสินสวนเพิ่ม) กับกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอนิ เทอรเน็ต จัสมิน (JASIF) โดยกลุมบริษัทบันทึกกําไรจากการขายทรัพยสินสวน
เพิ่มเขากองทุนเปนจํานวน 13,975 ลานบาท ในงบการเงินรวมสําหรับป 2562 ในการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาใหความสนใจในรายการดังกลาวเนือ่ งจากมูลคาของรายการที่เกีย่ วของมีจํานวนที่เปนสาระสําคัญและ
อาศัยดุลยพินิจของฝายบริหารคอนขางมากในการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาเพื่อพิจารณาในการบันทึกบัญชี ซึ่งมี
ผลกระทบตองบการเงินรวมของกลุมบริษัทอยางมีสาระสําคัญ
ขาพเจาไดทาํ ความเขาใจในลักษณะของรายการ ขอกําหนดและเงื่อนไขที่สําคัญตางๆ ในสัญญาที่เกีย่ วของ
ประเมินการใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญา ตรวจสอบมูลคารายการดังกลาวกับ
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ซึ่งอนุมัติรายการดังกลาว ตลอดจนทดสอบ
การคํานวณ การใชสมมติฐานที่สําคัญและจํานวนเงินที่บันทึกบัญชีสําหรับรายการที่เกี่ยวของวาเปนไปตามเงื่อนไข
ที่ระบุไวในสัญญาและเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ ตรวจสอบรายการรับเงินจาก
JASIFกับรายการเงินฝากบัญชีธนาคาร และตรวจสอบความถูกตองในการจัดประเภทของรายการบัญชีที่เกี่ยวของ
ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการขายและเชากลับคืนทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัท (แตไมรวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนัน้ ) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความ
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ตอขอมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแยงทีม่ ีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม
หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุม บริษัทตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผมู ีหนาที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมี
การดําเนินการแกไขที่เหมาะสมตอไป
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ความรับผิดชอบของผูบ ริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานีโ้ ดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษทั ในการดําเนินงานตอเนือ่ ง
การเปดเผยเรือ่ งที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถ
ดําเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุมบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวตั ถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูด วย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอ
ขอเท็จจริง แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการ
ใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดว ย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตาม
ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม บริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของที่ผูบริหารจัดทํา
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มสี าระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ
หรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนยั สําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทใน
การดําเนินงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตอง
ใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน
หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของ
ขาพเจาขึ้นอยูก ับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา
อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุม บริษัทตองหยุดการดําเนินงาน
ตอเนื่องได
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามทีค่ วรหรือไม
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษทั เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบ
ตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกีย่ วของ
กับความเปนอิสระและไดสอื่ สารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บคุ คลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่
ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
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จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไว
ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือใน
สถานการณทยี่ ากที่จะเกิดขึน้ ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะ
การกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่
ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว
ขาพเจาเปนผูรบั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5730
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 4 กุมภาพันธ 2563
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บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯคื อ การลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางด า นการสื่ อ สาร
โทรคมนาคม โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 11 ตุลาคม
2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงิน ฉบั บที่ บริ ษัทฯใชเ ปนทางการตามกฎหมาย งบการเงิน ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงิ น รวมนี้ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย (“กลุ ม บริ ษั ท ”)
ซึ่งรายละเอียดบริษัทยอยมีดังตอไปนี้

1

ชื่อบริษัท

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

ลักษณะธุรกิจ

ใหบริการโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ําและใหบริการรับจาง
ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบเคเบิ้ลใตน้ําภายในประเทศ
ใหบริการดานเทคโนโลยีสื่อสารผานดาวเทียมและใหบริการอินเทอรเน็ต
ออกแบบและติดตั้งอุปกรณพรอมทดสอบระบบในโครงการสื่อสาร
โทรคมนาคม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน
2561
2562
รอยละ
รอยละ

ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
33

100
33

ใหบริการอินเทอรเน็ตและบริการบัตรโทรศัพทระหวางประเทศ
สํารวจ ออกแบบและกอสรางงานโยธาของโครงการโทรคมนาคม

ไทย
ไทย

98
80

98
80

กิจกรรมลงทุน

ไทย

40

40

ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ
ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ
ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
70
100

100
100
70
100

2

ชื่อบริษัท

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

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรารอยละของการถือหุน
2561
2562
รอยละ
รอยละ

ใหบริการดานจัดหา ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอรและพัฒนาซอฟตแวรและ
การจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรและบริการคลาวดคอมพิวติ้ง

ไทย

-

-

ใหบริการระบบเครือขายสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ

ไทย

-

-

ใหบริการดานโทรคมนาคม โทรศัพทพื้นฐานและระบบสื่อสารขอมูล

ไทย

-

-

ใหบริการอินเทอรเน็ต

ไทย

-

-

พัฒนา จําหนายและใหบริการซอฟตแวรประเภทตางๆ

ไทย

-

-

กิจกรรมลงทุน

ไทย

-

-

ดําเนินการดานการตลาด การจัดจําหนายอุปกรณและการใหบริการแก
ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานระบบสัญญาณดาวเทียม

ไทย

-

-

3

ชื่อบริษัท

Clippership Investments (BVI) Limited
(ถือหุนโดยบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด
รอยละ 100)
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
รอยละ 90)
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
รอยละ 100)
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
(ถือหุนโดยบริษัท อคิวเมนท จํากัด รอยละ 54 และบริษัท จัสมิน
ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด รอยละ 46)

ลักษณะธุรกิจ

หยุดดําเนินกิจการ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

British Virgin
Island

อัตรารอยละของการถือหุน
2561
2562
รอยละ
รอยละ
-

ใหบริการโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ําและใหบริการรับจาง
ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบเคเบิ้ลใตน้ําภายในประเทศ

ไทย

-

-

ใหบริการเชาวงจรและบริการรับ-สงขอมูลภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ

ไทย

-

-

ใหเชาอาคารสํานักงาน

ไทย

-

-
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ข)

บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี
สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได

ค)

บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจใน
การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

ง)

งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ)

ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัท รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้
แลว

ฉ)

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3

บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพือ่ ใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ดั งกลา วมาถื อ ปฏิ บัติ นี้ไ ม มี ผ ลกระทบอย า งเป น สาระสํา คั ญ ตอ งบการเงิ น ของกลุ ม บริษั ท
อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ
สามารถสรุปไดดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
บัญชีที่เกี่ยวของตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรือ่ ง รายได
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสราง
(ปรับปรุง 2560)
อสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
(ปรับปรุง 2560)
กิจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกคาทุกสัญญา ยกเวน
สัญญาที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการ 5 ขั้นตอน
สําหรับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกคา โดยกิจการจะรับรูรายไดในจํานวนเงินที่
สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดวาจะมีสิทธิไดรับจากการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการที่ไดสงมอบ
ใหแกลูกคา และกําหนดใหกิจการตองใชดุลยพินิจและพิจารณาขอเท็จจริงและเหตุการณที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตละขั้นตอน
บริษัทยอยแหงหนึ่งเลือกใชแนวปฏิบัติผอนปรนโดยรับรูผลสะสมของการนํามาตรฐานรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 และไมปรับยอนหลัง
งบการเงินปกอนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 4.
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือ
จัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ
เป น การอธิบ ายให ชั ด เจนเกี่ย วกั บ วิธี ป ฏิ บั ติท างการบัญ ชี แ ละการใหแ นวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี กั บผู ใ ช
มาตรฐาน ยกเวน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมดังตอไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ
สําคัญซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ไดแก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business
Model) หลั ก การเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารคํ า นวณการด อ ยค า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยใช แ นวคิ ด ของ
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุมนี้มีผลบังคับใชจะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทาง
การบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป
ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํา
มาตรฐานกลุมดังกลาวมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชา และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวของ มาตรฐานฉบับนี้ไดกําหนดหลักการของการรับรูรายการ การวัด
มูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชา และกําหนดใหผูเชารับรูสินทรัพยและ
หนี้สินสําหรับสัญญาเชาทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิง
นั้นมีมูลคาต่ํา
การบัญชีสําหรับผูใหเชาไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุนโดยใชหลักการ
เชนเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
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กลุมบริษัทคาดวาจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรูผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใชครั้งแรกโดยการปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1
มกราคม 2563 และไมปรับยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปรียบเทียบ
ฝายบริหารของกลุมบริษัทคาดวาการนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใช จะมีผลกระทบตองบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยของกลุมบริษัทมีจํานวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 59,113 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯประมาณ 0.4 ลานบาท และหนี้สินของกลุมบริษัทมี
จํานวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 59,113 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯประมาณ 0.4 ลานบาท
4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมา
ถือปฏิบัติ
ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 3. บริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติในระหวางปปจจุบัน โดยกิจการไดเลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดย
บั น ทึ ก ปรั บ กั บ กํ า ไรสะสม ณ วั น ที่ 1 มกราคม 2562 และไม ป รั บ ย อ นหลั ง งบการเงิ น ป ก อ นที่ แ สดง
เปรียบเทียบ
ผลกระทบตอกําไรสะสมตนป 2562 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานฉบับ
นี้มาถือปฏิบัติ แสดงไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ผลกระทบตอกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ตนทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาที่ทํากับลูกคา
คาใชจายภาษีที่เกี่ยวของ
รวม

217
(43)
174
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จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบการเงินแสดงไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ตามนโยบายการ
บัญชีเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย
คาใชจายจายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สวนของผูถือหุน
กําไรสะสม

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

83
194
156

84
(48)
158

167
146
314

6,126

194

6,320
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
ตามนโยบายการ
บัญชีเดิม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กําไรขาดทุน
คาใชจายในการขายและบริการ
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน (บาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนปรับลด

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15

1,321
9,008
7,253

(25)
5
20

1,296
9,013
7,273

0.90
0.83

-

0.90
0.83

รายการปรับปรุงขางตนคือรายการคานายหนาจายเพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาที่ทํากับลูกคา บริษัทยอยพิจารณา
วาคานายหนาที่จายไปเพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาที่ทํากับลูกคาจะตองบันทึกเปนสินทรัพยและตัดเปนคาใชจาย
อยางเปนระบบและสอดคลองกับรูปแบบการรับรูรายไดตามสัญญา จากเดิมที่บันทึกเปนคาใชจายใน
การขายและบริการเมื่อเกิดรายการ
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5.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

5.1

การรับรูรายได
รายได จ ากการใหบ ริ ก ารโครงขา ยโทรคมนาคม บริ ก ารอิ น เทอรเ น็ต บริ ก ารอื่น ที่เ กี่ ย วขอ งกับ ธุร กิ จ
อินเทอรเน็ตและบริการการจัดการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อกลุมบริษัทไดโอนอํานาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว กลาวคือ
เมื่อมีการสงมอบสินคา รายไดจากการขายแสดงตามมูลคาที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับสําหรับสินคาที่ได
สงมอบหลังจากหักประมาณการสินคารับคืนและสวนลด โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
รายไดจากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบคอมพิวเตอรพรอมการจัดหา
อุปกรณที่เกี่ยวของรับรูโดยพิจารณาขั้นความสําเร็จของงานจากการประเมินของวิศวกรหรือผูควบคุม
โครงการ
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปนผล

5.2

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงิน สดและรายการเที ย บเท า เงิ น สดหมายถึง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิน ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี
สภาพคลองสูงซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดใน
การเบิกใช

5.3

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมไดซึ่งโดยทั่วไปพิจารณา
จากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้

5.4

ตนทุนในการไดมาซึ่งสัญญา
บริษัทยอยบันทึกคานายหนาที่จายเพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาที่ทํากับลูกคาเปนสินทรัพยและตัดเปนคาใชจาย
อยางเปนระบบและสอดคลองกับรูปแบบการรับรูรายไดตามสัญญา และจะบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพย เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวาสิ่งตอบแทนที่จะไดรับหักดวยตนทุน
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่ระยะเวลาของการตัดจําหนายสินทรัพยที่จะรับรูสําหรับตนทุนในการไดมาซึ่ง
สั ญ ญามี ร ะยะเวลาหนึ่ ง งวดหรื อ สั้ น กว า กิ จ การจะบั น ทึ ก ต น ทุ น ในการได ม าซึ่ ง สั ญ ญาดั ง กล า วเป น
คาใชจายเมื่อเกิดรายการ
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5.5

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย

ข)

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)

ค)

เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น รวมแสดงในมู ล ค า ยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง คํ า นวณจากมู ล ค า สิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ ข อง
หนวยลงทุน

กลุมบริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะ
ถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
5.6

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทยอยบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํารายการ
หลังจากนั้น บริษัทยอยจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและ
คาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ค า เสื่ อมราคาของอสั ง หาริ ม ทรัพ ย เ พื่ อ การลงทุน คํ า นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธีเ ส น ตรงตามอายุ ก ารให
ประโยชนโดยประมาณ 3 - 24 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคํานวณ
ผลการดําเนินงาน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินในสวนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทยอยรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.7

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและ
คาเผื่อการดอยคา (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคาร
สวนปรับปรุงสินทรัพยเชา
อุปกรณสําหรับใหบริการโครงขายโทรคมนาคม
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตง และอุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

20 และ 24 ป
5 - 12 ป
5 ป
3 - 25 ป
3 และ 5 ป
3 และ 5 ป
5 ป
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คาเสื่อมราคาจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
กลุมบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การจําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อกลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจาก
บัญชี
5.8

ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมของคาใชจายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือ
การผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปน
ราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวนตนทุน
การกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่น
ที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น

5.9

คาเชาจายลวงหนาและคาตัดจําหนาย
คาเชาจายลวงหนาแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตาม
ระยะเวลาเชา 30 ป คาตัดจําหนายจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกลุมบริษัท
หรือถูกกลุมบริษัทควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
กลุมบริษัท
นอกจากนี้ บุค คลหรื อกิ จ การที่ เ กี่ย วขอ งกั น ยัง หมายรวมถึ ง บริ ษั ทร ว มและบุ คคลหรื อกิจ การที่ มีสิท ธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอกลุมบริษัท ผูบริหารสําคัญ
กรรมการหรือพนักงานของกลุมบริษัท ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของกลุม
บริษทั
5.11 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่
เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวน
ของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
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สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอน
ไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
5.12 เงินตราตางประเทศ
บริ ษั ท ฯแสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป น สกุ ล เงิ น บาท ซึ่ ง เป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ น
การดําเนินงานของกลุมบริษัท
รายการที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศแปลงค า เป น เงิ น บาทโดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ย น ณ วั น ที่ เ กิ ด รายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.13 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยของกลุมบริษัทหาก
มีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา กลุมบริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
กลุมบริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
5.14 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุมบริษัทและพนักงานของกลุมบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งประกอบดวยเงินที่
พนักงานจายสะสมและเงินที่กลุมบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท เงินที่กลุมบริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
กลุมบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุม
บริษัทถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
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กลุมบริษัทคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละ
หนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระ
ผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกํ าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามคณิตศาสตรป ระกันภั ย สํา หรั บโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.15 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได
เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุมบริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
5.16 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
กลุ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก ภาษี เ งิ น ได ป จ จุ บั น ตามจํ า นวนที่ ค าดว า จะจ า ยให กั บ หน ว ยงานจั ด เก็ บ ภาษี ข องรั ฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใช
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ ม บริ ษั ท รั บ รู ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี ข องผลแตกต า งชั่ ว คราวที่ ต อ งเสี ย ภาษี ทุ ก รายการ
แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีรวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีใ น
อนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
นั้น
กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะไมมีกําไร
ทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของ
กับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
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5.17 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมหมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอน
หนี้สินใหผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กลุมบริษัทใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กลุมบริษัทจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใช
เทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่
เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน
แบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2 ใชขอมู ลอื่น ที่สามารถสั ง เกตได ของสิ น ทรัพ ยห รือ หนี้ สิน ไม วา จะเปน ขอมูลทางตรงหรื อ
ทางออม
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้น
ของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคา
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
6.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มีค วามไมแ น น อนเสมอ การใช ดุ ลยพินิ จ และการประมาณการดั งกล า วนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญ
มีดังนี้
ตนทุนในการไดมาซึ่งสัญญา
ในการบันทึกรายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาเปนสินทรัพย ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจใน
การประเมินวารายจายดังกลาวเปนตนทุนสวนเพิ่มในการไดมาซึ่งสัญญาที่ทํากับลูกคาหรือไม รวมถึงการ
กําหนดวิธีการตัดจําหนายสินทรัพยดังกลาว
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สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหาร
ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุมบริษัทไดโอนหรือรับ
โอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริ ษั ท ฯจะบั น ทึ ก ค า เผื่ อ การด อ ยค า ของเงิ น ลงทุ น เมื่ อ มู ล ค ายุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ดั ง กล า วได ล ดลง
อยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุน
ดั ง กล า วได ล ดลงอย า งมี ส าระสํ า คั ญ หรื อ เป น ระยะเวลานานหรื อ ไม นั้ น จํ า เป น ต อ งใช ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ฝายบริหาร
ที่ดิน อาคาร อุปกรณและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคาร อุปกรณและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ฝายบริหารจําเปนตอง
ทํ า การประมาณอายุ ก ารให ป ระโยชน แ ละมู ล ค า คงเหลื อ เมื่ อ เลิ ก ใช ง านของอาคาร อุ ป กรณ แ ละ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนและตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคาร อุปกรณและอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุนในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณ
รายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวากลุม
บริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไร
ทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานประมาณขึ้ น ตามหลั ก คณิ ต ศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน
คดีฟองรองและขอพิพาท
กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารของกลุมบริษัทไดใช
ดุลยพิ นิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก ฟองรองแล ว ซึ่งรวมถึ งการประเมิ นความนาจะเปนที่จะเกิด
ผลเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงในปจจัยตางๆ ที่ใชประกอบการประเมิน
ของผูบริหารและสถานการณตางๆ อาจสงผลใหผลที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากที่ประมาณได
7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายละเอียดความสัมพันธที่กลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกลุมบริษัทหรือถูกควบคุม
โดยกลุมบริษัทไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัทมีดังนี้
ชื่อกิจการ
บริษัทยอย

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนด
อินเทอรเน็ต จัสมิน (“JASIF”)
กลุมโมโน

ลักษณะความสัมพันธ
กลุ ม บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ฯมี อํ า นาจในการกํ า หนดนโยบายทาง
การเงิ น และการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให ไ ด รั บ ประโยชน จ าก
กิจกรรมตางๆ ของบริษัทเหลานั้น
บริษัทรวม
มีผูถือหุนใหญรวมกัน

ในระหวางป กลุมบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว
เป น ไปตามเงื่ อ นไขทางการค า และเกณฑ ต ามที่ ต กลงกั น ระหว า งกลุ ม บริ ษั ท และบุ ค คลหรื อ กิ จ การ
ที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม
รายไดจากการขายทรัพยสินเขากองทุน
รายไดคาบริหารดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
คาเชาอุปกรณและโครงขาย
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขายและการบริการ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายอื่น

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

38,000
264

241

ราคาตามสัญญา (หมายเหตุ 29)
ราคาตามสัญญา (หมายเหตุ 29)

4,681

4,184

ราคาตามสัญญา (หมายเหตุ 29)

22
57
9
56

28
57
25

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
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(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดจากการจําหนายอุปกรณพรอมติดตั้ง
รายไดคาบริหารจัดการการขายทรัพยสิน
เขากองทุน - สุทธิ
คาจัดการรับ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ

9,496
70

-

556
45
89

544
44
40

37
31
-

32
45
2,460

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย
บวกรอยละ 0.5
ราคาตามสัญญา
รอยละ 1.6 ถึง 2.0 ตอป
ราคาตามสัญญา

-

3,348

ราคาตามสัญญา

คาใชจายอื่น
ดอกเบี้ยจาย
ตนทุนโครงการจายลวงหนาจากคาบริการ
ติดตั้ง
รับโอนสิทธิในเจาหนี้คาอุปกรณ
และทรัพยสิน

ราคาตามสัญญา
ราคาตามที่ตกลงรวมกัน

ยอดคงคางระหวางกลุมบริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกันมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2561
2562
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมโมโน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
บริษัทรวม
JASIF
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

61

34

-

-

-

-

177

527

109
109
109

85
85
85

177
(11)
166

527
(11)
516
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
คาเชาจายลวงหนา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 16 และ 29)
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
บริษัทรวม
JASIF
รวมคาเชาจายลวงหนา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 18)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมโมโน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 18)
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมโมโน
รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ตนทุนโครงการคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 18)
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
สํารองการประกันรายไดคาเชา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 29)
บริษัทรวม
JASIF
เงินมัดจํารับจากลูกคา
บริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมโมโน
รวมเงินมัดจํารับจากลูกคา

-

-

119

133

817
817

817
817

119

133

-

-

12,996

198

7

-

-

-

-

-

66

138

14
14

3
3

66

138

-

-

-

2,460

26,362

12,423

-

-

-

-

10

10

7
7

7
7

10

10
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ยอดคงเหลือของเงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะสั้นระหวางกลุมบริษัทและการเคลื่อนไหวของเงิน
กูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2562

การเคลื่อนไหวในระหวางป
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
บริษัท อคิวเมนท จํากัด

4,405

1,984

-

6,389

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 19)
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
รวม

330
90
47
620
10
40
1,137

327
6,905
7,232

(10)
(3,209)
(3,219)

330
80
327
47
620
10
40
3,696
5,150

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางป กลุมบริษัทมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
222
207
24
19
246
226

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
53
54
5
4
58
58

ภาระค้ําประกันกับบริษัทยอย
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ
34.4 ข)
20

8.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้
ตั๋วแลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
11
16
22,922
454
1,000
429
75
24,008
899

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
451
49
451
49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และตั๋วแลกเงินของกลุมบริษัทมีอัตราดอกเบี้ย
ระหวางรอยละ 0.10 ถึง 1.25 ตอป (2561: รอยละ 0.10 ถึง 1.30 ตอป) และเฉพาะของบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ย
ระหวางรอยละ 0.25 ถึง 1.00 ตอป (2561: รอยละ 0.25 ถึง 1.00 ตอป)
9.

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําเปนจํานวนเงินประมาณ 16
ลานบาท (2561: 23 ลานบาท) และเฉพาะของบริ ษัทฯในป 2561 จํา นวน 0.1 ล านบาท ซึ่ งกลุ มบริษัท
ไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ

10.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2561
2562
61
34
3,768
3,782
109
85
111
107
4,049
4,008
(882)
(828)
3,167
3,180

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
50
55
177
527
3
227
585
(61)
(66)
166
519
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาแยกตามอายุลูกหนี้ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสรุปไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม (หมายเหตุ 7)
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
4

5

-

-

19
17
17
4
61

19
10
34

-

-

85

74

-

-

222
122
77
3,262
3,768
(882)
2,886
2,947

243
144
148
3,173
3,782
(828)
2,954
2,988

50
50
(50)
-

55
55
(55)
-

ในป 2562 บริษัทยอยตัดลูกหนี้การคาออกจากบัญชีเปนหนี้สูญไปเปนจํานวนประมาณ 186 ลานบาท
(2561: 168 ลานบาท)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (“เจเอสทีซี”) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 จํานวน 2,518 ลานบาท (2561: 2,518 ลานบาท) เปนลูกหนี้การคาจากการใหบริการ
ภายใตสัญญารวมลงทุนระหวางเจเอสทีซี และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึ่งเปนบริษัทผูให
สัมปทาน ทีโอทีไดระงับการจายชําระยอดคงคางไวตั้งแตเดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554
(วันที่สิ้นสุดสัญญารวมลงทุน) เนื่องจากทีโอทียังมีขอโตแยงในวิธีการคํานวณอัตราสวนแบงรายไดกับเจเอสทีซี
ดังนั้นเพื่อใหเปนที่ยุติในเรื่องการชําระสวนแบงรายไดตามสัญญารวมลงทุนดังกลาว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
22

2557 เจเอสทีซีจึงนําเรื่องดังกลาวเสนอเปนขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักระงับขอพิพาท
สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อวินิจฉัยเรื่องดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ทีโอทียื่นคําเสนอขอพิพาท
ตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกรองใหเจเอสทีซีคืนเงินสวนแบงรายไดที่ไดรับเกินตามสัญญารวมลงทุน
เดียวกันนี้ พรอมเรียกคาเสียโอกาสเปนจํานวนรวมประมาณ 9,931 ลานบาท ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2562
เจเอสทีซีไดรับคําชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการใหทีโอทีชําระยอดคงคางทั้งจํานวน 2,518 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยจํานวน 877 ลานบาท (คํานวณในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนถึงวันที่เสนอขอพิพาท) รวมเปน
จํานวนเงินประมาณ 3,395 ลานบาท และคิดดอกเบี้ยสําหรับยอดคงคางดังกลาวในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
ตอไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น และใหเจเอสทีซีชําระเงินคาเสียหายแกทีโอทีเปนจํานวนเงิน 16 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ปจจุบันทีโอทีไดยื่นคํารองขอเพิกถอน
คําชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลางแลว และเจเอสทีซีไดยื่นคําคัดคานแกคํารองตอศาล
ปกครองกลางแลวเชนกัน ผลของขอพิพาทดังกลาวจึงถือวายังไมสิ้นสุดเจเอสทีซีจึงยังไมพิจารณาบันทึก
รายการที่เกี่ยวของเพิ่มเติมจากคําชี้ขาดดังกลาว
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ทีโอทียื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกรองให
บริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (“ทีแอลดีที”) และเจเอสทีซี รวมกันหรือแทนกัน
ชําระคาใชจายในการปรับปรุงหรือจัดหาอุปกรณ และคาใชจายในการอบรมตางประเทศ รวมทั้งคาเสียหาย
พรอมดอกเบี้ย และคาเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจตามสัญญารวมลงทุนและขอตกลงตอทายสัญญา
รวมลงทุนดังกลาวจํานวนรวมประมาณ 258 ลานบาท ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 ทีแอลดีทีและเจเอสทีซี
ไดรับคําชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการใหบริษัทยอยทั้งสองแหงรวมกันชําระคาใชจายและคาเสียหาย
พรอมดอกเบี้ยคํานวณจนถึงวันชี้ขาดจํานวน 24.9 ลานบาทแกทีโอที โดยการหักกลบลบหนี้กับมูลหนี้คาง
ชําระจากทีโอทีตอทีแอลดีทีพรอมดอกเบี้ยคํานวณจนถึงวันชี้ขาดจํานวน 25.0 ลานบาท คงเหลือจํานวน
เงินที่ทีแอลดีทีตองไดรับจากทีโอทีจํานวน 0.1 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะ
ชําระเสร็จสิ้น ทีแอลดีทีไดบันทึกคาใชจายและคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยเปนจํานวน 24.9 ลานบาท
เปนคาใชจายภายใตรายการ “คาใชจายในการบริหาร” ในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม
ป ป จ จุ บั น แล ว ป จ จุ บั น ที โ อที อ ยู ใ นระหว า งการพิ จ ารณายื่ น คํ า ร อ งขอเพิ ก ถอนคํ า ชี้ ข าดสถาบั น
อนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลาง ผลที่สุดของขอพิพาททั้งสองจึงยังไมสามารถคาดการณไดใน
ขณะนี้
อยางไรก็ตาม ฝายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของเจเอสทีซีและทีแอลดีทีเชื่อวาไดปฏิบัติตามสัญญารวม
ลงทุนดังกลาวถูกตองและครบถวนแลว โดยคาดวาจะไมมีคาเสียหายเพิ่มเติมจากที่ไดบันทึกไวในงบการเงิน
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินสวนแบงรายไดจากทีโอที ภายใตสัญญารวมลงทุน
ดังกลาวเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ขอ 20.
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11.

ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (“ทีทีแอนดที”) ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการ
ตอศาลลมละลายกลางเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2552 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งแตงตั้งใหบริษัท พี แพลนเนอร จํากัด เปนผูทําแผนฟนฟูกิจการ และใน
วันที่ 11 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติพิเศษเห็นชอบดวยแผนการฟนฟูกิจการ ตอมาในวันที่
5 ตุลาคม 2553 เจาหนี้หลายรายรวมถึงบริษัทยอยไดยื่นคํารองคัดคานแผนฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง
อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที
ในระหวางป 2554 บริ ษั ทย อ ยได ยื่ น อุ ท ธรณคํ า สั่ง เห็น ชอบแผนฟน ฟู ดัง กล า วตอ ศาลฎี ก า ปจ จุ บัน อยู
ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
ตามแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที บริษัทยอยจะไดรับชําระหนี้คืนทั้งในสวนของเงินตนและดอกเบี้ย
คางชําระโดยกําหนดชําระคืนเปนเงินสดและหุนสามัญของทีทีแอนดทีตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว
ในแผนฟนฟูกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้จากทีทีแอนดที
จํานวน 54 ลานบาท ซึ่งตามเงื่อนไขที่กําหนดในแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที บริษัทยอยจะไดรับชําระ
คื น ยอดคงเหลื อ ดั ง กล า วทั้ ง จํ า นวนเป น เงิ น สดในวั น ทํ า การสุ ด ท า ยของไตรมาสที่ ห นึ่ ง ของป 2558
อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของทีทีแอนดทีเด็ดขาด
แลว เพื่อความระมัดระวัง บริษัทยอยจึงบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับยอดคงเหลือของลูกหนี้จาก
ทีทีแอนดทีเต็มจํานวน
นอกจากนี้ตามแผนฟนฟูกิจการดังกลาวไดระบุวาการชําระยอดคงคางระหวางบริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด
จํ ากั ด (มหาชน) (“ทริ ป เป ลที ”) ใหแ ก ที ทีแ อนดที ใ นป 2552 โดยวิธีก ารโอนตั๋ ว สั ญ ญาใชเ งิ น จํา นวน
707 ล านบาท ซึ่ งที ที แอนด ที เป นผู สั่ งจ าย และบริ ษั ท ที ที แอนด ที ซั บสไครเบอร เซอร วิ สเซส จํ ากั ด
(“ที ที แ อนด ที เอสเอส”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของทีทีแอนดที ไดสลักหลังเพื่อโอนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว
ใหแกทริปเปลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนดทีโดยการใชสิทธิเรียกรองในการ
รับชําระเงินที่ทีทีแอนดทีคางชําระจํานวน 170 ลานบาทกับทีทีแอนดทีเอสเอส และทีทีแอนดทีเอสเอสได
โอนสิทธิดังกลาวใหแกทริปเปลทีมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ทริปเปลทีติดคางอยูกับทีทีแอนดทีวาเปนการ
ชําระหนี้ที่ไมตองตรงตามความประสงคแหงสัญญาและถือเปนการชําระหนี้อันไมมีผลสมบูรณ เนื่องจาก
การชําระหนี้ที่ทริปเปลทีจะตองชําระคาบริการวงจรเชานั้นตองสอดคลองกับขอตกลงตามที่กําหนดไวใน
สัญญาสัมปทานที่ทีทีแอนดทีมีมาอยูกอน กลาวคือทริปเปลทีจะตองทําการชําระหนี้ไปยังทีโอทีโดยตรง
เสียกอน แลวทีโอทีจึงทําการจัดสรรชําระหนี้ตามอัตราสวนแบงรายไดที่ตกลงไวในสัญญาสัมปทานใหแก
ที ที แ อนด ที ดั ง นั้ น การที่ ท ริ ป เป ล ที ทํ า การชํ า ระหนี้ ที่ มิ ใ ช ด ว ยเงิ น สด เช น บรรดาสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งหรื อ
ตั๋วสัญญาใชเงิน และ/หรือ ชําระหนี้โดยตรงใหแกทีทีแอนดทีนั้น ยอมถือเปนการชําระหนี้ที่ไมตองตรง
ตามความประสงคแหงสัญญา และถือเปนการชําระหนี้อันไมมีผลสมบูรณ
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เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 บริษัท พี แพลนเนอร จํากัด ในฐานะผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที
ในขณะนั้นไดมีหนังสือบอกกลาวไมยอมรับสิทธิอันเกิดจากการกระทําที่ไมถูกตองตามสัญญา เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ 2554 ทริปเปลทีจึงไดยื่นคํารองตอศาลลมละลายกลางเพื่อขอใหศาลสั่งวาการกระทําของ
ผูบริหารแผนดังกลาวเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2555
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งไมเห็นดวยกับคํารองของทริปเปลที เนื่องจากศาลเห็นวาทริปเปลทียื่นคํารอง
ไมถูกตอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ทริปเปลทีไดอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอศาลฎีกา ปจจุบันอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลฎีกา
อยางไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปลทีไดแสดงความเห็นวาการที่ทริปเปลทีไดชําระหนี้
คาบริการวงจรเชาคางชําระตามสัญญาการใหบริการวงจรเชาใหกับทีทีแอนดทีโดยตรง เนื่องจากวิธีการ
ชําระเงินใหแกทีโอทีเกิดเหตุขัดของขึ้นนั้น ทริปเปลทีสามารถกระทําไดเนื่องจากทีทีแอนดทีเปนคูสัญญา
ที่มีนิติสัมพันธกับทริปเปลทีโดยตรง การที่ทริปเปลทีไดชําระคาบริการวงจรเชาโดยการสลักหลังและ
โอนตั๋วสัญญาใชเงินใหทีทีแอนดทีตามที่กลาวขางตนถือไดวาทีทีแอนดทีเปนทั้งผูออกและผูทรงตั๋วสัญญา
ใชเงินในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิทธิและความรับผิดในหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินนั้นตกอยูแกบุคคลเดียวกัน
และเกลื่อนกลืนกัน ซึ่งมีผลทําใหหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินและหนี้คาบริการคางชําระเปนอันระงับสิ้นไป
ดวยจํานวนที่เทากันกับมูลคาตามตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว และการที่ทริปเปลทีไดแสดงเจตนาขอหักกลบ
ลบหนี้กับทีทีแอนดทีโดยการโอนสิทธิเรียกรองในมูลหนี้การคาที่ทริปเปลทีโอนมาจากทีทีแอนดทีเอสเอส
ตามที่กลาวขางตน ทริปเปลทีจึงมีฐานะเปนลูกหนี้และเจาหนี้ของทีทีแอนดทีในเวลาเดียวกัน ทีทีแอนดที
กับทริปเปลทีจึงมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุประสงคเปนหนี้เงินอยางเดียวกัน ทริปเปลที
จึงมีสิทธิโดยชอบที่จะแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนดทีเพียงเทากับจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้
ทั้งสองฝาย
นอกจากนี้ในแผนฟนฟูกิจการไดระบุวาผูทําแผนมีอํานาจไมยอมรับสิทธิตามสัญญาใหบริการวงจรเชา
รวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกขอตกลงฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับและขอตกลงเกี่ยวกับอัตราคาบริการ
วงจรเชาทุกฉบับ ตามมาตรา 90/40 หรือ 90/41 ทวิของพระราชบัญญัติลมละลาย อยางไรก็ตามบริษัทที่
ปรึกษากฎหมายของทริปเปลทีไดใหความเห็นวาการใชสิทธิดังกลาวของผูทําแผนจะไมมีผลยอนหลังตอ
สิทธิและหนาที่ตามสัญญาดังกลาว
อยางไรก็ตาม ผูบริหารของทริปเปลทีเชื่อวากรณีดังกลาวขางตน ทริปเปลทีไดทําถูกตองตามความเห็นของ
ที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปลทีแลว ทริปเปลทีจึงไมไดสะทอนเรื่องดังกลาวขางตนไวในงบการเงิน
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12.

เงินลงทุนในบริษัทยอย

12.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้

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

ทุนเรียกชําระแลว
2562
2561
1,550
1,550
760
760
1.2
1.2
200
200
100
100
706
706
52
52
115
115
15
15
0.1
0.1

ราคาทุน
2562
2561
1,946
1,946
760
760
834
834
160
160
70
70
58
58
52
52
46
46
7
7
3,933
(980)
2,953

3,933
(980)
2,953

(หนวย: ลานบาท)
เงินปนผลรับ
ระหวางป
2562
2561
14,767
3,291
10
9
3,300
14,777

12.2 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 10. ปจจุบันเจเอสทีซีไดรับคําชี้ขาดจากสถาบัน
อนุญาโตตุลาการใหทีโอทีชําระยอดคงคางของสวนแบงรายไดจากการใหบริการภายใตสัญญารวมลงทุน
ทั้งจํานวน และทีโอทีไดยื่นคํารองขอเพิกถอนคําชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการตอศาลปกครองกลางแลว
ฝายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อวาการบันทึกรายไดจากการใหบริการดังกลาวสอดคลองกับสัญญารวมลงทุน
ดั
ง
ก
ล
า
ว
ข
า
ง
ต
น
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13.

เงินลงทุนในบริษัทรวม

13.1 รายละเอียดของบริษัทรวม
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุนในธุรกิจโครงสราง
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
บรอดแบนดอนิ เทอรเน็ต จัสมิน พื้นฐาน
บริษัท ศูนยบริการวิทยาการ
ใหเชาอุปกรณสื่อสาร
อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน
2562
2561
(รอยละ) (รอยละ)

ราคาทุน
2562
2561

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย
2562
2561

สวนแบงกําไร
จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
ในระหวางป
2562
2561

ไทย

19

24

14,570

12,740

3,935

3,993

734

899

ไทย
ไทย

38
40

38
40

49
14,619

49
12,789

63
3,998

25
4,018

38
772

899
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
บรอดแบนดอนิ เทอรเน็ต จัสมิน
บริษัท ศูนยบริการวิทยาการ
อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม

ลงทุนในธุรกิจโครงสราง
พื้นฐาน
ใหเชาอุปกรณสื่อสาร
ยังไมเริ่มดําเนินกิจการ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดสวนเงินลงทุน
2562
2561
(รอยละ) (รอยละ)

ราคาทุน
2562
2561

คาเผื่อการดอยคา
ของเงินลงทุน
2562
2561

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน สุทธิ
2562
2561

ไทย

19

24

14,570

12,740

-

-

14,570

12,740

ไทย
ไทย

38
40

38
40

49
14,619

49
12,789

(33)
(33)

(33)
(33)

16
14,586

16
12,756
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13.2 ในปปจจุบัน บริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนในJASIFจํานวน 248 ลานหนวย (2561: 540 ลานหนวย) โดยมี
กําไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมเปนจํานวน 1,732 ลานบาท (2561: 3,650 ลานบาท) และ 47
ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2561: 158 ลานบาท) ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหนวยลงทุนลดลง
จากรอยละ 23.51 เปนรอยละ 19.00 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ออกและจําหนายแลว (2561: ลดลง
จากรอยละ 33.33 เปนรอยละ 23.51 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ออกและจําหนายแลว)
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯไดเขาซื้อหนวยลงทุนเพิ่มทุนของJASIFเปนจํานวน 475
ลานหนวยในราคา 9 บาทตอหนวย คิดเปนจํานวนเงินรวม 4,275 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุน
รอยละ 19.00 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด โดยบริษัทฯจะตองดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนตาม
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ JASIF ที่ เ ป ด เผยไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมข อ 29. ทํ า ให ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีเงินลงทุนในJASIFจํานวน 1,520 ลานหนวย (2561: 1,293 ลานหนวย)
บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากJASIFในระหวางปเปนจํานวนเงินประมาณ 1,029 ลานบาท (2561: 1,288
ลานบาท)
เงินลงทุนในJASIFตามวิธีสวนไดเสียและวิธีราคาทุนมีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุน
บวก: ซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
บวก: สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนสะสม
หัก: กําไรจากการขายทรัพยสินเขากองทุนฯ
ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบริษัทฯ
หัก: เงินปนผลรับสะสม
หัก: เงินคืนทุนสะสม
สุทธิ

งบการเงินรวม
วิธีสวนไดเสีย
2562
2561
10,450
12,932
4,275
2,969
2,829
(9,268)
(4,336)
(155)
3,935

(7,412)
(4,164)
(192)
3,993

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2562
2561
10,450
12,932
4,275
(155)
14,570

(192)
12,740

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในJASIF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมีมูลคาเทากับ 14,668 ลานบาท (2561: 12,867 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯไดนําใบสําคัญแสดงการถือหนวยลงทุนในJASIFจํานวน 1,045
ลานหนวย (2561: 1,293 ลานหนวย) ไปวางเปนหลักประกันวงเงินกูยืมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมขอ 20.
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14.

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

941
(479)
462

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

960
(460)
500

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงไดดังนี้

มูลคาตามบัญชีตนป
ซื้อสินทรัพย
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ - ราคาตามบัญชี
คาเสื่อมราคา
มูลคาตามบัญชีปลายป
มูลคายุติธรรม
รายไดคาเชารับ

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
500
535
4
1
(14)
(7)
(29)
(28)
462
500
1,850
31

1,905
31

30

มูลคายุติธรรมประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระซึ่งวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมในระดับชั้นที่ 3 โดยใช
เกณฑราคาตลาดสําหรับที่ดินและใชเกณฑวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) สําหรับอาคาร
สํ า นั ก งานให เ ช า ข อ สมมติ ฐ านหลั ก ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น ราคาอาคารดั ง กล า วประกอบด ว ย อั ต รา
ผลตอบแทน อัตราเงินเฟอ อัตราพื้นที่วางระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของคาเชา
บริษัทยอยมีสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการใหเชาอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ปถึง
4 ป โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 จะกอใหเกิดรายไดคาเชาขั้นต่ําในอนาคตดังนี้

ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 4 ป

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
20
29
16
16

31

15.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
อาคารและ
สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา
และอาคาร

อุปกรณสําหรับ
ใหบริการ
โครงขาย
โทรคมนาคม

122
16
-

1,172
36
(1)

38,394
5,725
(10)

3
2
143
-

7
1,214
16
(14)

9
152

21
18
1,255

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนจากอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนจากอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2562

เครื่องมือและ
อุปกรณ

เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
สํานักงาน

651
1,248
(210)

578
82
(12)

1,134
120
(47)

745
(7)

5,307
3,927
(1)

48,103
11,154
(288)

6,151
50,260
2,583
(3,153)

1,689
7
(18)

48
696
70
(6)

(195)
1,012
277
(24)

3
3
744
2
(38)

(6,368)
2,865
2,427
-

13
(359)
58,623
5,382
(3,253)

2,986
52,676

1,678

5
765

15
1,280

9
717

(3,033)
2,259

39
(9)
60,782

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

อื่นๆ

รวม
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม (ตอ)
อาคารและ
สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา
และอาคาร

ที่ดิน
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาของสวนที่
โอนจากอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน
31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับ
สวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาของสวนที่
โอนจากอสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุน
31 ธันวาคม 2562

อุปกรณสําหรับ
ใหบริการ
โครงขาย
โทรคมนาคม

ยานพาหนะ

เครื่องมือและ
อุปกรณ

เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
สํานักงาน

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

-

796
54

13,790
3,899

419
222

364
94

902
137

273
3

-

16,544
4,409

-

-

(9)

(210)

(12)

(46)

(7)

-

(284)

-

4
854
52

17,680
4,506

431
313

446
93

993
129

2
271
2

-

6
20,675
5,095

-

(14)

(680)

(17)

(5)

(22)

(38)

-

(776)

-

11
903

6
21,512

727

534

1,100

8
243

-

25
25,019
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม (ตอ)
อาคารและ
สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา
และอาคาร

ที่ดิน
คาเผื่อการดอยคา
1 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2561

อุปกรณสําหรับ
ใหบริการ
โครงขาย
โทรคมนาคม

ยานพาหนะ

เครื่องมือและ
อุปกรณ

เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
สํานักงาน

สินทรัพย
ระหวางติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561

-

-

-

-

-

-

461
461
461

-

461
461
461

143

360

32,580

1,258

250

19

12

2,865

37,487

31 ธันวาคม 2562

152

352

31,164

951

231

180

13

2,259

35,302

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2561 (จํานวน 4,240 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและบริหาร)

4,409

2562 (จํานวน 4,815 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการบริการ สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขาย การบริการและบริหาร)

5,095

34

(หนวย: ลานบาท)
สวนปรับปรุง
สินทรัพยเชา
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2562
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

เครื่องตกแตงและ
อุปกรณสํานักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องมือ
และอุปกรณ

ยานพาหนะ

รวม

54
54
54

28
2
(1)
29
1
30

2
2
2

2
4
(1)
5
5

86
6
(2)
90
1
91

54
54
54

26
2
(1)
27
1
28

2
2
2

2
(1)
1
1
2

84
2
(2)
84
2
86

-

2

-

4

6

-

2

-

3

5

คาเสื่อมราคาสําหรับป
2561 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

2

2562 (รวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)

2
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน
เงินประมาณ 8,992 ลานบาท (2561: 7,454 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯมีจํานวนเงินประมาณ 82
ลานบาท (2561: 81 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชา
ทางการเงินโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 919 ลานบาท (2561: 1,195 ลานบาท) และเฉพาะของ
บริษัทฯมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท (2561: 4 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเจาหนี้คาอุปกรณจํานวน 1,148 ลานบาท (2561:
4,308 ลานบาท) ซึ่งบริษัทฯไดใชอุปกรณดังกลาวสําหรับโครงการกอสรางสินทรัพยดําเนินงานหลักของ
กลุมบริษัท ในป 2562 บริษัทฯไดรวมตนทุนดอกเบี้ยจายแกเจาหนี้คาอุปกรณเขาเปนราคาทุนของโครงการ
จํานวน 53 ลานบาท (2561: 130 ลานบาท) โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนในอัตรารอยละ 2.99 - 4.21
ในป 2548 บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัด (“พีเอ”) ไดซื้ออาคารจัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร
จากสถาบันการเงินแหงหนึ่งในราคา 1,200 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯมีคาเชาจายลวงหนาสําหรับการเชาพื้นที่
ในอาคารดังกลาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 16. บริษัทฯไดแสดงคาเชาจาย
ลวงหนารวมเปนสวนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม เพื่อแสดงขอมูลที่สะทอนใหเห็นเนื้อหา
เชิงเศรษฐกิจที่แทจริง
16.

คาเชาจายลวงหนา

คาเชาจายลวงหนา
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
คาเชาจายลวงหนา - สุทธิ
คาตัดจําหนายที่บันทึกอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
415
415
(296)
(282)
119
133
14

14
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ในป 2541 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน (อาคาร จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร)
กับบริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัด (เดิมเปนบริษัทรวมและเลิกกิจการในป 2560) โดยสัญญาดังกลาวมี
ระยะเวลาเชา 30 ป ซึ่งบริษัทฯไดจายคาเชาลวงหนาเปนจํานวนเงินรวม 415 ลานบาท ตอมาในป 2543
บริษัทรวมดังกลาวไดโอนกรรมสิทธิในอาคารใหแกสถาบันการเงินเพื่อเปนการชําระหนี้ตามสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้
ในป 2548 พีเอไดซื้ออาคารดังกลาวคืนจากสถาบันการเงินตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมขอ 15. ดังนั้น เพื่อแสดงขอมูลที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แทจริง บริษัทฯจึงไดแสดงคาเชา
จายลวงหนารวมเปนสวนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม
17.

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมขั้นต่ํา
ของธนาคาร (MLR) และ LIBOR บวกอัตราที่กําหนดในสัญญา และค้ําประกันโดยเงินฝากออมทรัพยและ
เงินฝากประจําของบริษัทยอย

18.

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2561
2562
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 7)
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 7)
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
ตนทุนโครงการคางจาย - กิจการ
ที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7)
ตนทุนโครงการคางจาย - กิจการที่ไม
เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

7
2,001

2,711

-

-

14
290
63

3
462
121

66
18
9

138
14
62

-

-

-

2,460

141
2,516

138
3,435

93

2,674

ทริปเปลทีมีขอโตแยงกับทีทีแอนดทีเกี่ยวกับการชําระยอดคงคางระหวางกันในป 2552 โดยวิธีการโอนตั๋ว
สัญญาใชเงินและการโอนสิทธิการรับชําระเงินเปนจํานวนรวม 877 ลานบาท และสัญญาใหบริการวงจรเชา
ตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 11.
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19.

เงินกูยืมระยะสั้น

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 7)
เงินกูยืมระยะสั้น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
571
571

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
5,150
1,137
571
5,150
1,708

บริษัทฯไดเขากูยืมเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงินกับกิจการที่ไมเกี่ยวของกันสองแหงคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 5.0 ตอป และ 8.0 ตอป และไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ในปปจจุบันบริษัทฯไดจายคืนเงินกูยืม
ดังกลาวครบทั้งจํานวนแลว
20.

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินกู

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

20.1
20.2
20.3

MLR - 0.25
MLR
MLR

รวม
หัก: คาธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจาย
ยอดสุทธิ
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
บวก: กูเพิ่ม
หัก: จายคืนเงินกู
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
2561
2562
3,558
4,775
106
266
3,664
5,041
(43)
(64)
3,621
4,977
(841)
(893)
2,780

4,084

งบการเงินรวม
5,041
2,065
(3,442)
3,664

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
3,558
4,775
3,558
4,775
(43)
(64)
3,515
4,711
(735)
(733)
2,780

3,978

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
4,775
(1,217)
3,558

38

รายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาวขางตน มีดังนี้
20.1

เงินกูยืมดังกลาวเปนของบริษัทฯ โดยมีวงเงินกูจํานวน 6,000 ลานบาท มีกําหนดชําระดอกเบี้ยเปน
รายเดือน และชําระคืนเงินตนเปนรายงวด 6 เดือน จํานวน 16 งวด งวดละ 375 ลานบาท และงวด
สุดทายใหชําระเงินตนสวนที่เหลือทั้งจํานวน และตองจายชําระคืนเงินตนทั้งหมดภายในวันที่
25 ธันวาคม 2568 โดยเริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 วงเงินกูยืมดังกลาวค้ําประกัน
โดยใบสําคัญแสดงการถือหนวยลงทุนในJASIFจํานวน 1,045 ลานหนวย บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ที่ เ ป ด ไว เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการสํ า รองการชํ า ระหนี้ ข องบริ ษั ท ฯ นอกจากนี้ ภ ายใต สั ญ ญา
ใหสินเชื่อดังกลาวไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดไวบางประการ เชน การดํารงอั ตราส วนทาง
การเงิน การดํารงอัตราสวนการถือหุนและการกอภาระหนี้สิน และหากมีการรับเงินปนผลจาก
JASIF หรือมีการรับเงินจากการขายหนวยลงทุนJASIF ใหนําเงินดังกลาวมาชําระหนี้เงินกู เปนตน

20.2 เงินกูยืมดังกลาวเปนของเจเอสทีซี มีกําหนดชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและชําระเงินตนไตรมาสละ
40 ลานบาท โดยในเดือนกันยายน 2563 ใหชําระเงินตนสวนที่เหลือทั้งจํานวน เงินกูยืมดังกลาว
ค้ํ า ประกั น โดยการโอนสิ ท ธิ แ ละประโยชน ต ามสั ญ ญาสั ม ปทานตามที่ ก ล า วไว ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ 10. และค้ําประกันโดยทีแอลดีที นอกจากนี้ยังมีบริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค
จํากัด (“จัสเทล”) เขารวมรับผิดชดใชหนี้อยางลูกหนี้รวม
20.3 เงินกูยืมดังกลาวแปนของทริปเปลที วงเงินกู 2,200 ลานบาท เปนเงินกูยืมที่ไดรับจากธนาคารใน
ประเทศแหงหนึ่งในปปจจุบันเพื่อจายชําระเจาหนี้คาอุปกรณ เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา
MLR ตอป มีกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนประจําทุกเดือน และชําระคืนเงินตนเปนประจําทุกไตรมาส
เปนระยะเวลา 16 งวด โดยจายชําระเปนจํานวนงวดละ 138 ลานบาทสําหรับงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 15 และ
งวดที่ 16 ใหจายชําระเงินสวนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนมกราคม 2567 โดยเริ่มชําระ
คืนเงินตนงวดแรกในเดือนเมษายน 2563 เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคารของทริปเปลที
ในปปจจุบันทริปเปลทีไดชําระคืนเงินกูยืมที่มีอยูทั้งจํานวนกอนครบกําหนด
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21. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
3
3
3
3
(1)
(1)

งบการเงินรวม
2561
2562
1,030
1,389
(55)
(95)
975
1,294
(341)
(338)

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

637

953

2

2

กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะและระบบรักษาความปลอดภัย
เครือขายสําหรับใชในการดําเนินงานของกิจการ โดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือนอายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ป
ภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินมีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2561

2562

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
หัก: ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงิน
รอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ไมเกิน
1 ป

รวม

ไมเกิน
1 ป

1 - 4 ป

1 - 5 ป

รวม

369

661

1,030

384

1,005

1,389

(31)

(24)

(55)

(43)

(52)

(95)

338

637

975

341

953
1,294
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา
หัก: ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงิน
รอการตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา
ที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ไมเกิน
1 ป

1 - 4 ป

1

2561
รวม

ไมเกิน
1 ป

1 - 5 ป

รวม

2

3

1

2

3

-

-

-

-

-

-

1

2

3

1

2

3

40

22.

เจาหนี้คาอุปกรณ
กลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้ออุปกรณจากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน ภายใตเงื่อนไขของสัญญาซื้ออุปกรณ
ดังกลาว กลุมบริษัทจะตองจายชําระคาอุปกรณภายในเวลา 1-3 ป โดยในระหวางป 2561 บริษัทยอยได
โอนสิทธิ หนาที่และความรับผิดตางๆ ที่มีอยูภายใตสัญญาซื้อขายบางฉบับใหแกบริษัทฯ ยอดคงคางของ
เจ า หนี้ ดั ง กล า วของบริ ษั ท ฯค้ํ า ประกั น การชํ า ระเงิ น โดยบริ ษั ท อคิ ว เมนท จํ า กั ด และบริ ษั ท จั ส มิ น
อินเตอรเนต จํากัด และของบริษัทยอยค้ําประกันการชําระเงินโดยบริษัท อคิวเมนท จํากัด

เจาหนี้คาอุปกรณ
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รวมเจาหนี้คาอุปกรณ - สุทธิจากสวนที่
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

23.

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,169
4,463
(21)
(155)
1,148
4,308
(1,088)
(3,115)

งบการเงินรวม
2562
2561
2,110
7,694
(49)
(245)
2,061
7,449
(1,626)
(5,275)
435

2,174

60

1,193

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได
ดังนี้

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ตนทุนบริการในอดีต

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ
ดานประชากรศาสตร
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

งบการเงินรวม
2562
2561
498
402

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
40
31

32
20
165

25
11
-

3
2
13

2
1
-

139
8
(34)
828

11
(27)
81
(5)
498

9
67

1
(2)
7
40
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ไดประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งไดกําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจาง สําหรับลูกจางซึ่งทํางาน
ติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน กฎหมาย
ดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไข
โครงการสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน และมีผลกระทบใหกลุมบริษัทมีหนี้สินสํารอง
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 165 ลานบาท และเฉพาะของบริษัทฯ 13 ลานบาท กลุมบริษัท
บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยรับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายทันทีในกําไร
หรือขาดทุนของปปจจุบัน
กลุมบริษัทคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนาเปนจํานวนประมาณ
47 ลานบาท (2561: 23 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวนประมาณ 3 ลานบาท (2561: 1 ลาน
บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ของกลุมบริษัทประมาณ 10 ป (2561: 11 ป) และเฉพาะของบริษัทฯประมาณ 10 ป (2561: 11 ป)
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้
(หนวย: รอยละตอป)
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1.50
3.25
5.00
5.00

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงานสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2562
2561
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้น 50 เบซิสพอยท (2.00%)
ลดลง 50 เบซิสพอยท (1.00%)
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้น 100 เบซิสพอยท (6.00%)
ลดลง 100 เบซิสพอยท (4.00%)

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(44)
47

(25)
27

(3)
3

(2)
2

110
(95)

60
(52)

7
(6)

4
(4)
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24.

ทุนจดทะเบียน/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯไดมีการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) จํานวน
3,428.4 ลานหนวยใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2.04
หุนสามัญเดิม (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย (2.04:1) ใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุการใชสิทธิ 5 ป สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในวันทําการสุดทายของทุกๆไตรมาสตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนดการใชสิทธิวันแรกและวันสุดทายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2558
และ
3 กรกฎาคม 2563 ตามลําดับ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุน
สามัญ 1 หุนซึ่งมีราคาตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาการใชสิทธิ 4.30 บาท
บริษัทฯมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) เมื่อมีการอนุมัติให
จายเงินปนผลเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาการใชสิทธิอยูที่ 3.605 บาทตอหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุน
สามัญ 1.192 หุน (2561: ราคาการใชสิทธิอยูที่ 3.667 บาทตอหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1.172 หุน)
ในเดือนธันวาคม 2561 และในป 2562 มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
(JAS-W3) จํานวนรวม 153.5 ลานหนวย หรือ 180.4 ลานหุน และในปปจจุบันบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนที่ชําระแลวจํานวน 90.2 ลานบาท (หุนสามัญจํานวน 180.4
ลานหุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท)
นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม 2562 มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) จํานวน 37.8 ลานหนวย
โดยจัดสรรเปนหุนสามัญใหมจํานวน 45.0 ลานหุน ซึ่งบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย
ในวันที่ 6 มกราคม 2563 ดวยเหตุนี้บริษัทฯจึงไดแสดงการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนดังกลาวจํานวน
162.3 ลานบาท เปน “เงินรับลวงหนาคาหุน” ในสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) ที่ยังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน
1,257.1 ลานหนวย (2561: 1,317.1 ลานหนวย)

25. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
ภายใต บทบั ญญัติของมาตรา 1202 แห งประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย บริ ษัทย อยที่จั ด ตั้ งขึ้นตาม
กฎหมายไทยตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัททํามาหา
ไดทุกคราวที่จายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริ ษั ท สํ า รองตามกฎหมายดั ง กล า วไม ส ามารถนํ า ไปหั ก กั บ ขาดทุ น สะสมและไม ส ามารถนํ า ไปจ า ย
เงินปนผลได
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26. คาใชจายตามลักษณะ

คาเชาโครงขายโทรคมนาคม
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาธรรมเนียมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ผลเสียหายจากคดีฟองรองจากการกลับคําพิพากษา
ของศาลฎีกา
คาไฟฟา
ตนทุนของสินคาที่จําหนาย
คาใชจายสงเสริมการขาย
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
คาธรรมเนียมที่ปรึกษา

งบการเงินรวม
2562
2561
5,804
5,307
5,128
4,450
3,001
2,548
723
716
831
421
54
351
278
222
247
137

613
439
410
341
306
274
231
175

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
16
16
129
117
831
2
5
25

613
2
5
137

27. ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2561
2562
6,420
195
2,593
9,013

311
506

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
-

-
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช
สําหรับปสามารถแสดงไดดังนี้

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
กลับรายการผลแตกตางชั่วคราวสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่บันทึกในปกอน
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี:
การสงเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในJASIFตามวิธีสวนไดเสีย (หมายเหตุ 13)
อื่นๆ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไมไดบันทึกในงบการเงิน
ผลขาดทุนทางภาษียกมาที่นํามาใชประโยชนระหวางป
ผลเสียหายจากคดีฟองรองจากการกลับคําพิพากษาของศาลฎีกา
ขาดทุนทางภาษีปปจจุบัน
กําไรจากการขายทรัพยสินที่ยังไมรับรูตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของ
บริษัทฯ (หมายเหตุ 29)
สํารองการประกันคาเชาของทรัพยสนิ (หมายเหตุ 29)
สํารองคาขออนุญาตพาดสายเสนใยแกวนําแสง (หมายเหตุ 29)
สํารองคาใชจายและคาเชาทอรอยสายที่เกี่ยวกับการยาย
เสนใยแกวนําแสงลงดิน (หมายเหตุ 29)
ผลกระทบจากการตัดรายการระหวางกัน
สํารองผลประโยชนพนักงาน
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2561
2562
16,286
5,436
รอยละ 20
3,257

รอยละ 20
1,087

2,270

-

(122)
(154)
(337)
(25)

(111)
(180)
(698)
31

(243)
102
53

(14)
123
79

656
3,122
113

-

70
214
37
9,013

189
506

45

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
4,039
15,391

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษี:
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม
อื่นๆ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไมไดบันทึกในงบการเงิน
ผลเสียหายจากคดีฟองรองจากการกลับคําพิพากษาของศาลฎีกา
ผลขาดทุนทางภาษียกมาที่นํามาใชประโยชนระหวางป
ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รอยละ 20
3,078

รอยละ 20
808

(2,955)
(206)
4

(660)
(258)
1

102
(23)
-

123
(14)
-

สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตนทุนเพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาที่ทํากับลูกคา
(หมายเหตุ 4)
สํารองการประกันรายไดคาเชา
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
สํารองคาขออนุญาตพาดสายเสนใยแกวนําแสง
ประมาณการหนี้สินจากการกลับคําพิพากษา
ของศาลฎีกา
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกตางชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกตางชั่วคราว
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

(หนวย: ลานบาท)
กําไรหรือขาดทุนใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

110

96

(13)

(14)

(48)
24
-

2,485
92
49

5
2,485
67
49

325
(6)
6

60

60

-

-

2,593

311

146

2,782
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(หนวย: ลานบาท)
กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการกลับคําพิพากษา
ของศาลฎีกา
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกตางชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกตางชั่วคราว
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

6

6

-

-

60

60

-

-

-

-

66

66

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไมไดใชจํานวน 30,617 ลานบาท (2561: 4,835 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวน 307 ลานบาท
(2561: 815 ลานบาท) ที่กลุมบริษัทไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุมบริษัท
พิจารณาแลวเห็นวากลุมบริษัทอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวและ
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชของกลุมบริษัทมีจํานวนเงิน 1,440 ลานบาท (2561: 2,518 ลานบาท) ซึ่งจะ
ทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2563 - 2567 (2561: ป 2562 - 2566) และเฉพาะของ
บริษัทฯจํานวน 61 ลานบาท (2561: 178 ลานบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป
2564 - 2565 (2561: ป 2564 - 2565)
28. การสงเสริมการลงทุน
บริษัท อิน คลาวด จํากัด (“ไอซี”) ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในกิจการ
ซอฟตแวรตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2200(7)/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ภายใตเงื่อนไขตางๆ
ที่กําหนดไวในบัตรส งเสริมการลงทุนสิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกําไรที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจาก
การประกอบกิจการนั้น (วันที่ 31 พฤษภาคม 2555)
ในป 2562 ไอซีมีรายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนจํานวน 664 ลานบาท (2561: 610 ลานบาท)
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29. ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐาน
ในเดือนกุมภาพันธ 2558 บริษัทฯและทริปเปลทีไดเขาทําสัญญากับJASIF โดยมีรายละเอียดโดยสรุปใน
สาระสําคัญดังตอไปนี้
ก) สัญญาซื้อขายทรัพยสิน
ทริ ป เป ล ที ไ ด เ ข า ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายทรั พ ย สิ น เส น ใยแก ว นํ า แสงกั บ JASIFเป น จํ า นวนเงิ น 55,000
ลานบาท โดยทริปเปลทีตองสงมอบเสนใยแกวนําแสงทั้งหมดประมาณ 980,000 คอรกิโลเมตร
ข) สัญญาเชาหลัก
ทริปเปลทีไดเขาทําสัญญาเชาเสนใยแกวนําแสงกับJASIFจํานวนรอยละ 80 ของทรัพยสินเสนใยแกว
นําแสงทั้งหมดที่ทริปเปลทีขายและสงมอบทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงใหแกJASIFเปนระยะเวลาการ
เชาประมาณ 11 ป (สิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2569) ดวยอัตราคาเชา 425 บาทตอคอรกิโลเมตรตอ
เดื อ นจนถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 และจะปรั บ ขึ้ น ทุ ก วั น ที่ 1 มกราคมของทุ ก ป ตามอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย แตไมเกินรอยละ 3 ตอป
ทริปเปลทีตกลงที่จะชําระคาเชาลวงหนาสําหรับการเชา 3 เดือนสุดทายใหแก JASIFในวันถึงกําหนด
ชําระคาเชางวดแรกรวมเปนเงินไมนอยกวา 816 ลานบาท ทั้งนี้ทริปเปลทีจะตองรับผิดชอบในการจาย
ชําระคาขออนุญาตพาดสายเสนใยแกวนําแสงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับทรัพยสินดังกลาว
ค) สัญญาประกันรายไดคาเชา
JASIFสามารถนําทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงจํานวนรอยละ 20 ของทรัพยสินเส นใยแกวนําแสง
ทั้งหมดออกใหผูอื่นเชาใชได ทั้งนี้หากไมมีผูใดเชาทรัพยสินดังกลาว ทริปเปลทีตกลงเชาใชและชําระ
คาเชาใชทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงดังกลาวตามขอตกลงของสัญญาเพื่อเปนการประกันรายไดใหแก
JASIFเปนระยะเวลา 3 ป และJASIFสามารถตออายุสัญญาประกั นรายไดคาเชาไดอีก ครั้งละ 3 ป
จนกวาจะครบอายุของสัญญาเชาหลัก ดวยอัตราคาเชา 750 บาทตอคอรกิโลเมตรตอเดือนจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกป ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผูบริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย แตไมเกินรอยละ 3 ตอป
ง) สัญญาบริหารดูแลและบํารุงทรัพยสิน
JASIFไดแตงตั้งใหทริปเปลทีเปนผูใหบริการในการซอมแซมบํารุงรักษาและบริหารจัดการทรัพยสิน
เสนใยแกวนําแสง โดยJASIFตกลงจะชําระคาบริการรายเดือนใหแกทริปเปลทีในอัตรา 200 บาทตอ
คอรกิโลเมตรตอปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกป โดยปรับ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป โดยสัญญานี้จะสิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2569 หรือวันเลิกสัญญาเชาหลัก
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จ) สัญญาใหบริการจัดหาผูเชาทรัพยสิน
ทริปเปลทีตกลงเปนผูดําเนินการจัดหาผูเชาทรัพยสินรายอื่นสําหรับทรัพยสินในสวนรอยละ 20 ของ
ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงทั้งหมดของJASIF (“ทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง”) หากมีผูเชา
รายอื่นสนใจเชาทรัพยสินสวนนี้ JASIFสามารถดําเนินการใหเชาตอได โดยทริปเปลทีตกลงสละสิทธิ
การใชทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงดังกลาวโดยทันทีที่JASIFบรรลุขอตกลงกับผูเชารายอื่น JASIF
ตกลงชําระคาตอบแทนใหแกทริปเปลทีรอยละ 25 ของจํานวนผลตางของคาเชาที่ทริปเปลทีไดรับ
จากผู เ ช า รายใดๆสํ า หรั บ การเช า ทรั พ ย สิ น ในส ว นของทรั พ ย สิ น เส น ใยแก ว นํ า แสงส ว นรอง
ตลอดระยะเวลา 3 ป ที่ทริปเปลทีเปนผูใหบริการจัดหาผูเชาตามสัญญานี้ หักดวยผลรวมของคาเชาที่
ทริปเปลทีตองชําระใหแกJASIFตามสัญญาประกันรายไดคาเชาตลอดระยะเวลา 3 ปที่ทริปเปลทีเปน
ผูเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนรอง สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ป และJASIFสามารถตออายุสัญญาได
อี ก ครั้ ง ละ 3 ป การต อ อายุ ข องสั ญ ญาจะต อ งไม เ กิ น กํ า หนดอายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมแบบที่สามของทริปเปลที
ฉ) สัญญากูยืมเงิน
ทริปเปลทีตกลงใหJASIFกูยืมเงินเปนจํานวน 3,850 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับภาษีมูลคาเพิ่ม
ของราคาซื้อขายทรัพยสิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอป
ในเดือนมกราคม 2559 ทริปเปลทีไดรับชําระคืนเงินกูยืมจากJASIFเต็มจํานวนแลว
ช) สัญญาขอตกลงดําเนินการ
สัญญาขอตกลงดําเนินการระบุใหบริษัทฯจะตองดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนในJASIFในสัดสวน
รอยละ 33.33 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดในJASIF (“หนวยลงทุนเริ่มแรก”) โดยภายในรอบ
ระยะเวลา 3 ปแรก บริษัทฯจะตองไมขาย โอน หรือจําหนายไปซึ่งหนวยลงทุนเริ่มแรก เวนแตจะ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากJASIF และในชวงตั้งแตปที่ 4 ถึงปที่ 6 จะตองไมขาย โอน หรือ
จําหนายไปซึ่งหนวยลงทุนในJASIF จนทําใหสัดสวนการถือหนวยลงทุนนอยกวารอยละ 19 ของ
จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่จําหนายในครั้งแรก เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากJASIF
และบริษัทฯและบริษัทในกลุมของบริษัทฯจะตองดํารงสัดสวนการถือหุนในทริปเปลทีและบริษัท
ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด (“ทีทีทีไอ”) ไมต่ํากวารอยละ 76 อีกทั้งทริปเปลทีจะตองดํารงอัตราสวน
ทางการเงิน เชน อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอทุน อัตราสวนหนี้สินตอทุน และอัตราสวนทางการ
เงินในการจายเงินปนผลตามที่กําหนดในสัญญา เปนตน นอกจากนี้ทริปเทิลทีและทีทีทีไอจะตองมี
หนี้สินตามคํานิยามที่กําหนดในสัญญา ณ ขณะใดขณะหนึ่งไมเกินตามที่ระบุไวในสัญญา
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 JASIFไดขอแจงตอสัญญาประกันรายไดคาเชาและสัญญาใหบริการจัดหาผูเชา
ทรัพยสินกับทริปเปลทีเปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันสิ้นสุดสัญญาของทั้งสองสัญญา โดยสัญญาดังกลาว
เริ่มในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2561
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เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติใหทริปเปลที
ขายทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงสวนเพิ่ม (“ทรัพยสินสวนเพิ่ม”) และเชาทรัพยสินสวนเพิ่มกับJASIF และ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติใหแกไขมติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 โดยใหทริปเปลทีขายทรัพยสินสวนเพิ่มจํานวนประมาณ 700,000
คอรกิโลเมตรและราคาประมาณ 38,000 ลานบาท และใหทริปเปลทีเชาทรัพยสินสวนเพิ่มจากJASIF เพื่อใช
ในการดําเนินงานของทริปเปลที
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ทริปเปลทีไดเขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินสวนเพิ่มกับJASIF และบริษัทฯ
และทริปเปลทีเขาทํารายการแกไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับเดิมกับJASIF โดยมีรายละเอียดโดยสรุปใน
สาระสําคัญดังตอไปนี้
1. เข าทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายทรั พ ย สิ น ส ว นเพิ่ ม จํ า นวน 700,000 คอรกิ โ ลเมตร ในราคาซื้ อ ขายทรั พ ย สิ น
สวนเพิ่ม 38,000 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
2. แกไขเพิ่มเติมสัญญาเชาหลักโดยทริปเปลทีตกลงเชาทรัพยสินสวนเพิ่มจํานวนประมาณรอยละ 80
ของทรัพยสินสวนเพิ่มทั้งหมดที่ทางทริปเปลทีไดขายและสงมอบแกJASIF คิดเปนจํานวนประมาณ
560,000 คอร กิ โ ลเมตร ในอั ต ราค า เช า เริ่ ม ต น ที่ 433.21 บาทต อ คอร กิ โ ลเมตรต อ เดื อ น (ไม ร วม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราคาเชาดังกลาวทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปตามอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้ไมเกินรอยละ 3 ตอป
แตไมต่ํากวารอยละ 0 ตอป ระยะเวลาการเชาประมาณ 12 ป 2 เดือนสิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2575 ซึ่ง
เปนวันสิ้นสุดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สามของทริปเปลที และขยาย
ระยะเวลาการเชาเสนใยแกวนําแสงหลักเดิมเพื่อใหวันสิ้นสุดตรงกับระยะเวลาการเชาของทรัพยสิน
สวนเพิ่มบนขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาเชาหลักเดิม โดยทริปเปลทีจะตองรับผิดชอบคาใชจาย
และคาเชาทอรอยสายที่เกี่ยวกับการยายเสนใยแกวนําแสงลงดินสําหรับทรัพยสินเดิมหากคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงมากกวาที่ประมาณการไวในประมาณการทางการเงินที่ตกลงกันในขณะที่มีการเสนอขาย
หนวยลงทุนของJASIFตอประชาชนครั้งแรก และทริปเปลทีจะรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวสําหรับ
ทรัพยสินสวนเพิ่มตลอดอายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก
นอกจากนี้ ทริปเปลทีใหสิทธิแกJASIFในการขอตออายุสัญญาเชาหลักสําหรับทรัพยสินเดิมและ
ทรัพยสินสวนเพิ่มออกไปอีก 10 ป นับจากวันที่ 29 มกราคม 2575 หากทริปเปลทีมีรายไดจากการ
ใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตสําหรับป 2573 ไมต่ํากวา 40,000 ลานบาทและทริปเปลทีไดรับการ
ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่สาม รวมถึงไดรับความเห็นชอบตางๆที่
จําเป นสําหรับการต ออายุการเชาหลัก ซึ่งคาเชาหลังตออายุ การเชาจะเทากับ 433.21 บาทต อคอร
กิโลเมตรตอเดือน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะมีการปรับขึ้นอัตราคาเชาดังกลาวทุกวันที่ 1 มกราคม
ของทุกป ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้
ไมเกินรอยละ 3 ตอป แตไมต่ํากวารอยละ 0 ตอป
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3. แกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันรายไดคาเชาทรัพยสิน โดยในระหวางที่ยังไมมีผูอื่นเปนผูเชา ทริปเปลที
ตกลงเชาทรัพยสินสวนเพิ่มที่เหลือในจํานวนรอยละ 20 ของทรัพยสินสวนเพิ่มทั้งหมด ซึ่งคิดเปน
จํานวนประมาณ 140,000 คอรกิโลเมตรในอัตราคาเชาเริ่มตนที่ 764.48 บาทตอคอรกิโลเมตรตอเดือน
(ไม ร วมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ) โดยจะมี ก ารปรั บ ขึ้ น อั ต ราค า เช า ดั ง กล า วทุ ก วั น ที่ 1 มกราคมของทุ ก ป
ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภคที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้ไมเกินรอยละ
3 ตอป แตไมต่ํากวารอยละ 0 ตอป โดยมีระยะเวลาการเชา 3 ป นับแตวันเริ่มตนของสัญญาเชา อยางไรก็ตาม
JASIFมีสิทธิเลือกที่จะต ออายุสัญญาแก ไขเพิ่ มเติมและแทนที่สัญญาประกั นรายไดคาเชาดั งกลาว
ออกไปไดอีกครั้งละไมเกิน 3 ป จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 สําหรับทรัพยสินสวนเพิ่ม
4. แกไขเพิ่มเติมสัญญาบริหารดูแลและบํารุงทรัพยสินสําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง โดยทริปเปลที
เปนผูใ หบริ การซอมแซมบํ ารุงรักษาและบริ หารจัดการทรัพ ยสิน สวนเพิ่มในอั ตราคาบริก ารเดิ ม
รวมทั้งขยายระยะเวลาการใหบริการซอมแซมบํารุงรักษาและบริหารจัดการทรัพยสินเดิมใหวันสิ้นสุด
ตรงกับอายุสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลัก
นอกจากนี้สัญญาบริหารดูแลและบํารุงทรัพยสินสําหรับทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงจะไมครอบคลุม
ถึงการซอมแซมทรัพยสินสวนที่เสียหาย นอกเหนือจากการดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินที่ระบุไวใน
สัญญา
5. แกไขเพิ่มเติมสัญญาใหบริการจัดหาผูเชาทรัพยสินโดยทริปเปลทีจะใหบริการจัดหาผูเชาทรัพยสินกับ
JASIF สําหรับทรัพยสินในสวนรอยละ 20 ของทรัพยสินสวนเพิ่มบนขอกําหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาใหบริการจัดหาผูเชาทรัพยสินเดิม โดยมีระยะเวลาการบริการประมาณ 3 ป นับแตวันเริ่มตนของ
สัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาใหบริการจัดหาผูเชาทรัพยสินดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยสินสวนเพิ่มออกไปไดอีกครั้งละไมเกิน 3 ป จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575
6. แกไขเพิ่มเติมสัญญาขอตกลงดําเนินการ โดยระบุใหบริษัทฯจะตองดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุน
เพิ่มเติมในJASIF โดยบริษัทฯจะตองไมขาย โอน หรือจําหนายไปซึ่งหนวยลงทุนเพิ่มเติม เวนแตจะ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากJASIF โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ภายในชวงตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 6 นับจากวันที่การซื้อขายทรัพยสินสวนเพิ่มเสร็จสิ้น บริษัทฯ
จะตองดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนเพิ่มเติมในJASIFในสัดสวนรอยละ 19 ของจํานวนหนวย
ลงทุนทั้งหมดในJASIF
2) ในชวงตั้งแตปที่ 7 นับจากวันที่การซื้อขายทรัพยสินสวนเพิ่มเสร็จสิ้นถึงวันที่สิ้นสุดสัญญา
เชาหลัก บริษัทฯจะตองดํารงสัดสวนการถือหนวยลงทุนเพิ่มเติมในJASIF ในสัดสวนรอยละ 15
ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดในJASIFโดยสัดสวนการถือหนวยลงทุนขั้นต่ําในกรณีนี้จะ
ลดลงเหลือรอยละ 0 ในกรณีที่JASIFไดชําระคืนเงินกูใหกับสถาบันการเงินทั้งจํานวน
51

นอกจากนี้กลุมบริษัทจะตองดํารงสัดสวนการถือหุนในทริปเปลทีและทีทีทีไอไมต่ํากวารอยละ 76
อีกทั้งทริปเปลทีจะตองดํารงอัตราสวนทางการเงิน เชน อัตราสวนหนี้สินหมุนเวียนตอทุน อัตราสวน
หนี้ สิ น ต อ ทุ น และอั ต ราส ว นทางการเงิ น ในการจ า ยเงิ น ป น ผลตามที่ กํ า หนดในสั ญ ญา เป น ต น
นอกจากนี้ทริปเปลทีและทีทีทีไอจะตองมีหนี้สินตามคํานิยามที่กําหนดในสัญญา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ไมเกินตามที่ระบุไวในสัญญา รวมถึงทริปเปลทีตองสํารองเงินฝากตามที่กําหนดไวในสัญญาไวเพื่อ
เปนเงินสํารองการชําระคาเชาทรัพยสินเสนใยแกวนําแสง
บริษัทฯและทริปเปลทีไดพิจารณารายการและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีอยางรอบคอบและละเอียดถี่ถวน
เกี่ยวกับธุรกรรมโครงสรางพื้นฐานในเนื้อหาของรายการและสรุปไดดังนี้
1. ทริปเปลทีสามารถรับรูรายการขายสินทรัพยไดเนื่องจากการขายสินทรัพยดังกลาวไดปฏิบัติตามภาระ
ที่ตองปฏิบัติตามสัญญาเสร็จสิ้นแลว โดยการโอนอํานาจในการควบคุมสินทรัพยใหแกJASIF ซึ่ง
รายไดที่เกิดขึ้นจากทรัพยสินที่ขายใหแกJASIFจะตกเปนของJASIF และผลจากการขายไมมีการผูกขาด
การเชาโดยทริปเปลทีแตเพียงรายเดียวจึงสรุปไดวาเปนการขายขาดและสามารถบันทึกเปนรายการขาย
สินทรัพยได
2. การที่ทริปเปลทีเขาทําสัญญาประกันรายไดคาเชาใหกับJASIFพิจารณาไดวาเปนการรับประกันคาเชา
แบบไมเปนสาระสําคัญจนทําใหไมสามารถรับรูรายไดการขายได เนื่องจากสวนที่รับประกันคาเชา
คิดเปนเพียงรอยละ 20 ของทรัพยสินเสนใยแกวนําแสงทั้งหมด ทั้งนี้ ทริปเปลทีไดบันทึกสํารอง
การประกันรายไดคาเชาดังกลาวไวในบัญชี นอกจากนี้ทริปเปลทีไดบันทึกสํารองตางๆที่เกี่ยวของกับ
ภาระผูกพันระหวางทริปเปลทีกับJASIF ครบถวนแลว ณ วันที่มีการสงมอบสินทรัพยใหแก JASIF
3. การเชากลับคืนไดมีการทดสอบตามเงื่อนไขที่ระบุไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 “สัญญาเชา”
และสรุปวาเปนการเชาดําเนินงาน
นอกจากนี้ ขอเท็จจริงดังตอไปนี้ไดถูกนํามาพิจารณาวาอํานาจในการควบคุมและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
เกี่ยวกับสินทรัพยที่ขายไดมีการโอนแลว
1. JASIFเปนผูรับความเสี่ยงหากมีความเสียหายตอสินทรัพยและความเสี่ยงในความไมแนนอนของ
รายไดในอนาคต
2. อัตราคาเชาตามสัญญาแกไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเชาหลักที่JASIFคิดกับทริปเปลทีพิจารณาวา
เปนราคาตลาดตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
3. โอกาสที่รายไดจากการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตของทริปเปลทีในป 2573 จะถึง 40,000
ลานบาท แทบจะไมมีตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
4. ผูถือหนวยลงทุนของJASIFเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจในฐานะเปนเจาของสินทรัพย
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โดยสรุปทริปเปลทีจะบันทึกรับรูกําไรจากการขายทรัพยสินสวนเพิ่มเปนจํานวน 17,182 ลานบาท และบริษัท
ฯไดบันทึกกําไรจากการขายทรัพยสินเปนจํานวน 13,975 ลานบาท (หลังจากหักรายการกําไรที่ยังไมรับรูเปน
จํานวนรอยละ 19 ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบริษัทฯใน JASIF) เปนรายการตางหากไวภายใต
“รายไดอื่น” ในกําไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ทริปเปลทีไดบันทึกประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของกับรายการ
ดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของกับการค้ําประกันคาเชาของทรัพยสิน ณ วันสงมอบเปนจํานวน 15,612 ลานบาท
คาขออนุญาตพาดสายเสนใยแกวนําแสง ณ วันสงมอบเปนจํานวน 566 ลานบาท และคาใชจายและคาเชาทอ
รอยสายที่เกี่ยวกับการยายเสนใยแกวนําแสงลงดิน ณ วันสงมอบเปนจํานวน 348 ลานบาท โดยการบันทึก
ประมาณการหนี้สินดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคตามหลักความระมัดระวังรอบคอบ
รายการขายทรัพยสินสามารถสรุปไดดังนี้
ราคาขายทรัพยสิน
ตนทุนทรัพยสนิ
กําไรจากการขายทรัพยสิน
หัก: คาใชจายในการขายทรัพยสิน
กําไรจากการขายทรัพยสินกอนภาษี
หัก: สํารองการประกันคาเชาของทรัพยสิน ณ วันสงมอบ
หัก: สํารองคาขออนุญาตพาดสายเสนใยแกวนําแสง ณ วันสงมอบ
หัก: สํารองคาใชจายและคาเชาทอรอยสายที่เกี่ยวกับการยายเสนใยแกวนําแสง
ลงดิน ณ วันสงมอบ
หัก: กําไรที่ยังไมรับรูตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบริษัทฯ
กําไรจากการขายทรัพยสินใหJASIF ณ วันที่ขาย

(หนวย: ลานบาท)
38,000
(2,470)
35,530
(1,752)
33,778
(15,612)
(566)
(348)
(3,277)
13,975

30. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูในระหวางป
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปน
หุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงการคํานวณไดดังนี้
งบการเงินรวม
จํานวนหุนสามัญ
กําไรสําหรับป
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2562
2561
2562
2561
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหกับผูถือหุนเดิม
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ

7,265

4,913

8,114

7,759

-

-

595

665

7,265

4,913

8,709

8,424

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุนสามัญ
กําไรสําหรับป
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2561
2562
2561
2562
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานหุน) (ลานหุน)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออก
ใหกับผูถือหุนเดิม
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ

15,391

4,039

8,114

7,759

-

-

595

665

15,391

4,039

8,709

8,424

กําไรตอหุน
2562
2561
(บาท)
(บาท)
0.90

0.63

0.83

0.58

กําไรตอหุน
2562
2561
(บาท)
(บาท)
1.90

0.52

1.77

0.48
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31.

สวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน กลุมบริษัทจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของการ
บริการ กลุมบริษัทมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 สวนงาน ดังนี้
1) สวนงานการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
2) การใหบริการโครงขายโทรคมนาคม
3) สวนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
4) สวนงานอื่น
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุมบริษัทประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
เดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหวางสวนงานที่รายงานเปนไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
รายไดระหวางสวนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
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ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของกลุมบริษัทมีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สวนงานการให
บริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง
2562
2561
รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
กําไรจากการขายทรัพยสินเขากองทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
คาใชจายในการขายและการบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ผลเสียหายจากคดีฟองรองจากการกลับคําพิพากษาของศาลฎีกา
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินได
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

สวนงานการใหบริการ
โครงขายโทรคมนาคม
2562
2561

สวนงานจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่อสาร
และโทรคมนาคม
2562
2561

สวนงานอื่นๆ
2562
2561

17,139
1,296
18,435

16,916
2,493
19,409

850
614
1,464

899
1,001
1,900

43
9,557
9,600

34
101
135

143
165
308

146
160
306

6,218

6,473

239

246

15

21

(3)

(11)

การตัดรายการบัญชี
ระหวางกัน
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561

(11,632)
(11,632)

18,175
18,175

17,995
17,995

6,469

6,729

13,975
1,732
426
532
(1,296)
(4,118)
(831)
(247)
772
(1,128)
(9,013)
(8)
7,265

3,650
450
48
(1,279)
(3,473)
(613)
(231)
899
(744)
(506)
(17)
4,913

(3,755)
(3,755)
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ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูใน
งบการเงินจึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
ในป 2562 และ 2561 กลุ ม บริ ษั ท ไม มี ร ายได จ ากลู ก ค า รายใดที่ มี มู ล ค า เท า กั บ หรื อ มากกว า
รอยละ 10 ของรายไดของกิจการ
32. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุมบริษัทและพนักงานของกลุมบริษัทไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุมบริษัทและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนใน
อัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 8 ของเงินเดือน และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบี ย บว า ด ว ยกองทุ น ของกลุ ม บริ ษั ท กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ นี้ บ ริ ห ารโดยบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การ
กองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 92
ลานบาท (2561: 90 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจํานวน 7 ลานบาท (2561: 7 ลานบาท)
33. เงินปนผลจาย
เงินปนผล
เงินปนผลประจําป 2561

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
เงินปนผลระหวางกาลจากกําไร
ที่ประชุมคณะกรรมการ
สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
รวมเงินปนผลสําหรับป 2562
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
เงินปนผลระหวางกาลจากกําไร
ที่ประชุมคณะกรรมการ
สะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
รวมเงินปนผลสําหรับป 2561

เงินปนผลจาย
(ลานบาท)

เงินปนผลจายตอหุน
(บาท)

2,279

0.28

2,449
4,728

0.30
0.58

1,484

0.20

2,309
3,793

0.30
0.50

เงินปนผลประจําป 2560
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34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนที่เกี่ยวของกับการซื้ออุปกรณจํานวน 8 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาและ 42 ลานบาท (2561: 9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 78 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯ
ไมมีรายจายฝายทุน (2561: 1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 25 ลานบาท)
34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน
บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน อาคาร พื้นที่ในอาคารและอุปกรณ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 13 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญา
เชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
จายชําระ
ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป

7,320
28,374
49,823

4,481
18,164
10,195

34.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
ทริปเปลทีมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาและใหบริการแกJASIF ตามเกณฑและเงื่อนไขที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 29.
34.4 การค้ําประกัน
ก) กลุมบริษัทมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันการประมูลงานและการปฏิบัติตาม
สัญญาเปนจํานวนเงินประมาณ 391 ลานบาท ในนามของกลุมบริษัท (2561: 330 ลานบาท) และเฉพาะ
ของบริษัทฯเปนจํานวน 3 ลานบาท (2561: 3 ลานบาท)
ข) บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทยอย
เปนจํานวนเงินรวม 3 ลานบาท (2561: 3 ลานบาท)
ค) บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิตกับผูขายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนเงิน
รวมประมาณ 8 ลานบาท และ 5 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (2561: 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา)
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34.5 บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (“ทีเจพี”) ไดทําสัญญาจางเหมา (Turn-Key) กับบริษัทคูสัญญาแหงหนึ่ง
ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะตองสงมอบงานใหกับบริษัทคูสัญญาดังกลาวตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา
โดยจะตองสงมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 จนถึงปจจุบันทีเจพีไมสามารถสงมอบงานดังกลาวได
ตามกําหนดระยะเวลาเนื่องจากเหตุของความลาชาซึ่งเกิดจากการสงมอบพื้นที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของมี
ความลาชา โดยบริษัทคูสัญญามีสิทธิที่จะคิดคาปรับลาชาตามสัญญาจากทีเจพีเปนรายวันในอัตรารอยละ
0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ลานบาท) อยางไรก็ตามผูบริหารของทีเจพีอยูในระหวางการขอแกไขสัญญา
เพื่อลดเนื้องานกับคูสัญญา ซึ่งผูบริหารของทีเจพีเชื่อวาจะสามารถแกไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานได และจะ
สามารถปดโครงการไดโดยมีคาปรับเกิดขึ้นอยางไมมีสาระสําคัญ
34.6 ภายหลังจากที่ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ (“แผนฯ”) ในวันที่
7 สิงหาคม 2546 บริษัทฯไดปฏิบัติตามขอกําหนดของแผนฯครบถวน ศาลลมละลายกลางจึงมีคําสั่งยกเลิก
การฟนฟูกิจการของบริษัทฯในวันที่ 14 กันยายน 2549 อยางไรก็ตาม มีเจาหนี้บางรายไดยื่นคํารองคัดคาน
ในบางประเด็นตอศาลฎีกาในระหวางกระบวนการฟนฟูกิจการของบริษัทฯ
ตอมาในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ศาลลมละลายกลางไดอานคําพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งไมเห็นชอบดวย
แผนฯ และใหยกเลิกคําสั่งใหฟนฟูกิจการของศาลลมละลายกลาง จากเหตุการณดังกลาวทําใหสิทธิเรียกรอง
ของเจาหนี้ที่มีตอบริษัทฯในฐานะลูกหนี้กลับไปเปนเชนเดิมดังที่เปนอยูกอนวันที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
บริษัทฯและที่ปรึกษากฎหมายไดรวมกันประเมินผลกระทบในเบื้องตน และพบวาบริษัทฯอาจมีภาระ
เพิ่มเติมจากเหตุการณนี้เปนจํานวนมากที่สุดไมเกิน 1,343 ลานบาท โดยจํานวนดังกลาวไมรวมดอกเบี้ยที่
อาจมีขึ้นหากมีการฟองรองจากเจาหนี้ในอนาคต ทั้งนี้การที่บริษัทฯ จะตองชําระหนี้ใหแกเจาหนี้รายหนึ่ง
รายใดหรือไมเพียงใดนั้นจะขึ้นอยูกับวามีเจาหนี้มาแสดงตนและแสดงสิทธิของตนจนบริษัทฯเชื่อวาเปน
เจาหนี้ตามจํานวนที่กลาวอางแลวหรือไมเทานั้น
ตอมาในเดือนสิงหาคม 2557 สถาบันการเงินรวมหารายไดยื่นคําฟองตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสินทางปญญาฯ”) เรียกรองใหบริษัทฯชําระเงินตามสัญญาเงินกู สัญญาค้ํา
ประกัน และสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนเงินจํานวนรวม 526 ลานบาท 25 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 1,736
ลานเยนญี่ปุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบเทาจํานวนประมาณ 1,769 ลานบาท) โดยเปนสวนของ
เงินตนจํานวน 1,060 ลานบาท และดอกเบี้ยจํานวน 709 ลานบาท บริษัทฯไดประเมินเงื่อนไขของการ
บันทึกบัญชีจากเหตุการณนี้ และเห็นวาบริษัทฯควรตองบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีการยื่นฟองตอศาล
อยางไรก็ตามมีโจทกสองรายที่เปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองมาจากเจาหนี้เดิมหลายราย โดยรายหนึ่งมิไดมีชื่อ
ปรากฏอยูในคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายจึงมีความเห็นวานาจะยังมี
ความไมแนนอนวาโจทกทั้งสองรายดังกลาวจะไดรับชําระหนี้ตามจํานวนที่กลาวอางในคําฟองหรือไม
ดังนั้นบริษัทฯจึงบันทึกประมาณการหนี้สินเฉพาะของโจทกสามรายซึ่งเปนเจาหนี้รายเดิมที่มีชื่อปรากฏอยู
ในคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการของบริษัทฯไวในงบการเงิน เนื่องจากมีความเปนไปไดคอนขางแน
ที่กิจการจะตองรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น โดยใชมูลหนี้ที่โจทกทั้งสามรายยื่นคําฟองเปนพื้นฐานหัก
ดวยประมาณการมูลคาของการชําระหนี้ในรูปแบบตางๆ ตามแผนฟนฟูกิจการและตามคําแนะนําของที่
ปรึกษากฎหมาย
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ตอมาในระหวางป 2561 ศาลทรัพยสินทางปญญาฯไดตัดสินคดีระหวางบริษัทฯกับโจทกจํานวนสี่ราย
โดยศาลทรัพยสินทางปญญาฯพิพากษาใหบริษัทฯชําระหนี้คิดเปนจํานวนเงินรวม 1,012 ลานบาท (คํานวณ
โดยอางอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พรอมดอกเบี้ยตามฟอง
จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ซึ่งบริษัทฯพิจารณาบันทึกประมาณการหนี้สินในสวนของเงินตนและดอกเบี้ย
บางสวนเพิ่มเติม เนื่องจากมีความเปนไปไดเพิ่มขึ้นที่บริษัทฯจะมีภาระในหนี้ดังกลาวจากการตัดสินคดี
ความของศาลทรัพยสินทางปญญาฯ เปนผลใหประมาณการหนี้สินจากการกลับคําพิพากษาของศาลฎีกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนรวมเปน 926 ลานบาท (เงินตนจํานวน 428 ลานบาท และดอกเบี้ย
จํานวน 498 ลานบาท)
ในป 2562 และในเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทกสามราย
โดยมีหนึ่งรายไดรับอนุมัติจากศาลทรัพยสินทางปญญาฯแลว และอีกสองรายอยูระหวางรอคําพิพากษาตาม
ยอมจากศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ โดยตามสัญญาประนีประนอมยอมความ บริษัทฯจะตองชําระเงินตน
และดอกเบี้ยเปนจํานวนเงินรวม 1,349 ลานบาท (คํานวณโดยอางอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศ
ไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พรอมดอกเบี้ยตามสัญญาประนีประนอมดังกลาวจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น
เปนผลใหบริษัทฯบันทึกหนี้สินเพิ่มเติมเปนจํานวน 670 ลานบาท คดีดังกลาวถือเปนที่สิ้นสุดเมื่อไดรับ
คําพิพากษาตามยอมจากศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ สําหรับโจทกอีกสองราย บริษัทฯอยูระหวางการเจรจา
ประนีประนอมยอมความ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบันทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมอีกเปนจํานวน 161
ลานบาท โดยพิจารณาจากมูลหนี้ที่ศาลทรัพยสินทางปญญาฯพิจารณาใหบริษัทฯตองชําระใหกับเจาหนี้
ทั้งสองรายดังกลาว โดยสามารถจําแนกรายละเอียดตามแตละคดีไดดังตอไปนี้
1. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ศาลทรัพยสินทางปญญาฯไดตัดสินคดีระหวางบริษัทฯกับโจทกรายหนึ่ง
(เจาหนี้รายเดิม) โดยพิพากษาใหบริษัทฯชําระหนี้คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 1,049 ลานเยนญี่ปุน หรือ
เทียบเทาจํานวนประมาณ 293 ลานบาท (คํานวณโดยอางอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พรอมดอกเบี้ยตามฟอง (อัตรา TIBOR บวก 1.5 ตอป ดอกเบี้ยเพิ่มเติมใน
อัตรา TIBOR บวก 1.0 ตอป และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา TIBOR บวก 2.0 บวก 1.5 ตอป) นับแตวันถัด
จากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น บริษัทฯยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ปจจุบันคดีอยู
ระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ และบริษัทฯอยูระหวางการเจรจาประนีประนอม
ยอมความกับโจทกรายดังกลาวเปนผลใหบริษัทฯบันทึกประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมเปนจํานวนเงิน
138 ลานบาท ตามมูลหนี้ที่ศาลทรัพยสินทางปญญาฯพิพากษาใหชําระ
2. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ศาลทรัพยสินทางปญญาฯไดตัดสินคดีระหวางบริษัทฯกับโจทกรายหนึ่ง
(เจาหนี้รายเดิม) โดยพิพากษาใหบริษัทฯชําระหนี้คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ หัก
มู ลค า ทรั พ ย สิ น และเงิ น ที่ ไ ดรับ ชําระตามแผนฟ น ฟู กิ จ การของ บริ ษัท จั สมิน อิน เตอร เ นชั่น แนล
โอเวอรซีส จํากัด และของบริษัทฯรวมเปนจํานวนเงินประมาณ 28 ลานบาท คงเหลือหนี้คงคางเปน
จํ า นวนเงิน ประมาณ 28 ลานบาท (คํา นวณโดยอางอิง อัต ราแลกเปลี่ ย นธนาคารแหง ประเทศไทย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พรอมดอกเบี้ยตามฟอง (อัตรา LIBOR บวกรอยละ 4.0 ตอป) นับจากวันที่
15 กันยายน 2546 จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น บริษัทฯยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ และ
บริษัทฯอยูระหวางการเจรจาประนีประนอมยอมความกับโจทกรายดังกลาวเปนผลใหบริษัทฯบันทึก
ประมาณการหนี้สินเพิ่มเติมเปนจํานวนเงิน 23 ลานบาท ตามมูลหนี้ที่ศาลทรัพยสินทางปญญาฯ
พิพากษาใหชําระ
3. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศาลทรัพยสินทางปญญาฯไดตัดสินคดีระหวางบริษัทฯกับโจทกรายหนึ่ง
(เจาหนี้รายเดิม) โดยพิพากษาใหบริษัทฯชําระหนี้คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 1,211 ลานเยนญี่ปุน และ
4 ลา นเหรียญสหรั ฐ ฯ หรื อเทีย บเท าจํ านวนรวมประมาณ 454 ลานบาท (คํานวณโดยอางอิงอั ตรา
แลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปนับแต
วันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น บริษัทฯยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ เมื่อวันที่
13 มกราคม 2563 บริษัทฯเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทกรายดังกลาว ปจจุบันอยู
ระหวางรอคําพิพากษาตามยอมจากศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
4. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ศาลทรัพยสินทางปญญาฯไดตัดสินคดีระหวางบริษัทฯกับโจทกรายหนึ่ง
(เจาหนี้รับโอนสิทธิ) โดยพิพากษาใหบริษัทฯชําระหนี้คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 461 ลานเยนญี่ปุน
หักมูลคาทรัพยสินและเงินที่ไดรับชําระตามแผนฟนฟูกิจการของ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล
โอเวอรซีส จํากัด และของบริษัทฯรวมเปนจํานวนเงินประมาณ 55 ลานบาท คงเหลือประมาณ 74 ลาน
บาท (คํานวณโดยอางอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พรอม
ดอกเบี้ยอัตรา TIBOR บวกรอยละ 4.0 ตอป นับแตวันที่ 18 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546
และดอกเบี้ยอัตรา TIBOR บวกรอยละ 4.5 ตอป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระ
เสร็จสิ้น ทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ 7.5 ตอปและ 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ หักมูลคาทรัพยสินและเงินที่
ไดรับชําระตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด และของ
บริษัทฯรวมเปนจํานวนเงินประมาณ 151 ลานบาท คงเหลือประมาณ 162 ลานบาท (คํานวณโดยอางอิง
อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พรอมดอกเบี้ยอัตรา LIBOR
บวกรอยละ 4.0 ตอปนับแตวันที่ 18 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และดอกเบี้ยอัตรา
LIBOR บวกรอยละ 4.5 ตอปนับแตวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ตอง
ไมเกินรอยละ 7.5 ตอป บริษัทฯยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
บริษัทฯเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทกรายดังกลาว ปจจุบันสัญญาดังกลาวอยูระหวาง
รอคําพิพากษาตามยอมจากศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
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5. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ศาลทรัพยสินทางปญญาฯไดใหบริษัทฯเขาทําสัญญาประนีประนอม
ยอมความกับโจทกรายหนึ่ง (เจาหนี้รับโอนสิทธิ) ที่อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งฟองรองให
บริษัทฯชําระหนี้คิดเปนทุนทรัพยเปนจํานวนเงินประมาณ 240 ลานบาท (เงินตนจํานวน 115 ลานบาท
และดอกเบี้ยจํานวน 125 ลานบาท) โดยใหบริษัทฯชําระเงินตนและดอกเบี้ยคิดเปนจํานวนเงินประมาณ
6 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทาจํานวนประมาณ 178 ลานบาท (คํานวณโดยอางอิงอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีกําหนดชําระเงินงวดแรกเปนจํานวน 14
ลานบาทภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สวนเงินตนคงเหลือหลังหักการชําระเงินงวดแรกเปนการผอน
ชําระหนี้เปนรายงวด 6 เดือน จํานวน 6 งวด พรอมดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอปนับจากวันที่ 2 กรกฎาคม
2562 จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น และตองจายชําระคืนหนี้ทั้งหมดภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คดี
ดังกลาวถือเปนที่สิ้นสุด เปนผลใหบริษัทฯบันทึกหนี้สินเพิ่มเติมเปนจํานวนเงินประมาณ 60 ลานบาท
โดยในปปจจุบัน บริษัทฯไดจายชําระตามสัญญาดังกลาวแลวเปนจํานวน 14 ลานบาท
ผลที่สุดของคดีฟองรองสําหรับคดีที่ยังไมถึงที่สุดยังไมสามารถคาดการณไดในขณะนี้ ฝายบริหารของ
บริษัทฯจึงพิจารณาวาจํานวนสํารองที่บันทึกไวในบัญชีนั้นเพียงพอและเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน
อยางไรก็ตาม การบันทึกประมาณการหนี้สินนี้ไมไดเปนการรับสภาพหนี้หรือผูกพันบริษัทฯใหตองจาย
ชําระหนี้สินดังกลาวแตอยางใด
34.7 ในเดือนกันยายนและธันวาคม 2556 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“เจทีเอส”) ไดทํา
สัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (“แท็บเล็ต”) โซนที่ 4 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ใหแก
คูสัญญาซึ่งเปนหนวยงานราชการสองหนวยงานซึ่งมีมูลคาตามสัญญาเปนจํานวนเงินรวม 749 ลานบาท
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวเจทีเอสตองสงมอบแท็บเล็ตทั้งหมดใหแกหนวยงาน
ราชการคูสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2556 และภายในเดือนมีนาคม 2557 ตามลําดับ ตอมาในระหวางป
2557 หนวยงานราชการคูสัญญาทั้งสองไดมีหนังสือขอบอกเลิกสัญญาซื้อขายแท็บเล็ตมายังเจทีเอส เนื่องจาก
คูสัญญาพิจารณาวาเจทีเอสไมสามารถสงมอบแท็บเล็ตใหแกคูสัญญาทั้งสองไดตามกําหนดเวลาในสัญญา
โดยใหเจทีเอสชําระคาปรับรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไมไดสงมอบนับแตวันครบ
กําหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท และ 142 ลานบาท ตามลําดับ
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 และเดือนมีนาคม 2558 หนวยงานราชการคูสัญญาทั้งสองไดฟองรองตอศาล
ปกครองกลางใหเจทีเอสชําระคาปรับจากการไมสงมอบแท็บเล็ตตามสัญญาและชําระเงินตามหนังสือ
ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาของธนาคารพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป คิดเปนทุนทรัพย
จํานวนเงินประมาณ 5 ลานบาทและ 190 ลานบาท ตามลําดับ และเจทีเอสไดมีหนังสือถึงบริษัทคูสัญญา
ผูขายแท็บเล็ตเพื่อแจงวาบริษัทดังกลาวผิดสัญญาในการสงมอบแท็บเล็ตแกเจทีเอสและเจทีเอสไดยกเลิก
สัญญากับบริษัทดังกลาวแลว นอกจากนี้ เจทีเอสไดเรียกรองใหธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาขายแท็บเล็ตแกบริษัทดังกลาวชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันใหเจทีเอส และเจทีเอสไดรับชําระ
เงินตามหนังสือค้ําประกันดังกลาวแลวเปนจํานวนเงิน 38 ลานบาท ซึ่งเจทีเอสมีสิทธิทางกฎหมายที่จะยึดเงิน
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ดั ง กล า วเพื่ อ ชดเชยความเสี ย หายต า งๆที่ บ ริ ษั ท คู สั ญ ญาดั ง กล า วก อ ให เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ปฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญา
เจทีเอสไดบันทึกจํานวนเงินที่ไดรับดังกลาวเปนหนี้สินในบัญชีภายใตรายการเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จนถึงปจจุบัน เจทีเอสจึงถือเสมือนวาจํานวนเงิน
ดังกลาวเปนเงินสํารองคาปรับและคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในบัญชีเชนกัน นอกจากนี้ หากเจทีเอสตองชําระ
คาปรับและคาเสียหายแกหนวยงานราชการทั้งสอง เจทีเอสสามารถเรียกรองคาเสียหายทั้งหมดคืนจาก
บริ ษั ท ผู ข ายแท็ บ เล็ ต ดั ง กล า วได ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาซื้ อ ขายแท็ บ เล็ ต อย า งไรก็ ต าม วั น ที่
22 กุมภาพันธ 2561 ศาลปกครองกลางไดมีคําตัดสินคดีระหวางเจทีเอสกับหนวยงานราชการแหงหนึ่ง
ซึ่งฟองรองใหเจทีเอสชําระคาปรับจากการไมสงมอบแท็บแล็ตตามสัญญาคิดเปนทุนทรัพยจํานวนเงินรวม
ประมาณ 5 ลานบาท โดยพิพากษาใหเจทีเอสชําระคาปรับคิดเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 3 ลานบาท
เมื่ อวั นที่ 8 มิ ถุ นายน 2561 ธนาคารผู ออกหนั งสื อค้ํ าประกั นได มี หนั งสื อแจ งมายั งเจที เอสว า เมื่ อวั นที่
5 เมษายน 2561 ทางธนาคารผูออกหนังสือค้ําประกันไดวางเงินชําระตามคําพิพากษาในสวนของธนาคาร
เปนจํานวนเงินประมาณ 2 ลานบาท ทําใหคาปรับตามคําพิพากษาคงเหลือเปนจํานวนเงินประมาณ 1 ลานบาท
และเมื่อวัน ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางไดตัดสินคดีระหวางเจทีเอสกับหนวยงานราชการ
อีกแหงหนึ่ง ซึ่งฟองรองใหเจทีเอสชําระคาปรับและชําระเงินตามหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาของ
ธนาคาร พร อมดอกเบี้ ยคิ ดเป นทุ นทรั พย เป นจํ านวนเงิ นประมาณ 190 ล านบาท โดยศาลปกครองกลาง
พิพากษาใหเจทีเอสชําระคาปรับคิดเปนจํานวนเงินประมาณ 7 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปนับแต
วันถัดจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ซึ่งสํารองตามคาปรับและคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่เจทีเอสบันทึกไว
ตั้งแตในอดีตที่ผานมามีความเพียงพอตอจํานวนคาปรับตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกลาวแลว
อยางไรก็ตามเจทีเอสและหนวยงานราชการคูสัญญาทั้งสองแหงไดยื่นอุทธรณคดีตอศาลปกครองสูงสุดและ
เจทีเอสไดยื่นคํารองขอทุเลาการบังคับคดีตอศาลปกครองกลาง ปจจุบันคดียังอยูระหวางกระบวนพิจารณา
ของศาล ดังนั้น ผลที่สุดของคดีฟองรองและขอพิพาทสําหรับคดีที่ยังไมถึงที่สุดยังไมสามารถคาดการณได
ในขณะนี้ อยางไรก็ตามฝายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของเจทีเอสยังคงเชื่อวาจะไมไดรับผลเสียหาย
ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟองรองและขอพิพาทและเชื่อมั่นวาสํารองคาปรับและคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ที่บันทึกไวตั้งแตในอดีตที่ผานมาเพียงพอแลวตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง
34.8 คดีฟองรองและขอพิพาทกับทีทีแอนดทีและทีโอที
เมื่ อ วั น ที่ 15 มี น าคม 2559 ศาลล ม ละลายกลางได มี คํ า สั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ ด็ ด ขาดในคดี ฟ น ฟู กิ จ การของ
ทีทีแอนดที โดยผลของคําสั่งดังกลาว กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาวาคดีแพงทั้งปวงอัน
เกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหนี้ซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลในขณะที่มีคําสั่งพิทักษทรัพย และเมื่อเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยมีคําขอโดยทําเปนคํารอง ศาลมีอํานาจงดการพิจารณาคดีแพงนั้นไวหรือจะสั่งประการใด
ตามที่เห็นสมควรก็ได ดังนั้น สําหรับคดีแพงตางๆที่เกี่ยวกับทรัพยสินของทีทีแอนดที ศาลอาจพิจารณา
เรียกเจาพนักงานพิทัก ษทรัพยของทีทีแอนดทีเ พื่อสอบถามวาจะดําเนินการอยางไร เพื่อประกอบการ
พิจารณาทําคําสั่งของศาลตอไปในแตละคดี
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1. บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (“ซีซีเอส”) มียอดหนี้คางชําระจากทีทีแอนดทีตามสัญญา
จั ด หาระบบบริ ก ารลู ก ค า และระบบพิ ม พ ใ บแจ ง หนี้ จํ า นวนประมาณ 5 ล านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทียบเทาจํานวนประมาณ 170 ลานบาท) ยอดหนี้ดังกลาวนี้เปนหนี้ที่มีขอ
โตแยงกับทีทีแอนดที โดยในป 2554 ทีทีแอนดทีไดยื่นขอเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
กลาวหาวาซีซีเอสปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวและเรียกรองใหซีซีเอสชําระเงินเปนจํานวนรวมประมาณ
1,780 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น
อยางไรก็ตามฝายบริหารของซีซีเอสพิจารณาวาซีซีเอสไมไดปฏิบัติผิดสัญญาจึงไมตองชําระเงินจํานวน
ดังกลาวใหกับทีทีแอนดทีและในเดือนกุมภาพันธ 2555 ซีซีเอสไดยื่นคําคัดคานคําเสนอขอพิพาทของ
ทีทีแอนดทีตอสถาบั นอนุญาโตตุลาการเพื่อใหสถาบันอนุญาโตตุลาการยกคําเสนอขอพิพาทของ
ทีทีแอนดทีดังกลาว และเสนอขอเรียกรองแยงตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกรองใหทีทีแอนดที
ชํ า ระเงิ น เป น จํ า นวนรวมประมาณ 528 ล า นบาท พร อ มดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ 7.5 ต อ ป นั บ แต
วั น ถั ด จากวั น ที่ เ สนอคํา คัด ค า นคํา เสนอข อ พิ พ าทจนกว า จะชํ าระเสร็ จ สิ้ น ในเดือนมิถุ นายน 2558
คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดยกคําเสนอขอพิพาทของทีทีแอนดทีและใหทีทีแอนดทีชําระ
คางวดงานที่ คางชํ าระทั้งหมดพรอมดอกเบี้ย แกซีซีเอสคิดเปนจํ านวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 204
ลานบาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ทีทีแอนดทียื่นคํารองตอศาลแพงเพื่อขอเพิกถอนคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการดังกลาว ตอมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เจาพนักงานพิทักษทรัพยยื่นคํารองตอ
ศาลแพงเพื่อขอเพิกถอนคํารองของทีทีแอนดทีที่ขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ให
ทีทีแอนดทีชําระหนี้แกซีซีเอสจํานวน 204 ลานบาทดังกลาวขางตน ซึ่งศาลแพงไดอนุญาตใหเจา
พนักงานพิทักษทรัพยถอนคํารองขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกลาวได และไดให
จําหนายคดีนี้ออกจากสารบบความ ทั้งนี้จากคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของศาลลมละลายกลาง ซีซีเอส
ไดทําการยื่นขอรับชําระหนี้รวมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยแลว การไดรับชําระหนี้
คืนจึงจะเปนไปตามกระบวนการของกฎหมายลมละลาย อยางไรก็ตาม ทีทีแอนดทียังอยูระหวางการ
ดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายลมละลายโดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย
2. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด (“เจไอเนต”) ไดรับแจงเปนหนังสือฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 จาก
เจาพนักงานพิทักษทรัพยใหชําระคาบริการวงจรเชาจํานวน 20 ลานบาท ซึ่งคางชําระตั้งแตเดือนมีนาคม
2548 ถึงเดือนมีนาคม 2551 ใหแกทีทีแอนดทีและขอคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ครบกําหนดชําระจนกวาจะ
ไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น เจไอเนตไดบันทึกยอดหนี้คาบริการดังกลาวไวในบัญชีครบถวนแลวแตในสวน
ของดอกเบี้ยนั้น เจไอเนตคาดวาจะสามารถเจรจาตอรองกับทีทีแอนดทีไดและโอกาสที่จะตองชําระมี
นอยมาก เจไอเนตจึงไมไดบันทึกรายการดอกเบี้ยคางชําระไวในบัญชี ตอมาเจาพนักงานพิทักษทรัพยใน
คดีฟนฟูกิจการมีคําสั่งใหเจไอเนตชําระหนี้ดังกลาวขางตนใหกับทีทีแอนดที เจไอเนตไดโตแยงคําสั่ง
ดังกลาวตอศาลลมละลายกลาง ตอมาศาลลมละลายกลางมีคําพิพากษายกคํารองเจไอเนต ซึ่งเจไอเนตได
ยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลลมละลายกลางตอศาลฎีกา ตอมาศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาไมรับอุทธรณของ
เจไอเนต นอกจากนี้ในเดือนกันยายน 2559 เจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลายของทีทีแอนดที
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มีหนังสือฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2559 ขอใหเจไอเนตชําระหนี้คาบริการวงจรเชาดังกลาวแกทีทีแอนดที
เปนจํานวนเงินประมาณ 28 ลานบาท (คํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559) อยางไรก็ตาม
ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เจไอเนตไดยื่นหนังสือปฏิเสธหนี้ไปยังเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดี
ลมละลายเพื่อพิจารณา ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
3. บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด (“สมารท”) ไดรับแจงเปนหนังสือฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
จากเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหชําระคาบริการวงจรเชาจํานวน 24 ลานบาท ซึ่งคางชําระตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2551 พรอมดอกเบี้ยจํานวน 5 ลานบาทซึ่งคํานวณจนถึงวันที่
31 มีนาคม 2553 ใหแกทีทีแอนดที และขอคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ครบกําหนดชําระจนกวาจะไดรับชําระ
หนี้เสร็จสิ้น สมารทไดบันทึกยอดหนี้คาบริการดังกลาวไวในบัญชีครบถวนแลว แตในสวนของดอกเบี้ย
นั้น สมารทคาดวาจะสามารถเจรจาตอรองกับทีทีแอนดทีไดและโอกาสที่จะตองชําระมีนอยมาก สมารท
จึงไมไดบันทึกรายการดอกเบี้ยคางชําระไวในบัญชี ตอมาเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคําสั่งใหสมารท
ชําระหนี้ดังกลาวขางตนใหกับทีทีแอนดที สมารทไดยื่นคํารองโตแยงตอศาลลมละลายกลางวาเจา
พนักงานสงหมายไมชอบ ตอมาศาลลมละลายกลางมีคําพิพากษายกคํารองของสมารท สมารทยื่นอุทธรณ
ศาลล มละลายกลาง
คํ าพิ พากษาของศาลล มละลายกลางต อศาลฎี กา เมื่ อวั นที่ 3 ตุ ลาคม 2560
อานคําพิพากษาศาลฎีกายืนตามคําพิพากษาของศาลลมละลายกลาง ทั้งนี้จากคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ทีทีแอนดทีของศาลลมละลายกลาง ทําใหกระบวนพิจารณาในคดีฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีจึงเปนอัน
ยุติไป อยางไรก็ตามในเดือนกันยายน 2559 เจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลายของทีทีแอนดที
มีหนังสือฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2559 ขอใหสมารทชําระหนี้คาบริการวงจรเชาดังกลาวแกทีทีแอนดที
เปนจํานวนเงินประมาณ 39 ลานบาท (คํานวณดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559) อยางไรก็ตาม ในวันที่
23 กันยายน 2559 สมารทไดยื่นหนังสือปฏิเสธหนี้ไปยังเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลายเพื่อ
พิจารณา
4. ในป 2553 ทริ ป เป ล ที ไ ด รั บ แจ ง จากเจ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย สํ า นั ก ฟ น ฟู กิ จ การของลู ก หนี้ ว า
ทีทีแอนดทีไดขอใหทริปเปลทีชําระหนี้สินคงคางแกทีทีแอนดทีเปนจํานวนเงิน 834 ลานบาท พรอมให
ชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น อยางไรก็ต ามในเดือ นสิ งหาคม 2559
เจา พนั ก งานพิทั ก ษท รั พ ย ในคดีลมละลายของทีทีแอนดทีมีหนังสือฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ขอให ท ริ ป เป ล ที ชํ า ระหนี้ สิ น คงค า งแก ที ที แ อนด ที เ ป น จํ า นวนเงิ น ประมาณ 1,157 ล า นบาท
ซึ่งยอดเงินดังกลาวมาจากมูลหนี้เดียวกับที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีเคย
มีหนังสือแจงมายังทริปเปลทีเมื่อป 2553 ซึ่งเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลายชี้แจงวาการ
สอบสวนหนี้ดังกลาวในคดีฟนฟูกิจการไดยุติลงแลวเมื่อลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพย และจะเริ่มดําเนินการ
สอบสวนใหมในคดีลมละลาย ซึ่งยอดเงินดังกลาวสวนใหญเกือบรอยละ 90 เปนยอดเงินคาบริการ
วงจรเชาที่ทริปเปลทีไดชําระใหแกทีทีแอนดทีโดยวิธีการหักกลบลบหนี้และโอนตั๋วสัญญาใชเงินไป
แลวในป 2552 (ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 11.) แตผูบริหารแผนของทีที
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แอนดทีไดโตแยงสิทธิวาเปนการชําระหนี้อันไมมีผลสมบูรณ สวนที่เหลือเปนยอดเงินตามมูลหนี้อื่นที่
ไมตรงกับภาระหนี้สินที่ทริปเปลทีบันทึกไวในบัญชี ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาสอบสวนของเจา
พนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลายของทีทีแอนดที
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ทริปเปลทีไดรับแจงจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานระงับขอพิพาท
สํานักงานศาลยุติธรรม วาทีทีแอนดทีไดยื่นคําเสนอขอพิพาทในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เพื่อเรียกรอง
ใหทริปเปลทีชําระคาบริการวงจรเชาคางชําระตามสัญญาใหบริการวงจรเชาเปนจํานวน 1,447 ลานบาท
พรอมใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น และตอมาไดแกไขเพิ่มเติมคํา
เรียกรองใหทริปเปลทีชําระเงินจํานวน 1,496 ลานบาท และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ทริปเปลทีได
ยื่นคําคัดคานและเรียกรองแยงคาเสียหายจากการที่ทริปเปลทีไมสามารถใชวงจรเชาไดตามสัญญาเปน
จํานวน 3,477 ลานบาท ตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 คณะ
อนุญาโตตุลาการมีความเห็นเปนเอกฉันทวาทีทีแอนดทีปฏิบัติผิดสัญญา ประธานอนุญาโตตุลาการไดมี
คําชี้ขาดกําหนดคาปรับและคาเสียหายที่ทีทีแอนดทีตองชดใชและคาบริการวงจรเชาคางชําระที่ทีที
แอนดทีมีสิทธิเรียกรองใหเปนพับกันไป สวนคําขออื่นใหยก และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ทีที
แอนดทีไดยื่น
คํารองตอศาลแพงเพื่อขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว
ตอมาเมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2559 เจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีลมละลายของทีที
แอนดทียื่นคํารองตอศาลแพง
ขอไมเขาวาคดีและขอใหจําหนายคดีจากสารบบความและ
ศาลแพงมีคําสั่งจําหนายคดีจากสารบบความ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 ทริปเปลทีและทีทีทีไอฟองบริษัท พี แพลนเนอร จํากัด กับพวก ซึ่ง
เปนผูทําแผนและผูบริหารแผนของทีทีแอนดทีในขณะนั้น โดยเรียกคาเสียหายจํานวน 2,439 ลานบาท
กรณีขัดขวางการใหบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดของทริปเปลทีและทีทีทีไอบนโครงขายของ
ทีทีแอนดทีตามสัญญาเชาระหวางทริปเปลทีและทีทีแอนดที เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศาลแพงไดมี
คําพิพากษายกฟอง ทริปเปลทีและทีทีทีไอยื่นอุทธรณ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศาลอุทธรณไดมีคํา
พิพากษายืนตามคําตัดสินของศาลแพง ทริปเปลทีและทีทีทีไอยื่นฎีกา และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณ มีผลทําใหคดีดังกลาวถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ทีทีแอนดทีไดยื่นฟองทริปเปลทีตอศาลจังหวัดนนทบุรีเปนคดีแพง
ฐานผิดสัญญาและเรียกใหทริปเปลทีชดใชเงินเปนจํานวน 229 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 10
ตุ ล าคม 2557 ทริ ป เป ล ที ไ ด นํ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากประจํ า ของบริ ษั ท ฯจํ า นวน 229 ล า นบาท ไปวางเป น
หลั ก ประกั น แบบไม ย อมรั บผิ ด ต อ ศาลจัง หวั ด นนทบุรี อยา งไรก็ ต ามเมื่ อ วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2558
ศาลจังหวัดนนทบุรีไดมีคําพิพากษาใหทริปเปลทีชําระเงินคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 229 ลานบาท
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของตนเงิน 166 ลานบาท และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15
ตอปของตนเงิน 0.5 ลานบาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาทริปเปลทีจะชําระใหกับทีทีแอนดที
ทริปเปลทียื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลจั งหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ศาลจังหวัด
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นนทบุรีอานคําพิพากษาศาลอุทธรณแกคําพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรีเปนใหทริปเปลทีชําระเงิน 226
ลานบาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปของตนเงิน 175 ลานบาท และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ของ
ตนเงิน 0.5 ลานบาท นั บถั ดจากวั นฟองเป นตนไปจนกวาทริปเป ลทีจ ะชํา ระหนี้ ใ ห กับที ทีแ อนดที
ทริปเปลทียื่นฎีกา และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหทริปเปลทีชําระเงิน
คาเสียหายเปนจํานวนเงิน 226 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของตนเงิน 166
ลานบาท และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปของตนเงิน 0.5 ลานบาท นับถัดจากวันฟองเปนตนไป
จนกวาทริปเปลทีจะชําระใหกับทีทีแอนดที ทริปเปลทีไดบันทึกคาเสียหายเพิ่มเติมจากคําพิพากษา
ดังกลาวเปนจํานวน 124 ลานบาท เปนคาใชจายภายใตรายการ “คาใชจายในการบริหาร” ในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนในปปจจุบัน และไดชําระหนี้ตามคําพิพากษาใหกับทีทีแอนดทีเรียบรอยแลว
ผลที่สุดของคดีฟองรองและขอพิพาทสําหรับคดีที่ยังไมถึงที่สุดยังไมสามารถคาดการณไดในขณะนี้
ฝายบริหารของทริปเปลทีและทีทีทีไอเชื่อวาจะไมไดรับผลเสียหายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟองรอง
และขอพิพาทจึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี
5. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 อคิวเมนทไดยื่นฟองทีทีแอนดที รวมทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวของรวม
13 ราย ตอศาลจังหวัดนนทบุรี โดยเรียกรองคาเสียหายเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 6,350 ลานบาท จากการที่
จําเลยทั้งสิบสามไดรวมกันกระทําละเมิดตออคิวเมนท โดยการนําบันทึกขอตกลงระหวางอคิวเมนท
และทีทีแอนดทีที่เกี่ยวของกับการใหสิทธิผูถือหุนของทีทีแอนดทีเขาซื้อหุนเพิ่มทุนและ/หรือหุนเดิม
ของทริปเปลทีที่อคิวเมนทถืออยู ซึ่งจําเลยทั้งหมดรูดีวาสิ้นผลบังคับไปนานแลวมาฟองอคิวเมนท โดย
เจาะจงฟองคดีและรองขอใหศาลคุมครองประโยชนในระหวางที่ทริปเปลทีกําลังดําเนินการยื่นเรื่องขอ
จัด ตั้ งกองทุ นรวมโครงสร างพื้น ฐาน โดยที่ ไ มไ ด รับประโยชน ใ ดเป น สว นตนจากการฟ องคดีแ ต
ตองการใชเหตุที่มีการฟองคดีและการรองขอใหศาลคุมครองประโยชนนั้นมาทําใหการจัดตั้งกองทุน
รวมของทริปเปลทีไมสามารถดําเนินการตอไปได ซึ่งเป นการใชสิทธิทางศาลโดยไมสุจ ริตทําให
อคิวเมนทไดรับความเสียหาย ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บุคคลธรรมดาจํานวนสี่รายซึ่งเปนผูถือหุนของทีทีแอนดที รวมกันเปนโจทก
ยื่นฟองอคิวเมนทตอศาลจังหวัดนนทบุรี โดยกลาวอางวาอคิวเมนทไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงใน
การใช สิทธิซื้อหุ น สามั ญเพิ่มทุนในทริปเปลที และขอใหอคิว เมนท ดํา เนินการโอนขายหุนสามัญ
ในทริปเปลทีที่อคิวเมนทไดมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 5,868,073 หุน
คืนใหแกโจทกทั้งสี่ราย หากอคิวเมนทไมสามารถโอนหุนใหโจทกทั้งสี่รายได อคิวเมนทจะตองชําระ
ค า เสี ย หายพร อ มดอกเบี้ ย และเงิ น ป น ผลที่ โ จทก ค วรจะได รั บ จากหุ น ดั ง กล า ว รวมเป น ทุ น ทรั พ ย
ประมาณ 29 ลานบาท ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี
ผลที่สุดของคดีฟองรองและขอพิพากสําหรับคดีที่ยังไมถึงที่สุดยังไมสามารถคาดการณไดในขณะนี้
ฝายบริหารของอคิวเมนทเชื่อวาจะไมไดรับผลเสียหายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟองรองและขอพิพาก
จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี
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34.9 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริษัทยอย 7 แหงไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) ดังตอไปนี้
บริษัท
บริษัท อคิวเมนท จํากัด

ประเภท
ใบอนุญาต
อินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง
อินเทอรเน็ตแบบที่สอง

โทรคมนาคมแบบที่สอง
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด
จํากัด (มหาชน)

โทรคมนาคมแบบที่สาม

โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด อินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด

อินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง
โทรคมนาคมแบบที่สอง
อินเทอรเน็ตแบบที่สอง
โทรคมนาคมแบบที่สาม

บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต
จํากัด

อินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

บริษัท เอเซียส รีเยนแนล
เซอรวิส จํากัด

โครงขายกระจายเสียง
หรือโทรทัศนที่ไมใช
คลื่นความถี่ระดับชาติ
อินเทอรเน็ตแบบที่หนึ่ง
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

บริษัท จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

บริการที่ไดรับอนุญาต
บริการอินเทอรเน็ต
บริการอินเทอรเน็ตเกตเวย
ระหวางประเทศและบริการ
ชุมสายอินเทอรเน็ต
บริการสื่อสารผานดาวเทียมที่
ใชจานสายอากาศขนาดเล็ก
บริการโทรคมนาคม โทรศัพท
พื้นฐานและระบบสื่อสาร
ขอมูล
บริการขายตอ
โทรศัพทเคลื่อนที่
บริการอินเทอรเน็ต
บริการบัตรโทรศัพทระหวาง
ประเทศ
บริการอินเทอรเน็ต
บริการวงจรเชาสวนบุคคล
ภายในประเทศ
บริการอินเทอรเน็ตเกตเวย
ระหวางประเทศ
บริการวงจรเชาสวนบุคคล
ระหวางประเทศ
บริการอินเทอรเน็ต
บริการขายตอบริการวงจรเชา
สวนบุคคลระหวางประเทศ
บริการโครงขายกระจายเสียง
หรือโทรทัศนที่ไมใชคลื่น
ความถี่ระดับชาติ
บริการอินเทอรเน็ต
บริการโทรคมนาคมบัตร
โทรศัพทระหวางประเทศ
บริการโครงขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่

ระยะเวลา
25 สิงหาคม 2562 - 24 สิงหาคม 2567
8 กุมภาพันธ 2560 - 7 กุมภาพันธ 2565

30 พฤศจิกายน 2559 - 29 พฤศจิกายน 2564
23 กุมภาพันธ 2549 - 29 มกราคม 2575

5 มีนาคม 2562 - 4 มีนาคม 2567
28 กรกฎาคม 2562 - 27 กรกฎาคม 2567
25 มกราคม 2563 - 24 มกราคม 2568
6 พฤศจิกายน 2562 - 5 พฤศจิกายน 2567
30 พฤศจิกายน 2549 - 29 พฤศจิกายน 2564
30 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2567
18 พฤศจิกายน 2552 - 17 พฤศจิกายน 2567
20 มิถุนายน 2562 - 19 มิถุนายน 2567
14 มีนาคม 2559 - 13 มีนาคม 2564
28 มกราคม 2556 - 27 มกราคม 2571

23 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2567
16 กุมภาพันธ 2563 - 15 กุมภาพันธ 2568
16 มิถุนายน 2559 - 15 มิถุนายน 2564
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บริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ ที่ระบุไวในใบอนุญาตและตองชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรายป และคาธรรมเนียมในการนําสงเขากองทุนเพื่อจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด (“เออารเอส”) ซึ่งเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียม
อยูในระหวางการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกสทช. ปจจุบันเออารเอส
ยังไมไดรับใบอนุญาตดังกลาว
35.

เครื่องมือทางการเงิน

35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของกลุมบริษัทตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 การแสดง
รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมและเงินกูยืม เจาหนี้
การคาและเจาหนี้อื่น เจาหนี้คาอุปกรณ หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน เงินมัดจํารับจากลูกคาและประมาณ
การหนี้สิน กลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงด านการใหสินเชื่อที่ เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืม
ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม
ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การให
สินเชื่อของกลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัว เนื่องจากกลุมบริษัทมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยู
จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่กลุมบริษัทอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่นและเงินใหกูยืมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืมและ
เงินกูยืม เจาหนี้คาอุปกรณและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุมบริษัทจึงอยูในระดับต่ํา รายละเอียดของเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินใหกูยืมและเงินกูยืม เจาหนี้คาอุปกรณและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินแสดงไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่เกี่ยวของ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ ม บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ สํ า คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งจากการซื้ อ อุ ป กรณ เ ป น เงิ น ตรา
ตางประเทศ
กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยนญี่ปุน (ตอ 100 เยน)

สินทรัพยทางการเงิน
2562
2561
(ลาน)
(ลาน)
4
7
-

หนี้สินทางการเงิน
2562
2561
(ลาน)
(ลาน)
123
257
3,408
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2562
2561
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
30.1540
32.4498
27.5940
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยนญี่ปุน (ตอ 100 เยน)

สินทรัพยทางการเงิน
2562
2561
(ลาน)
(ลาน)
-

หนี้สินทางการเงิน
2562
2561
(ลาน)
(ลาน)
63
120
3,408
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2562
2561
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
30.1540
32.4498
27.5940
-

35.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืม เจาหนี้คา
อุปกรณและหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุมบริษัทจึง
ประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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36.

การบริหารจัดการทุน
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการบริ ห ารจั ด การทุ น ที่ สํ า คั ญ ของกลุ ม บริ ษั ท คื อ การจั ด ให มี ซึ่ ง โครงสร า ง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 2.30:1 (2561: 1.88:1) และเฉพาะของ
บริษัทฯเทากับ 0.47:1 (2561: 0.98:1)

37.

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ของบริษัทฯประจําป 2563 เพื่ออนุมัติจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนของบริษัทฯจากกําไรสะสม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวนเงิน 12,316 ลานบาท การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับการอนุมัติ
ของที่ประชุมสามัญผูถือหุน

38.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563
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