ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยการแปลงสภาพจาก
การสื่อสารแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และได้รับการโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดและ
สินทรัพย์ของการสือ่ สารแห่งประเทศไทยในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกิจการโทรคมนาคมทัง้ หมด เพือ่ ให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
และมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีบ้ ริษทั ยังคงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน
สถานะทางกฎหมาย
เลขที่ทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้ว
ชนิดหุ้น		
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
0107546000229
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทุกลักษณะทุกประเภท
รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่อง หรือใกล้เคียงกัน หรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่
การประกอบกิจการโทรคมนาคม และให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าว ทั้งใน
ประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ
เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210–0298
0 2104 3000
0 2574 6054
www.cattelecom.com
10,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน)
เป็นหุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น (หนึ่งพันล้านหุ้น)
10 บาทต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน)

บุคคลอ้างอิง
ผู้สอบบัญชี
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
0 2618 5803
0 2618 5807
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พร้พร้
อมเป็
นผูน้นผูำ�ธุ้นรำธุ
กิจรการสื
่อสารของชาติ
อมเป็
กิจการสื
่อสารของชาติ
ก้าวสู่ความล้
า ไม่
หยุาดไม่
นิ่งหยุพร้
มศัมกเต็ยภาพในฐานะผู
้นำ�ด้านการเชื
่อมโยงระบบ
ก้าวสูำ�่คหน้
วามล้
ำหน้
ดนิอ่งมเติ
พร้มอเต็มเติ
มศักยภาพในฐานะผู
้นำด้านการเชื
่อมโยงระบบ
การสื่อสารยุคใหม่แบบครบวงจร ที่พร้อมตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าทุกระบบการสื่อสารของไทย
การสื่อสารยุคใหม่แบบครบวงจร ที่พร้อมตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้า ทุกการสื่อสารของไทย
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วันนี้

พร้อมนำ�ทุกท่านสู่โลกแห่งการสื่อสารยุคใหม่

ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และคุ ณ ภาพในการบริ ก าร เพื ่ อ มอบประสบการณ์ ไ ร้ ข ี ด จำ� กัด
ไร้พรมแดน เชื่อมโยงนำ�สาระ ความบันเทิงที่พร้อมนำ�ทุกท่านสู่ “ สุนทรียภาพแห่งการสื่อสาร ”
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เพื่อความสุขและสิ่งที่ดีกว่า สำ�หรับคนไทยทุกคน
ในฐานะองค์กรชั้นนำ�ด้านการสื่อสารของไทยที่พร้อมมอบความสุข ความผูกพัน มิตรภาพ
และสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ สำ�หรับคนไทยมาตลอด เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ เป็นสือ่ กลางในการพัฒนา
ทุกธุรกิจ รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของไทยตลอดไป
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วิสัยทัศน์ (Vision)
ผู้น�ำ ด้านการเชื่อมโยงเพื่อนำ�เสนอสาระความบันเทิงและเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

พันธกิจ (Mission)
มอบประสบการณ์ดี ๆ แก่ลูกค้าด้วยการสื่อสารและสื่อมัลติมีเดียแบบครบวงจร
ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีและการบริการที่ดีที่สุด
เป็นพันธมิตรชั้นนำ�ขององค์กรทั้งในและต่างประเทศในด้านการติดต่อสื่อสาร
เป็นรัฐวิสาหกิจที่ด�ำ เนินงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
มีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวกันและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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จุดเด่นทางการเงิน
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สารประธานกรรมการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย  
รัฐวิสาหกิจจัดให้อยู่ในสาขาสื่อสาร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำ�คัญของรัฐในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน โดยเฉพาะ
การนำ�เงินรายได้ส่งเข้ารัฐเพื่อเป็นงบประมาณในการบริหารประเทศเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น
ด้วยบริบทแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงนับแต่การก่อตั้งจนปัจจุบัน กสท ได้ปรับเปลี่ยนบทบาท     
จากหน่วยงานกำ�กับดูแลควบคู่ไปกับการเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการ มาเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการอย่างเต็มตัวโดยต้อง
แข่งขันกับภาคเอกชนและรับผิดชอบต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว
ภารกิจสำ�คัญยิ่งในขณะนี้คือการเตรียมองค์กรให้พร้อมที่จะดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปภายหลังจาก
สัญญาสัมปทานสิ้นสุดลงในปี 2556 ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการและวางแผนการดำ�เนินงาน
ในเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มรายให้กับองค์กรไปพร้อม ๆ กับลดการพึ่งพารายได้จากสัญญาสัมปทาน เนื่องจากปัจจุบัน
รายได้หลักของ กสท ยังคงมาจากสัญญาสัมปทาน
ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร กสท ได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะนำ�พาองค์กรไปสู่เป้าหมาย    
ที่วางไว้ นั่นคือ “เป็นผู้นำ�ด้านการเชื่อมโยงเพื่อนำ�เสนอสาระความบันเทิงและเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ” โดยนำ� 
แนวคิดการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) เข้ามาเป็นเครื่องมือหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงการคลังที่กำ�หนดไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนามูลค่าองค์กรในระยะยาว
คณะกรรมการ กสท ต่างตระหนักดีถึงบทบาทในการกำ�กับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศของทุกภาคส่วน ซึ่งต้องอาศัยระบบการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ
ตลอดจนการนำ�รายได้ส่งให้แก่รัฐบาลเพื่อเป็นงบประมาณแผ่นดิน คณะกรรมการ กสท จึงพร้อมทุ่มเท โดยนำ�ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่ มาใช้อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของ กสท อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยคำ�นึงถึงนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ          
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะกลับคืนสู่ประชาชนและประเทศอย่าง  
รอบด้านและรอบคอบที่สุด  

							

(นายดุษฏี สินเจิมสิริ)

							
						

ประธานกรรมการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
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สารกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมในตลาดการสื่อสารและ
โทรคมนาคม จึงเป็นความท้าทายให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) เดินหน้าปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจในด้าน Telecommunication Platform เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้      
โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตอบรับกับวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น  
“ผู้นำ�ด้านการเชื่อมโยง เพื่อนำ�เสนอสาระ ความบันเทิงและเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ” อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
ทั้งนี้เพื่อให้ก้าวสู่จุดหมายในการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีและการบริการที่ดีที่สุด
กสท จึงได้ดำ�เนินการตามแผนงานภายใต้ทิศทางใหม่ เสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มมูลค่าแก่องค์กรในระยะยาว
โดยนำ�บริการเคลือ่ นทีย่ คุ ที่ 3 หรือ 3 G ระบบ HSPA+ ด้วยความเร็วสูงสุด 42 Mbps ไปสูป่ ระชาชนครอบคลุมพืน้ ทีท่ ว่ั
ประเทศภายในปี 2555 เป็นรายแรก เพือ่ รองรับความต้องการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างไร้ขดี จำ�กัด และรูปแบบการใช้ชวี ติ ที่
เปลีย่ นแปลงไป อีกทั้งได้ลงทุนในโครงการ Fiber to the X (FTTx) สร้างสายเคเบิลใยแก้วนำ�แสงที่สามารถให้บริการบน
แบนด์วิดท์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องการความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่
สูงขึ้น รวมถึงดิจิทัลคอนเทนต์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต
นอกจากนี้ กสท ยังเดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างความสัมพันธ์เชิงรุกทางธุรกิจ โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับ
องค์กรชั้นนำ�ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การร่วมมือกับบริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน) เพื่อบุกเบิกการให้บริการ             
Interactive TV บนโครงข่าย LTE ในโครงการ Broadband Wireless Access (BWA) โดยให้เช่าอุปกรณ์สำ�หรับ
ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ตลอดจนร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ�ในฮ่องกง และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ขยายพื้นที่การให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมไปยังประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคอาเซียน อันเป็นฐานการผลิตสำ�คัญในการป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก
ด้วยความมุ่งมั่นของ กสท ที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายของการเป็นผู้นำ�ในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม
ที่พร้อมให้บริการเครือข่ายที่มีคุณภาพในระดับประเทศ จะนำ�พาให้เกิดมิติใหม่ของการสื่อสาร ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้งานได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรในทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศแบบ
องค์รวมต่อไป

    (นายวิโรจน์  โตเจริญวาณิช)
                                                       รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจสื่อสารไร้สาย                                                              
     รักษาการในตำ�แหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการ

1. นายดุษฎี สินเจิมสิริ

2. นายประภาษ ไพรสุวรรณา

		 ประธานกรรมการ
		 อายุ 63 ปี

		 รองประธานกรรมการ
		 อายุ 55 ปี

การศึกษา/การอบรม
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฟียติ ฟิลิปปินส์
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ประสบการณ์ท�ำ งาน
2551-ปัจจุบนั กรรมการอำ�นวยการสำ�นักงานธนานุเคราะห์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
2549-2551 ผู้ตรวจราชการสำ�นักนายกรัฐมนตรี 		
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
2547-2549 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
สำ�นักนายกรัฐมนตรี
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
กรรมการอำ�นวยการสำ�นักงานธนานุเคราะห์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี

การศึกษา/การอบรม
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งาน
2554-ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2552-ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2541-2545    หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท		
ไม่มี
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3. นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์

4. นายเกษม มกราภิรมย์

กรรมการ
		 อายุ 53 ปี

		 กรรมการ
		 อายุ 54 ปี

การศึกษา/การอบรม
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งาน
2552-ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
2551-2552    ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กรมธนารักษ์
2549-2551    รองอธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
กรรมการ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี

การศึกษา/การอบรม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ประกาศนียบัตรการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุจริตแห่งชาติ                                                                              
ประสบการณ์ทำ�งาน
อาจารย์พิเศษ ประจำ�วิชากฎหมายมหาชน
คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
ทนายความอาวุโสชั้นพิเศษ ฝ่ายกฎหมาย
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย
และกำ�กับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง                                                                                       
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี
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คณะกรรมการ

5. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์

6. นายไกรสร บารมีอวยชัย

		 กรรมการ
		 อายุ 54 ปี

		 กรรมการ
		 อายุ 60 ปี

การศึกษา/การอบรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 2549
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2552
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทำ�งาน
2554    ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2553-2554 ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักส่งเสริมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2547-2553 ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักกิจการอวกาศแห่งชาติ
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
ผูต้ รวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี

การศึกษา/การอบรม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทำ�งาน
2550-2553 กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
กรมศุลกากร
2549-2551 กรรมการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
2544-2549 อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี
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7. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

8. นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ

		 กรรมการ
		 อายุ 63 ปี

		 กรรมการ
		 อายุ 56 ปี

การศึกษา/การอบรม
บริหารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต (DBA) University of South Australia
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ท�ำ งาน
2550-2552 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
2544-2550 อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
2543-2544 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและ
เครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กระทรวงการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี

การศึกษา/การอบรม
นิติศาสตรมหาบัณฑิต George Washington University,
U.S.A.
นิติศาสตรมหาบัณฑิต Howard University, U.S.A.
เนติบัณฑิตไทย
สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประสบการณ์ทำ�งาน
2554-ปัจจุบัน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำ�นักงานอัยการ
พิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2 สำ�นักงานทีป่ รึกษากฎหมาย
สำ�นักงานอัยการสูงสุด
2550-2554 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำ�นักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายสัญญาและหารือ 2 สำ�นักงานที่ปรึกษากฎหมาย 		
สำ�นักงานอัยการสูงสุด
2549-2550 อัยการจังหวัดสมุทรสาคร
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
อัยการผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ สำ�นักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญา
และหารือ 2 สำ�นักงานที่ปรึกษากฎหมาย 			
สำ�นักงานอัยการสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี
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คณะกรรมการ

9. นายมนตรี โสตางกูร		

10. นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม

		 กรรมการ
		 อายุ 49 ปี

		 กรรมการ
		 อายุ 49 ปี

การศึกษา/การอบรม
MBA, Northrop University, Los Angeles, California,
U.S.A.
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท. 9)
ประสบการณ์ทำ�งาน
2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
2551-2555   กรรมการบริหาร การเคหะแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2552-2554   กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี

การศึกษา/การอบรม
ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
Texas A&M, U.S.A.
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
Texas A&M, U.S.A.
ประสบการณ์ทำ�งาน
2554-ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 		
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
2550-2553    IT Director, Gem City Engineering &
Manufacturing Company Limited
2533-2549    อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 			
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี
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11. พันเอก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์

12. นางพรรณขนิตตา บุญครอง

		 กรรมการ
		 อายุ 44 ปี

		 กรรมการ
		 อายุ 55 ปี

การศึกษา/การอบรม
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
สหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประสบการณ์ทำ�งาน
2553-2554 เลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงานบริหาร
คลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคม
และกิจการวิทยุคมนาคม สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี

การศึกษา/การอบรม
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
และหลักสูตร Director Certification Program (DCP)   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำ�งาน
2551-2554 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)   
2550-2554 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
2549-2551 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
สำ�นักงานธนานุเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ		
ความมั่นคงของมนุษย์
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย 		
รัฐวิสาหกิจ รักษาการในตำ�แหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี
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คณะกรรมการ

13. นายเทอดศักดิ์ เหมือนแก้ว

14. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

		 กรรมการ
		 อายุ 60 ปี

		 กรรมการ
		 อายุ 46 ปี

การศึกษา/การอบรม
ปริญญาโท สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี การศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม
หลักสูตร Strategic IT Governance and Information
Security Management For Executives II
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประสบการณ์ท�ำ งาน
2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กำ�กับดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
2553 ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 		
การเคหะแห่งชาติ
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
กรรมการ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี

การศึกษา/การอบรม
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ
มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ทำ�งาน
2552-15 ธันวาคม 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
2549-2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
2548-2549 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน 		
สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท
ไม่มี
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โครงสร้างองค์กร
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คณะผู้บริหาร

2. นางเพ็ญจันทร์ เพชรสังข์				

1. นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช
		 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการในตำ�แหน่ง)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอำ�นวยการ (รักษาการในตำ�แหน่ง)

		 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจสื่อสารไร้สาย

3. นายสุรพล สงวนศิลป์ 		

4. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 		

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโครงข่าย
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโทรศัพท์

5. นายขจรศักดิ์ สิงหเสนี 			
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร

7. นายขจิต จิตรสุภา 			
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำ�นักงานบริการ

6. นายสมพล จันทร์ประเสริฐ 		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจบรอดแบนด์

8. นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ 				
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย
และร่วมการงาน
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คณะผู้บริหาร

9. นางสาวอรพินท์ พงศ์วรามิตรชัย 		

10. นายชัยยุทธ สันทนานุการ 		

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

11. นายมาริส อินทรโกมาลย์สุต 		

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด
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ภาวะเศรษฐกิจปี 2554
และแนวโน้มที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจในปี 2555
ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่ช่วงปลายปี 2554 ทำ�ให้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเกิดความปั่นป่วนอย่างมาก ซึ่งจะ
เห็นได้จากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่หดตัวลงอย่างรวดเร็ว
และกระจายออกเป็นวงกว้างในทุกภาคส่วน อาทิ ผลผลิตสินค้า
เกษตร ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการส่งออกและการใช้จา่ ยภายใน       
ประเทศ ซึ่งคาดว่าแม้เหตุการณ์นํ้าท่วมจะคลี่คลายลง แต่ภาวะ        
เศรษฐกิจน่าจะยังไม่สามารถฟืน้ ตัวได้อย่างรวดเร็วเหมือนทีผ่ า่ นมา
		 อย่างไรก็ตามการทยอยฟืน้ ตัวทัง้ ในส่วนของภาคการผลิต                                      
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเงินสนับสนุนเพือ่ ฟืน้ ฟูความเสียหาย
ของภาครัฐ น่าจะส่งผลช่วยให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
ไทยกลับมาเป็นบวกได้ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555
โดยจะเห็นได้จากภาพรวมของปี 2555 ที่ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทย
คาดไว้ว่า เศรษฐกิจไทยน่าที่จะเติบโตอยู่ในกรอบประมาณ                                
ร้อยละ 3.5-4.8 (กรณีพื้นฐานที่ร้อยละ 4.3) เทียบกับปี 2554
ที่อาจขยายตัวได้ไม่เกินร้อยละ 1.5
ถึงแม้ในช่วงต้นถึงกลางปี 2554 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจ             
ไทยจะขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แต่ก็ได้สูญเสียความ
ต่อเนื่องของการขยายตัวอย่างรุนแรงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2554 เนื่องจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับนิคมอุตสาหกรรม
รวม 7 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี ตลอดจน
พืน้ ทีห่ ลายเขตของกรุงเทพมหานครได้รบั ความเสียหายอย่างหนัก
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า นผลการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมกลุ่ ม
ยานยนต์ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า                          
ซึ ่ ง มี ส ั ด ส ่ ว นประมาณร ้ อ ยละ 37 ของการผลิ ต ในภาค
อุตสาหกรรมและการส่งออกรวมของไทย ได้รับผลกระทบ
รุนแรงที่สุด
		 ด้านการส่งออก มูลค่าการส่งออกในช่วงปลายปี 2554  
สะท้อนภาพผลกระทบที่ชัดเจนจากเหตุอุทกภัย ประกอบกับ
ความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาพเศรษฐกิจ

ทางแถบยุโรป ส่งผลกระทบต่อเนื่องทำ�ให้การส่งออกสินค้าใน
หมวดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นต้องเผชิญกับภาวะหดตัวลงใน
ระดับที่รุนแรง โดยหดตัวลงร้อยละ 15.1 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2554 ซึ่งรุนแรงกว่าที่หดตัวร้อยละ 4.3 ในช่วงเดือนตุลาคม  
ในด้านตลาดส่งออกนั้น การส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำ�คัญ
ของไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป ญี่ปุ่น จีน
และประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด
		 สำ�หรับภาวะเศรษฐกิจในปี 2555 นั้น แรงขับเคลื่อน     
เศรษฐกิจไทยที่หายไปช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ทั้งจาก                 
ผลกระทบของภาวะอุทกภัยครัง้ ร้ายแรงในรอบหลายทศวรรษและ
จากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกในหลาย ๆ ภูมิภาค อาทิ
ภูมิภาคยุโรป จีนและเอเชีย ส่งผลให้การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย
ให้ขยายตัวได้ใหม่อีกครั้งในปี 2555 เป็นไปได้อย่างยากลำ�บาก  
และต้องอาศัยแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายในประเทศเป็นสำ�คัญ
รายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้คาดการณ์ไว้ว่า การ
เยียวยาและฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยตลอดจนนโยบาย
เศรษฐกิจเชิงกระตุ้นของรัฐบาลและนโยบายทางการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย น่าจะเป็นแรงสนับสนุนสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ  
ด้านลบต่อภาคการส่งออกของไทยที่ต้องเผชิญแนวโน้มการ  
ชะลอตัวของเศรษฐกิจและความผันผวนของตลาดการเงินของ
โลก ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2555
อาจขยายตัวในอัตราที่ดีขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.3 ในกรณี
พื้นฐาน โดยมีช่วงประมาณการอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.8 อย่างไร
ก็ตามหากพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มร้ายลง หรือปัญหา
การเมืองภายในประเทศรุนแรงมากขึน้ ก็อาจเป็นการยากทีป่ ระเทศ
ไทยจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับที่สูงกว่ากรอบล่างของ
ประมาณการไว้ได้และอาจจะหดตัวลงอีกก็เป็นได้
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กิจกรรมสำ�คัญ
		 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ
ได้ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไก
ที่พร้อมเสริมสร้างการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำ�คัญในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา อาทิ

ผสานความร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมจัดทำ�  “โครงการ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยร่วมกันพัฒนา
ระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และนับเป็นการขานรับ  
ต่อแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความมั่นคง ปลอดภัย
ให้ระบบสารสนเทศได้มาตรฐานในระดับสากล

1

2

เดินหน้าสร้างมิติใหม่แห่งการสื่อสาร โดยนำ�เทคโนโลยีสื่อสาร
ไร้สาย 3G มาให้คนไทยในทุกภาคส่วนได้สัมผัสประสบการณ์
จากการสื่อสารทั้งภาพและเสียงที่นำ�มาสู่ความพึงพอใจและใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แบรนด์ “my” กับแนวคิด
“Making it happen for all”

3

ร่วมกับกรมชลประทาน ทำ�บันทึกข้อตกลงเพือ่ พัฒนาโครงสร้าง
ระบบเครือข่ายสำ�หรับการให้บริการทั้งภายใน (Intranet) และ
ภายนอก (Internet) โดย กสท ร่วมสนับสนุนการพัฒนาในส่วน
ของวิชาการ ตลอดจนการขยายระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ระบบเครือข่ายของกรมชลประทาน สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับการขยายตัว
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
ดำ�เนินการร่วมกับบริษทั อสมท จำ�กัด  (มหาชน) ในการพัฒนา
ธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกรู ป แบบ
Interactive TV ซึ่ง กสท ได้นำ�ความพร้อมในด้านการให้บริการ
โครงข่ า ยที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และครอบคลุ ม พื้ น ที่ ท่ั ว ประเทศ
มาผนวกเข้ากับประสิทธิภาพในการดูแลรักษาระบบโครงข่าย
ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ชูจุดเด่นด้วยการ
นำ�เทคโนโลยี Ultra High Speed Broadband Internet มาให้  
บริการเป็นรายแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

4

ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร
สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สมาคม
ผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทยและบริษัท เอฟเอ็กซ์เอ จำ�กัด
ในโครงการความร่วมมือเพือ่ แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรส่งออกไปยัง
กลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป (EU) ด้วยบริการระบบตามสอบสินค้า
เกษตร CAT e-smart farm

5
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มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายภาคพื้นดินให้เป็นศูนย์กลางการให้    
บริการสือ่ สารโทรคมนาคมในเขตภูมภิ าคอินโดไชน่าอย่างต่อเนือ่ ง
ร่วมกับผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ Enterprise of Telecom
Lao (ETL) และ Lao Telecom (LTC) ให้บริการ International
MPLS พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
ไทย-ลาวตั้งแต่ขนาด SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ใช้บริการ
International MPLS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบข้อมูล
ข่ า วสารและนำ � ไปสู่ ก ารสร้ า งศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ
กลุ่มประเทศในเขตภูมิภาคอินโดไชน่า

กสท ส่งมอบป่าจำ�นวน 6,900 ไร่ ในแปลงปลูกป่า FPT 4/1
อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ และแปลงปลูกป่า FPT 25 อำ�เภอ
สันติสุข จังหวัดน่าน แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50
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ร่วมกับบริษัท PCCW Limited (PCCW) ซึ่งเป็นพันธมิตร    
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ในฮ่องกง ดำ�เนินการให้บริการ
เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศไทยและฮ่องกง ส่งผลให้ กสท
สามารถให้บริการสื่อสารข้อมูลบนโครงข่ายได้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นส่วนผลักดันสำ�คัญ
ที่จะสนับสนุนให้ภูมิภาคเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า
และการเงินที่มีบทบาทในเวทีระดับโลกต่อไปในอนาคต
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ร่วมจัดแสดงสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในงานใหญ่ระดับประเทศ
“มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554”
โดยนำ�พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ด้านการ
จัดการนํ้าอันเปรียบเสมือนสายนํ้าผืนใหญ่ของแผ่นดินมาเป็น
แนวคิดในการจัด CAT Pavilion ในชื่อ “สายธารแห่งพระบารมี”
“River of His Majesty” พร้อมเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทย
ที่สนใจร่วมชมและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสทรงมี
พระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา
29
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มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 จำ�นวน 500,000 บาทเพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านเทคโนโลยีได้อย่าง
เต็มที่รวมถึงสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างผู้ร่วมแข่งขันที่มาจาก
หลายเชือ้ ชาติอนั จะเป็นการช่วยเผยแพร่ชอ่ื เสียงของประเทศไทย
ให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศทั่วโลก

กสท ร่วมส่งมอบความช่วยเหลือในเหตุการณ์มหาอุทกภัย  
แก่ผู้ประสบภัยผ่านช่องทางความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ      
โดยมุ่งหวังที่จะเป็นกำ�ลังใจให้ประชาชน
- ร่วมกับเนคเทคเปิดสายด่วน 0 2105 4000 ให้
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารและเหตุการณ์นํ้าท่วม
ในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
- จั ด เจ้ า หน้ า ที ่ แ ละบริ ก าร CAT CDMA หมายเลข
08 6460 1331-36 เข้าร่วมกับกองอำ�นวยการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
สำ�นักนายกรัฐมนตรี โดยเปิดเป็นศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของ
เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง
- จับมือกับบริษัท แม็คไทย จำ�กัด เปิดให้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต CAT wifi ได้ฟรีในร้านแม็คโดนัลด์กว่า 130 สาขา
ในช่วงนํา้ ท่วม เพือ่ ช่วยอำ�นวยความสะดวกแก่ผปู้ ระสบภัยในด้าน
การติดต่อสื่อสาร
- จัดพื้นที่ในบริเวณอาคารกีฬา 19 ปี ซึ่งตั้งอยู่ ณ กสท
สำ�นักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว             
สำ�หรับผู้ประสบภัย
- มอบถุงยังชีพ รวมถึงให้กำ�ลังใจแก่ผู้ประสบภัยที่อยู่ใน
พื้นที่ต่างๆ ที่ยากต่อการเข้าถึง
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ร่วมเป็นสมาชิก MEF หรือ Metro Ethernet Forum    
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาการใช้บริการบน
เทคโนโลยี Ethernet ของ Carrier ทั่วโลกให้สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล
ส่งผลให้ กสท สามารถเพิม่ ศักยภาพบริการโครงข่ายโทรคมนาคม
บนเทคโนโลยี Ethernet ให้สามารถรองรับการใช้งานแอพพลิเคชัน่
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจขนาดใหญ่ได้ อาทิ การใช้งาน
Private Cloud computing/ Enterprise VoIP/ Business
Intelligent Application
รับมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำ�ปี 2554 ประเภทรางวัล
นวัตกรรมดีเด่น     ชมเชยระดับองค์กร ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จากผลงาน “ระบบรับ  
แจ้งเหตุขัดข้องวงจรสื่อสารข้อมูล” (Trouble Tracking System)
โดย กสท ได้นำ�คุณค่าจากนวัตกรรมมาสนับสนุนคุณภาพการให้
บริการลูกค้า ทั้งในด้านการใช้งาน ตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไข
การใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลแบบ Real Time
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ดำ�เนินการติดตั้งระบบโทรคมนาคม ซึ่งประกอบไปด้วย
โทรศัพท์สาธารณะ อุปกรณ์ดาวเทียมระบบ VSAT และระบบ
Solar cell ณ โรงเรียนบ้านโพซอ หมู่ 5 ตำ� บลเสาหิ น
อำ�เภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ในด้านการติดต่อสือ่ สารของชาวบ้านซึง่ ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรีย่ ง
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กสท ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานและกิจกรรมภายใน
เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ให้กับ
พนักงานในองค์กรที่ส�ำ คัญ เช่น
- จัดพิธีทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เป็นประจำ�ทุกปี
- ร่วมพิธถี วายเครือ่ งราชสักการะและถวายพระพร เนือ่ งใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
- จัดบรรยายธรรมเป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้
บุ ค ลากรในองค์ ก รตระหนั ก และปฏิ บั ติ ต นอย่ า งมี คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม
- จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้ กสท เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยจัดให้มีการสร้างและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในด้วยกันเองผ่านกิจกรรม CAT DAY ซึ่งได้รวบรวมแหล่ง
ความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นองค์กรทัง้ หมดมาจัดแสดงให้พนักงานได้รบั ทราบ
- สร้างความสัมพันธ์ในองค์กรผ่านกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การจัดสัมมนา อบรม การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน การจัดพิธีสืบสาน
ประเพณีไทยร่วมกันทำ�บุญสรงนํา้ พระ  รดนํา้ ดำ�หัวผูใ้ หญ่  เป็นต้น
- สร้างจิตสำ�นึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
สังคม โดยจัดให้มกี จิ กรรมบริจาคโลหิตเพือ่ มอบให้สภากาชาดไทย
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเชิญชวนให้พนักงานร่วมกันบริจาค
ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะเก่า ภายใต้ชอ่ื “ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะเก่าของคุณมีคา่ อย่าทิง้ ”
เพือ่ มอบให้มลู นิธคิ นตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ�ไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนที่พิการทางสายตาให้รู้จัก
และสัมผัสกับของใช้ในชีวิตประจำ�วัน
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CAT CSR “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน”
		 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) หรือ กสท ตระหนักถึงการดำ�เนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility) โดยมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการทำ�งานแบบธรรมาภิบาล การดำ�เนินงานที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและได้ดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการดำ�เนินงาน (CSR In Process) และ
นอกเหนือจากกระบวนการดำ�เนินงาน (CSR After Process)
		 ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการดำ�เนินงานที่คำ�นึงถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรกลุ่มต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กสท จึงเล็งเห็นว่า
เยาวชนไทยคือกลุ่มเป้าหมายหลักนอกเหนือจากกลุ่มพนักงาน และลูกค้าที่บริษัทให้ความใส่ใจและให้ความสำ�คัญเสมอมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิคนพิการประเทศสหรัฐอเมริกา
อาสาสมัครจากองค์กรเอกชนในต่างประเทศและ กสท สมทบทุน
ในการจัดหารถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือ
ผู้พิการในจังหวัดพิษณุโลก

โครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ปี 2553-2556

โครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” เกิดจากแนวคิด
ที่ ต้ อ งการนำ � ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ไ ปช่ ว ยส่ ง เสริ ม และยกระดั บ
มาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย โดยสนับสนุนให้พนักงาน
ทัว่ ประเทศได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาศักยภาพบริการอินเทอร์เน็ต
ในโครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ให้มีความเร็วเพิ่มยิ่งขึ้น     
โดยมีเป้าหมายดำ�เนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีใน 76 โรงเรียน                                                    
76 จังหวัด เพื่อให้นักเรียน ครู อาจารย์ของโรงเรียนที่อยู่ใน      
โครงการฯได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการศึกษา เรียนรู้ สืบค้นข้อมูล
ได้รวดเร็วขึ้น  
โครงการดังกล่าวนี้ถือเป็นการดำ�เนินงานที่ต่อเนื่องจาก
โครงการสร้าง DNA สำ�นึกดีตอ่ สังคม และโครงการ CSR Campus
ที่ กสท ร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สพฐ.) โครงการทำ�ดีทุกวันจากดีแทคและสถาบันไทยพัฒน์
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มุ่งมั่นปลูกจิตสำ�นึกของพนักงานให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างสังคมและองค์กรที่ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อนำ� 
ความเจริญเติบโตสู่สังคม

กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียน

		 จากการดำ�เนินโครงการ “สือ่ สาร เรียนรู้ สูช่ มุ ชน” กสท   
ยังขยายผลต่อด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการทำ�ดีทุกวัน
จากดีแทคในการจัดทำ�โครงการ “ห้องคอมพิวเตอร์เพือ่ น้อง” โดย
มอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทป่ี ระกอบขึน้ จากชิน้ ส่วนของคอมพิวเตอร์
ที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ยังคงสภาพดีอยู่ ให้กับโรงเรียนบางแห่ง
ในจังหวัดนครราชสีมาทีข่ าดแคลนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการ
เรียนการสอน ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอหอ โรงเรียนบ้านปอพราน
โรงเรียนบ้านมาบ โรงเรียนหนองคอม โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านตาจั่นและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   
นอกจากนั้น กสท ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่อเนื่อง “มอบ
อุปกรณ์การศึกษา” ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก
โดยมีผแู้ ทนจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมพิธรี บั มอบอุปกรณ์การศึกษา
ทีโ่ รงเรียนวังทองพิทยาคม ได้แก่ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วทิ ยาคม
โรงเรียนนํ้ารินพิทยาคม โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม โรงเรียน
บ้านกลางพิทยาคม โรงเรียนวังทองพิทยาคม โรงเรียนวังพิกุล
วิทยศึกษา โรงเรียนวัดโบสถ์ศกึ ษา โรงเรียนบ้านแม่ระกา โรงเรียน
วัดโบสถ์ โรงเรียนสฤษดิ์เสนา โรงเรียนหนองพระพิทยา  

กสท ร่วมกับกระทรวงไอซีทีมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ
คนพิการ

กสท ร ่ ว มกั บ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ          
การสื่อสารมอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้พิการด้านการ
เคลือ่ นไหวให้ชว่ ยเหลือตนเองได้ กิจกรรมนีเ้ กิดจากความร่วมมือ
ของมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กสท รับโล่จาก สพฐ.

กิจกรรม “สานสายใยพยาบาลไทยรวมใจสูช่ ายแดนภาคใต้”

		 “สานสายใย พยาบาลไทย รวมใจสู่ชายแดนภาคใต้”  
เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน”
ที่ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังพยาบาลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่
ประสบปัญหาและมีความยากลำ�บากในการปฏิบัติงาน โดยใน
เบือ้ งต้น กสท ได้น�ำ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ CAT CDMA ไปมอบให้กบั
พยาบาลในโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุ พ ราชสายบุ รี จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลยะลา
จังหวัดยะลา

		 กสท ได้รับโล่ขอบคุณจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้จัดทำ�โครงการ “สื่อสาร เรียนรู้
สู่ชุมชน” ในโอกาสที่ สพฐ.จัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซ ิ ต ี ้ จอมเที ย น พั ท ยา โดยมี
นายสมพล จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ธุรกิจบรอดแบนด์ ในฐานะประธานคณะทำ�งานโครงการดำ�เนิน
ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นผู้แทน กสท
ในการเข้ารับโล่ดังกล่าว

โครงการส่งเสริมความรูเ้ รือ่ ง CSR

โครงการส่งเสริมพนักงานจิตอาสา

		 กสท ได้ ส ่งเสริมให ้ พนักงานจิตอาสาร ่วมกิจ กรรม
เพื่อสังคมหรือ CSR พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะเสริมสร้าง DNA สำ�นึกดีตอ่ สังคมทีไ่ ด้ด�ำ เนินงาน
มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีเป้าหมายให้พนักงานมีจติ สำ�นึกทีด่ ใี นการ   
ดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตใจเสียสละ
แบ่งปันนํ้าใจให้กับเยาวชนและเปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสา
ได้สัมผัสประสบการณ์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

		 กสท มีนโยบายในการส่งเสริมความรู้เรื่อง CSR ให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานภายในอย่างต่อเนื่อง โดยการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ CSR ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การจัดทำ�รายการ  1  นาทีกับ  CSR  ทาง
เสียงตามสาย การเปิดคอลัมน์ CAT CSR “สื่อสาร เรียนรู้
สู่ชุมชน” ในวารสาร CAT Club การเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์
CAT CSR การสร้างความสัมพันธ์ผ่าน Social network และ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่อง CSR ในปี 2554 โดยเชิญ
อาจารย์สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
360 องศารายสัปดาห์ ซึ่งเป็นผู้เขียนในคอลัมน์ CSR Spotlight
มาเป็ น วิ ท ยากรบรรยายในการสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความรู้
กับผูบ้ ริหาร กสท ระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปในหัวข้อ “CSR
ยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน”  

สนับสนุนให้ส�ำ นักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือจัดสร้าง
ห้องสมุดจิตศรัทธา

กสท สนับสนุนให้ส�ำ นักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ
จัดสร้างห้องสมุด “จิตศรัทธา” ให้แก่โรงเรียนบ้านนํ้ามิน จังหวัด
พะเยา จำ�นวน 1 หลัง เพื่อดำ�เนินงาน CSR อย่างต่อเนื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ของหน่วยงานภายในองค์กร
ภายใต้โครงการ “สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การดำ�เนินกิจกรรม CSR ในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
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โครงการและแผนงานในอนาคต
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) มีโครงการและแผนงานที่สำ�คัญต่าง ๆ ซึ่งมุ่งมั่นจะดำ�เนินการให้สัมฤทธิ์ผล ดังต่อไปนี้
1. โครงการการลงทุนที่สนับสนุนธุรกิจบรอดแบนด์

ประกอบด้วย

		

2. โครงการการลงทุนที่สนับสนุนธุรกิจสื่อสารไร้สาย
โครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ของ กสท

		 กสท ปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
จากระบบ CDMA เป็นระบบ HSPA เพื่อให้บริการในระบบ 3G
ครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับการให้บริการทั้งด้านเสียง (Voice)
และข้อมูล (Data) รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพของบริการ
ให้สูงขึ้น ตอบสนองความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูงและมัลติมีเดียต่าง ๆ

1.1 โครงการ Fiber to the X (FTTx)

เป็นการพัฒนาโครงข่ายด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
ของประเทศไทย โดยจัดสร้างโครงข่ายสุดท้าย (Lastmile) ที่เป็น
เคเบิลใยแก้วนำ�แสง (Optical Fiber) เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้
บริการและผูใ้ ช้บริการ ให้สามารถรองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ต                         
ความเร็วสูง (Ultra Broadband Internet) และรองรับ Applications ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีพื้นที่เป้าหมายของ  
โครงการอยู่ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรีและ
ปทุมธานี
1.2 โครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ�ใยแก้วอ่าวไทย

เพื่อขยายจำ�นวนวงจรติดต่อกลุ่มธุรกิจในพื้นที่อ่าวไทย
ทำ�ให้สามารถรองรับบริการโทรคมนาคมได้ทกุ รูปแบบ  เช่น  บริการ  
Multimedia บริการ Internet และบริการ Broadband อื่น ๆ
เป็นต้น โดยจะจัดสร้างเครือข่ายเคเบิลใต้นา้ํ ในพืน้ ทีอ่ า่ วไทยเชือ่ ม
โยงจาก จ.ชลบุรี ไปยัง จ.สงขลา โดยใช้เทคโนโลยี DWDM
1.3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่าย IP

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายให้สามารถ
รองรับการใช้งานรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นและขยาย
เครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น รองรับการให้บริการแก่กลุ่ม
ลูกค้า Residential กลุ่มลูกค้าองค์กร สถาบันการศึกษา SME    
และ Multinational Company
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3. แผนงานเปลี่ ย นสายเคเบิ ล ใยแก้ ว เดิ ม ในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ
ปริมณฑลและพื้นที่รอยต่อ

		 เพื่อจัดสร้างข่ายสื่อสัญญาณเชื่อมโยงทดแทนเส้นทาง
เดิมที่มีอายุการใช้งานมานานตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งมีสภาพชำ�รุดและ
มีจ�ำ นวนไม่เพียงพอในการให้บริการทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยการปรับเปลีย่ น
ชนิดของสายเคเบิลใยแก้วเดิมที่เป็นชนิด G.653 มาเป็นชนิด
G.652D เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข่ายสื่อสัญญาณเชื่อมโยงให้
สามารถจัดส่งข้อมูลได้มากขึน้ ผ่านระบบ  WDM  มเี สถียรภาพ   และ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการและรองรับบริการต่าง ๆ ของ
กสท รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระค่า
ใช้จ่ายในการจัดหาเคเบิลใยแก้วชนิด G.653 เพื่อนำ�มาใช้ในการ
ซ่อมแซมเคเบิลใยแก้วที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการสั่งกับ
ผู้ผลิตเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยหาวัสดุยากและมีราคาแพงกว่า
เคเบิลชนิด G.652D ประมาณ 6 - 10 เท่า

4. แผนงานทดแทน/ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพอุ ป ก ร ณ์
โครงข่ายหลัก

เพือ่ จัดหาอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนในการ
เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย และสนับสนุนการให้บริการและ
รองรับความต้องการ Bandwidth ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและเพิ่ม
จำ�นวนเส้นทางหลัก / เส้นทางสำ�รองในการรองรับการเกิดเหตุขดั ข้อง
จากการใช้งาน อุบตั เิ หตุ ทำ�ให้เพิม่ คุณภาพการให้บริการกับลูกค้า
ดีมากยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั รองรับการเกิดเหตุขดั ข้องอันเนือ่ งมาจาก
เหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ส่งผลให้การดำ�เนินงานธุรกิจของ กสท
สามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่อง (CAT Business Continuity
Management)
5. แผนงานขยายวงจรเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

		 เพื่ อ จั ด หาวงจรเพิ่ ม เติ ม สำ � หรั บ ระบบเคเบิ ล ใต้ นํ้ า
ระหว่างประเทศหรือระบบเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนแผนธุรกิจในอันที่จะ
พลิกฟื้นฐานะทางการเงินของ กสท ปี 2554-2558 (Key Success
Factor) และเพิ่มการจัดหาวงจรให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุน
และความต้องการใช้งานที่มีในการดำ�เนินธุรกิจในช่วงเวลานั้น ๆ
(Cost Optimization)
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การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

		

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) ได้นำ�หลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management
: ERM) มาใช้ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เพื่อช่วยผลักดันการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ในแผนธุรกิจ รวมทั้งนำ�พา
ไปสู่วิสัยทัศน์ของบริษัท นอกจากนี้ยังให้ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันของบริษัท โดยการจัดทำ�แผนการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยมีการทบทวนปรับปรุงและซักซ้อม
แผนเป็นประจำ�ทุกปี สำ�หรับเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานล่าช้าไปบ้าง
แต่ไม่มีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของ กสท

		 การบริหารความเสีย่ งเชิงกลยุทธ์ในปี 2554 มีวตั ถุประสงค์
บรรลุเป้าหมายทางการเงิน โดยมุง่ เน้นการสร้างรายได้จากโครง
การสำ�คัญต่างๆ เพือ่ ชดเชยรายได้สมั ปทานทีจ่ ะหายไปในปี 2557
ด้วยการลดความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
บริษทั ทีอ่ าจส่งผลต่อความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามแผนธุรกิจ
เพือ่ พลิกฟืน้ ฐานะการเงินของ กสท ปี 2554-2558 ทีส่ �ำ คัญได้แก่
การพิจารณาตีความของ กสทช. ต่อการดำ�เนินธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ HSPA อาจขัดต่อ พ.ร.บ. กสทช. 2553
มาตรา 46
ขั้ น ตอนการประสานงานทั้ ง ภายในและภายนอก
กสท ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณใน
การดำ�เนินโครงการที่สำ�คัญ  

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจล่าช้า จากการร้องเรียน
ของผูเ้ สนอราคา จากลูกค้าทีอ่ าจพิจารณาข้อเสนอล่าช้าหรือลูกค้า
อาจปฏิเสธข้อเสนอของ กสท ในโครงการสำ�คัญ
ซึง่ กสท ได้ท�ำ การวิเคราะห์ความเสีย่ งดังกล่าว รวมทัง้
มีการกำ�หนดมาตรการรองรับความเสี่ยงที่จะช่วยผลักดันให้     
การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ กสท ยังมีความเสี่ยง
ทีอ่ าจจะไม่สามารถควบคุมได้จากคดี/ข้อพิพาททีม่ มี ลู ค่าสูง เช่น
กรณีคา่ Access Charge ทีไ่ ม่สามารถกำ�หนดระยะเวลาสิน้ สุด
ได้ชดั เจนและอาจส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม กสท
ได้มกี ารติดตามและประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดทำ�
คำ�แก้คดีให้ได้เปรียบ รวมทั้งรายงานผลต่อผู้บริหารทุกไตรมาส
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
		

คณะกรรมการตรวจสอบ กสท ประกอบด้วย กรรมการ กสท ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปี 2554 มี 3 ช่วงคือ 1) ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2554 ประกอบด้วย นายวีระชัย คล้ายทอง
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายศุภชัย จงศิริ และ ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต เป็นกรรมการตรวจสอบ
2) ช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2554 ประกอบด้วย นายศุภชัย จงศิริ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์ และ ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต เป็นกรรมการตรวจสอบ และ 3) ช่วงเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย นายเกษม มกราภิรมย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไกรสร
บารมีอวยชัย และ นายมนตรี โสตางกูร เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ กสท ได้ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ กสท  เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห าร ผู ้ ส อบบั ญ ชี (สำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ) และผู ้ ต รวจสอบภายใน
ตามวาระที่เกี่ยวข้อง รวม 9 ครั้ง สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
		 1. สอบทานรายงานทางการเงิ น และงบการเงิ น ประจำ� ปี ร ่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห าร สำ� นั ก ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี  โดยมีการหารือขอบเขตแนวทางการสอบบัญชี รวมถึงข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ                     
ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน
ของ กสท ได้จัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญและเชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียงพอ
		 2. สอบทานระบบการควบคุม ภายในเพื่ อ ประเมิ น ความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม    
ภายในที่ช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ รวมถึงการประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ย การกำ� หนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544  
เพื่อให้มั่นใจว่า กสท  มีระบบการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
		 3. สอบทานการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ประเมิ น ความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการบริ ห าร
ความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกไตรมาส โดยรับทราบแผนการบริหารความเสี่ยงประจำ�ปี 2555 และผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำ�ปี 2554 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ กสท
		 4. กำ � กั บ ดู แ ลการปฏิ บ ั ต ิ ง านตรวจสอบภายในให้ เ กิ ด ความเป็ น อิ ส ระและเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยอนุมัติให้ปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำ�ปี 2554 และอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการ
ตรวจสอบประจำ�ปี 2555 ที่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการเงินการบัญชี การปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ข้อบังคับ ของ กสท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ได้สอบทานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเรื่องจรรยาบรรณของพนักงานและผู้บริหาร และในการสอบทานรายงานผลการตรวจ  
สอบได้ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำ�เนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ ในการนี้ได้อนุมัติการปรับปรุง
กฎบัตรของสำ�นักตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อ   
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีโอกาสพัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
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พิจารณาความเพียงพอของทรัพยากร การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำ�นักตรวจสอบภายในและพิจารณาความดี
ความชอบประจำ�ปีของหน่วยตรวจสอบภายใน
		 5. ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ  
ที ่ ด ี ข อง กสท รวมทั ้ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบทั ้ ง คณะและรายบุ ค คล
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำ หนดไว้ตาม
แนวทางการปฏิบัติที่ดีสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่กำ�หนดโดยกระทรวงการคลังและรายงานต่อ
คณะกรรมการ กสท รับทราบ ผลการประเมินปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะมีแนวทางการปฏิบัติงาน          
ที่ดี เป็นไปตามแนวทางที่องค์กรถือปฏิบัติ สำ�หรับผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล
มีการดำ�เนินการอย่างดีเยี่ยม
		 6. พิจารณาแต่งตั้งสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2555 พร้อมทั้งพิจารณา
ความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเสนอให้คณะกรรมการ กสท พิจารณาเห็นชอบก่อนนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
		 7. ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสายงานเพื่อรับทราบการดำ�เนินงานของสายงานต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค
และการบริหารจัดการที่อาจมีผลกระทบต่อ กสท รวมถึงการให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกำ�กับดูแลกิจกรรมสำ�คัญที่อยู่ในความรับผิดชอบของสายงาน
		 8. จัดทำ�รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ กสท ทราบ พร้อมทั้ง     
เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2554 กสท ได้จัดทำ�รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องใน          
สาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุม
ภายในและการกำ�กับดูแลกิจการ ทำ�ให้การดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบและนโยบายที่สำ�คัญ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระและให้คำ�แนะนำ�
แก่ฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมา โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของ กสท

										
(นายเกษม  มกราภิรมย์)
        ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
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การควบคุมภายใน

			 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
ได้น�ำ แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission) มาใช้เป็น
กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การควบคุ ม ภายในของคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ใน
5 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันและจำ�เป็นต่อการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยบูรณาการร่วมกับการบริหาร
ความเสี่ยงและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
			

			 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม จัดให้มีการส่งเสริม
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของ กสท มีทัศนคติที่ดีและ
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการควบคุมภายใน ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจ
			 2. การประเมินความเสีย่ ง กสท ได้ให้ความสำ�คัญ และ    
ประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกด้วยวิธีการ    
ที่เป็นระบบอย่างเหมาะสมเพียงพอในการจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
			 3. กิจกรรมการควบคุม มีการกำ�หนดนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุม ป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

			 4. สารสนเทศและการสื่อสาร กสท จัดให้มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่จำ�เป็นกับการปฏิบัติงาน เพื่อผู้บริหาร
ใช้เป็นข้อมูล   เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและใช้เป็นช่องทาง
การสื่อสาร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร
ที่มีผลทำ�ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนด
			 5. การติดตามและประเมินผล กสท กำ�หนดให้มกี าร
ติดตามประเมินผล การรายงานและการแก้ไขข้อบกพร่องทีพ่ บจาก
การปฏิบตั งิ านทัง้ ในระหว่างการปฏิบตั งิ าน  (Ongoing Monitoring)
และการประเมินเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ด้วยวิธี
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment :
CSA) และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent
Assessment) โดยสำ�นักตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าระบบการควบคุมภายในทีจ่ ดั วางไว้มคี วามเหมาะสม ทันสมัย
และมีประสิทธิผลอยู่เสมอ
ในปี 2554 จุดอ่อนที่มีนัยสำ�คัญที่เหลืออยู่จากการ
บริหารจัดการ ซึ่งตรวจพบจากการประเมินการควบคุมภายใน
ได้มีการจัดทำ�แผนการปรับปรุงแล้ว ทำ�ให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบการ
ควบคุมภายในของ กสท มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ใน 3 ด้าน คือ
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท   
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รายงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		

คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีว่า

ทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ จึงได้มุ่งบริหารงานโดยใช้แนวทางตามหลัก 6 ประการของ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรอบในการดำ�เนินงานอย่างเคร่งครัดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและ
สาธารณชน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

		 - เดือนตุลาคม 2553 - กุมภาพันธ์ 2554 ประกอบด้วย นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ และนายวีระชัย คล้ายทอง เป็นกรรมการ
- เดือนมีนาคม 2554 - ตุลาคม 2554 ประกอบด้วย นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการ
ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต และนายวีระชัย คล้ายทอง เป็นกรรมการ
- เดือนพฤศจิกายน 2554 - ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็นประธานกรรมการ
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์ และพันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ เป็นกรรมการ
ในปี 2554 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและหน่วยงานต่าง ๆ
ของบริษัท รวม 11 ครั้ง สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. จัดให้มีการบรรยายพิเศษเพื่อให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�และให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)
2. จัดให้คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในปี 2554 จำ�นวน 12 คน ลงนามรับหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554
3. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้บุคลากรทุกระดับ
โดยผ่านเสียงตามสายทุกเช้าวันจันทร์ จัดทำ�เว็บไซต์เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จัดบรรยายพิเศษให้คณะ
ผู้บริหาร รวมทั้งจัดบรรยายธรรมในปี 2554 จำ�นวน 6 ครั้ง
4. จัดกิจกรรมการเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในบริษัทและนอกบริษัท  เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
กิจการของบริษัทให้แก่กรรมการบริษัท และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน
การดำ�เนินธุรกิจแก่ฝ่ายจัดการเพื่อดำ�เนินการต่อไป
5. ให้ความเห็นชอบเรือ่ ง “แต่งตัง้ คณะทำ�งานกำ�กับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ”
6. รับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของบริษัท ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 - 2555
7. ให้ความเห็นชอบระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) ฉบับที่ 35 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
คณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารและพนักงาน พ.ศ.2554
		 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมีความเชื่อมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติและให้
คำ�แนะนำ�ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานของ
บริษัทให้มีการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นบริษัทที่มีความ
ก้าวหน้าด้วยความยั่งยืนต่อไป
										
(นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ)
     ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

		 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บริษัท
มีศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนด้วยการดำ�เนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงกำ�หนดเป็นนโยบายด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ประกอบด้วยหลักสำ�คัญ 6 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ (Accountability)
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าที่ (Responsibility) การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน (Transparency) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ (Vision to Create Long-term
Value) และการมีจริยธรรม (Ethics)
		 สำ�หรับในปี 2554 กสท มีการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับดู
แลกิจการที่ดี โดยมี นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ เป็นประธาน
กรรมการ พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์
เป็นกรรมการ เพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและติดตามผลการ
ดำ�เนินงานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและมีคณะทำ�งาน
พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น
ประธานคณะทำ�งาน รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทกุ สายงานและ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำ�งานในการร่วมกันขับเคลื่อนการ
ดำ � เนิ น งานด้ า นการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่ า งจริ ง จั ง และ  
เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ในปี 2554 คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดำ�เนินกิจกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้
		 ยุทธศาสตร์ที่ 1   เสริมสร้างจิตสำ�นึก ค่านิยม ให้
หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
1.1 การสื่อสารภายในองค์กร : การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ผี า่ นเสียงตามสายทุกเช้าวันจันทร์
การลงบทความในวารสาร CAT Club การเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมลงใน Intranet / Website ของบริษัท
1.2 การให้ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง : การฝึกอบรม e-Learning
หลักสูตร “บรรษัทภิบาล”, การจัดบรรยายธรรม การจัดบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเยี่ยมชม/ดูงานหน่วยงาน
ภายในและภายนอกบริษัท สรุปได้ดังนี้
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บู ร ณาการหน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว น    
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในบริษัท ประกอบด้วย
การสร้าง “เครือข่าย” ในการแลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสาร ทำ�หน้าที่
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในบริษัท
		 ยุทธศาสตร์ท่ี 3   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของบริษัท ประกอบด้วย การเสริม
สร้างการตรวจสอบถ่วงดุลอำ�นาจ โดยกำ�หนดกิจกรรมต่าง ๆ
ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
การรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบพัสดุและระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการมีระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียน

			 วันที่ 10 มีนาคม 2554 บรรยายธรรม หัวข้อ
“การดับทุกข์” โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ
			 วันที่ 14 มีนาคม 2554 เยีย่ มชม/ดูงาน สำ�นักงาน
บริการลูกค้า กสท เขตเหนือ (เชียงใหม่และลำ�ปาง)
			 วันที่ 1 เมษายน 2554 บรรยายธรรม หัวข้อ
“การบริหาร กสท สุนทรียภาพแห่งการสือ่ สาร” โดย ครูบาเจ้าศรี
หมอกฟ้างามเมือง สำ�นักบำ�เพ็ญธรรมศรีสวัสดิ์สุขจิตตราวาส
จ.ลำ�ปาง
			 วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 บรรยายธรรม หัวข้อ
“หลักการเจริญเมตตา” โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
วัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี
			 วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 บรรยายพิเศษ หัวข้อ
“การประเมินผลบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ” โดย
นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการ การประปานครหลวง
และนางสุนันทา นิงสานนท์ รองผู้ว่าฯ (แผนและพัฒนา)
การประปานครหลวง
			 วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 บรรยายธรรม หัวข้อ      
“เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก” โดย พระอุดม ประชาทร วัดพระบาท
นํ้าพุ จ.ลพบุรี
			 วันที่ 8 กันยายน 2554 บรรยายธรรม หัวข้อ
“บุคคลทีห่ าได้ยาก” โดย พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปุญโญ)
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ
			 วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 บรรยายพิเศษ หัวข้อ
“HRM : How to build Innovation” โดย นายมนูญ สรรค์คุณากร
รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์
			 วันที่ 13 ธันวาคม 2554 บรรยายธรรม หัวข้อ     
“ทศพิธราชธรรมกับหลักธรรมาภิบาล” โดย พระราชญาณกวี
(ปิยโสภณ) วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
			 วันที่ 21 ธันวาคม 2554 บรรยายพิเศษ หัวข้อ
“การให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�  และการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance
Appraisal : SEPA) โดย นายสังวร รัตนรักษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ซิสเท็มซ์ โฟกัส จำ�กัด
			 วันที่ 29 ธันวาคม 2554 เยี่ยมชม/ดูงาน
ธนาคารออมสิน
1.3 การดำ � เนิ น การให้ ก ารกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป็ น
วัฒนธรรมองค์กร : คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ในปี 2554 ได้ลงนามรับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554

		 ยุทธศาสตร์ที่ 2

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

		 กสท ได้กำ�หนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญั ชี หากมีความจำ�เป็นเร่ง
ด่วนที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้อง
กับเงื่อนไข หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

กสท ได้ให้ความสำ�คัญในการดูแลและคำ�นึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียฝ่ายต่าง ๆ  ได้แก่  ผู้ถือหุ้น  ลูกค้า  ประชาชน  คู่ค้า  คู่แข่ง
ทางการค้า เจ้าหนี้ทางการค้า พนักงาน ลูกจ้าง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยกำ�หนดเป็นลายลักษณ์อักษร สำ�หรับคณะ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มอย่างชัดเจน
4. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

		 กสท เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัดที่มีกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติว่า “ในระหว่างที่กระทรวงการคลังยังมิได้
โอนหุ้นที่ถืออยู่ให้แก่บุคคลอื่น...ให้ถือว่าความเห็นของกระทรวง
การคลังอันเกี่ยวกับบริษัทนั้นเป็นมติที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น”
ดังนั้นจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีหนังสือแจ้งการประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงการคลัง เพื่อกระทรวงการคลังจะได้มี
ความเห็นเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ในปี 2554 กสท ได้มีหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้น 1
ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2554 ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีความเห็นเป็นมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง มติการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2554 ของบริษัท กสท โทรคมนาคม
จำ�กัด (มหาชน) ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2554  
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ภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ ประสบการณ์ ในการบริหารงาน
ด้านธุรกิจโทรคมนาคมเป็นอย่างดี ภายใต้การนำ�ของประธาน
กรรมการบริษัทที่มีภาวะผู้นำ�และสามารถมอบนโยบายในการ
ดำ�เนินงานให้ผู้บริหารได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทำ�ให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันพร้อมสร้างมูลค่าให้
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
		 คณะกรรมการบริษทั มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใด  
ที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ
		 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และมีอ�ำ นาจแยกกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่
ในการกำ�กับนโยบายและการบริหารงานประจำ�
		 องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
		 คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่เกิน 15 คน โดยอาจมีกรรมการที่เป็นอิสระหนึ่งในสาม
ของจำ�นวนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและอย่างน้อย 3 คน
ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและ
กรรมการอื่น
		 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทโดยตำ�แหน่ง
		 เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการบริษัททุกคนต่อ   
สาธารณชนและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

รายนามคณะกรรมการบริษัทประจำ�ปี 2554
รายนาม

นายดุษฎี  สินเจิมสิริ
นายประภาษ  ไพรสุวรรณา
นายเกษม  มกราภิรมย์
นายไชยยันต์  พึ่งเกียรติไพโรจน์
นายไกรสร  บารมีอวยชัย
นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ
นายทวีสิน  หิรัญวัฒน์ศิริ
นายมนตรี  โสตางกูร
นาวาอากาศโทสมพงษ์  โพธิ์เกษม
พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์
นางพรรณขนิตตา  บุญครอง
นายเทิดศักดิ์  เหมือนแก้ว
นายอำ�นวย  ปรีมนวงศ์
นายจิรายุทธ  รุ่งศรีทอง
นายวิสุทธิ  ์ ศรีสุพรรณ
นายศุภชัย  จงศิริ
นายบรรณสาร  จันทร์สมศักดิ์
นายปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์
นายกฤษดา  กวีญาณ
พลตำ�รวจโทไถง  ปราศจากศัตรู
พันเอก ดร.เจียรนัย  วงศ์สอาด
นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ
นายธานีรัตน์  ศิริปะชะนะ
นายวีระชัย  คล้ายทอง
หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์  จันทรทัต
นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย
นายสุนทรสิงห์  วิทยปิยานนท์

ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่ง

1
1
1
1
1
1
23
1
1
1
1
1
30
9
30
25
30
22
30
30
30
30
15
9
30
19
19

พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
พฤศจิกายน 2554
มิถุนายน 2553
กันยายน 2552
มิถุนายน 2553
มีนาคม 2551
มิถุนายน 2553
พฤษภาคม 2552
มิถุนายน 2553
มิถุนายน 2553
มิถุนายน 2553
มิถุนายน 2553
กุมภาพันธ์ 2554
กรกฎาคม 2553
มิถุนายน 2553
พฤษภาคม 2554
พฤษภาคม 2554

-

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
14 ธันวาคม 2554
15 ธันวาคม 2554
18 เมษายน 2554
30 กันยายน 2554
13 ตุลาคม 2554
1 พฤศจิกายน 2554
19 กันยายน 2554
1 พฤษภาคม 2554
13 ตุลาคม 2554
19 พฤษภาคม 2554
13 ตุลาคม 2554
1 พฤศจิกายน 2554
30 กันยายน 2554
23 สิงหาคม 2554
1 พฤศจิกายน 2554
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6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

นายศุภชัย จงศิริ
นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
นายกฤษดา กวีญาณ
พลตำ�รวจโทไถง ปราศจากศัตรู
พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ
นายวีระชัย คล้ายทอง
หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์

		 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า
เดือนละ 1 ครั้ง และกำ�หนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดย
กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องเข้าประขุมคณะกรรมการบริษัททุก
ครั้งและอุทิศเวลา ทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ ทั้งนี้
ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำ �นวน
กรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ในการประชุม
ผู้มีส่วนได้เสียโดยนัยสำ�คัญในเรื่องที่จะพิจารณาต้องออกจาก
ที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ โดยการลงมติให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้
บันทึกคำ�คัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม
เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำ�หน้าที่สนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นกรณีเรือ่ งทีผ่ า่ นการ
พิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
ได้แต่งตัง้ ขึน้ จะจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ก่อนการประชุม จดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษทั ไม่เกิน 14 วันนับจากวันประชุม
และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

7. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและการประชุม

		 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำ�นวนหนึ่งจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
เพื่ อ กลั่ น กรองงาน/ดำ � เนิ น งานตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและ
เป็นไปตามกฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการแต่ละ
ชุดมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งตามวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของ
คณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

นายดุษฎี สินเจิมสิริ
นายประภาษ ไพรสุวรรณา
นายเกษม มกราภิรมย์
นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์
นายไกรสร บารมีอวยชัย
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ
นายมนตรี โสตางกูร
นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม
พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
นายเทิดศักดิ์ เหมือนแก้ว
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

12 / 11
12 / 12
13 / 9
12 / 3
6/0
12 / 11
6/0
10 / 8
13 / 13
12 / 7
5/2
7/6

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
นายไกรสร บารมีอวยชัย    ประธานกรรมการ
อำ�นาจหน้าที่
ให้มีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างตามที่กฎหมาย
กำ�หนดและให้มวี าระการดำ�รงตำ�แหน่ง อำ�นาจหน้าทีแ่ ละดำ�เนิน
การตามมาตรา 20 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
3/2
5/4
5/5
5/5

การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

นายไกรสร บารมีอวยชัย
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
(24 พฤษภาคม - 13 ตุลาคม 2554)
พลตำ�รวจโทไถง ปราศจากศัตรู
(23 กรกฎาคม 2553 - 1 พฤษภาคม 2554)

5/4
5/5
16 / 15
17 / 15
5/5
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จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

1/1
4/4
4/0

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายเกษม มกราภิรมย์ ประธานกรรมการ
2. นายไกรสร บารมีอวยชัย กรรมการ
3. นายมนตรี โสตางกูร
กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�กับดูแลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบ
คุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือของ
ข้อมูลทางการเงินและการดำ�เนินงานและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ
2. ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
และรายงานทางบริหาร
2.2 รายงานผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ว่ า มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดเพียงใด
2.3 รายงานรายการที่ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์และรายงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 รายงานว่ า มี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กำ�หนดหรือไม่ เพียงใด
2.5 คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2.6 รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. ปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำ�หนดไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

นายเกษม มกราภิรมย์
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายไกรสร บารมีอวยชัย
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายมนตรี โสตางกูร
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์
(24 พฤษภาคม 2554 - 1 พฤศจิกายน 2554)
นายศุภชัย จงศิริ
(15 กุมภาพันธ์ 2554 - 30 กันยายน 2554)

3/3
3/3
3/3
3/3
6/6

3/3

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ ประธานกรรมการ
2. พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด กรรมการ
3. นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ กรรมการ
อำ�นาจหน้าที่
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการบริษทั ใหม่ หรือสรรหากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โดยกำ�หนดวิธีการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างมีหลัก
เกณฑ์และโปร่งใส ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. พิ จ ารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมคณะ
อนุกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
3. พิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผู้บริหารของบริษัท
4. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานและลูกจ้างของบริษัท
5. ดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

				

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

6/5

หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต
(23 กรกฎาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
นายวีระชัย คล้ายทอง
(23 กรกฎาคม 2553 - 22 เมษายน 2554)

นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
(24 พฤษภาคม 2554 - 1 พฤศจิกายน 2554)
นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
(23 กรกฎาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2554)
พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
(31 มีนาคม 2554 - 13 ตุลาคม 2554)
หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต
(31 มีนาคม 2554 - 24 พฤษภาคม 2554)
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
(23 กรกฎาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)
พลตำ�รวจโทไถง ปราศจากศัตรู
(23 กรกฎาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)
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4/3
7/7
6/6
2/1
1/1
1/0

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายไกรสร บารมีอวยชัย
ประธานกรรมการ
2. นายเกษม มกราภิรมย์
กรรมการ
3. นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ
กรรมการ
4. นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม กรรมการ
5. นายประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็น
กรรมการบริษทั ใหม่ หรือสรรหากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
โดยกำ�หนดวิธีการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมัติและให้รวมถึงการพิจารณากำ �หนดบุคคลที่
สมควรปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำ�แหน่งกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมัติต่อไป
2. ดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายอำ�นวย  ปรีมนวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายเกษม  มกราภิรมย์
กรรมการ
3. นายมนตรี  โสตางกูร
กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. พิ จ ารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท
ได้ แ ก่ ค่ า เบี ้ ย ประชุ ม กรรมการ ค่ า เบี ้ ย ประชุ ม
คณะอนุกรรมการ โบนัสและอื่น ๆ
2. พิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผู้บริหารของบริษัท
3. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานและลูกจ้างของบริษัท
4. ดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

นายเกษม มกราภิรมย์
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายมนตรี โสตางกูร
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
(28 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2554)

การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

นายไกรสร บารมีอวยชัย
(14 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายเกษม มกราภิรมย์
(14 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ
(14 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม
(14 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายประภาษ ไพรสุวรรณา
(26 ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน)
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
(14 พฤศจิกายน 2554 - 14 ธันวาคม 2554)

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

2/2
2/2
2/2
2/1
0/0
2/2
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จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

1/1
1/1
1/1

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกลั่นกรอง

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ
2. พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สรรพชัย  หุวะนันทน์   กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำ �กับดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบริษัท
2. ให้ค�ำ แนะนำ�แก่คณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ งเกีย่ วกับ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
3. กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล
ปฏิบัติและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบหมายนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
บริษทั ให้คณะทำ�งานพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี  

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ กรรมการ
3. พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด   กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาเสนอแนะเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ธุรกิจตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�การดำ�เนินกิจการ แผนธุรกิจ
โครงการและการดำ�เนินกลยุทธ์ต่าง ๆ การบริหาร
จัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา
องค์กร รวมทัง้ กำ�กับดูแล ตรวจสอบและติดตามเรือ่ ง
สัญญาร่วมทุน/ร่วมการงานที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ
3. ให้มอี �ำ นาจหน้าทีใ่ นกระบวนการของการจัดซือ้ จัดจ้าง
ที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว่า 50 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามขอบเขตงานและวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
3.1 พิจารณากลัน่ กรองวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษ
ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
3.2 พิจารณาอนุมตั วิ ธิ กี ารจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธปี ระกวด
ราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
3.3 อนุมัติเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
ข้อกำ�หนดคุณสมบัตทิ างเทคนิค (Specification)
และขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไข
เงือ่ นไขการจัดซือ้ จัดจ้าง รายละเอียดข้อกำ�หนด
คุณสมบัติทางเทคนิค (Specification) และ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ก่อน
การประกาศทางเว็บไซต์
3.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาด้าน
เทคนิคของคณะกรรมการประกวดราคาในการ
คัดเลือกเบื้องต้น เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.6 พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพือ่ นำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมัติ
ทั้งนี้ให้รายงานผลการดำ�เนินการให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นระยะ ๆ ด้วย

การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
(28 พฤศจิกายน 2554 - 14 ธันวาคม 2554)
นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
(23 กรกฎาคม 2553 - 1 พฤศจิกายน 2554)
นายวีระชัย คล้ายทอง
(23 กรกฎาคม 2553 - 1 พฤศจิกายน 2554)
หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต
(31 มีนาคม 2554 - 30 กันยายน 2554)
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
(12 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

1/1
1/1
0/0
10 / 10
10 / 10
6/2
4/0

47

4. พิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทที่มิใช่เรื่องที่อยู่ใน
อำ�นาจของคณะกรรมการชุดอื่น
5. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งาน เพือ่ ดำ�เนิน
การในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. เชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกระดับมาชี้แจงและให้
รายละเอียดข้อมูลทีจ่ �ำ เป็น เพือ่ ประกอบการพิจารณา
7. พิจารณาดำ�เนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

นายอำ�นวย  ปรีมนวงศ์
(23 กรกฎาคม 2553 - 24 พฤษภาคม 2554)
นายบรรณสาร  จันทร์สมศักดิ์
(23 กรกฎาคม 2553 - 24 พฤษภาคม 2554)
พันเอก ดร.เจียรนัย  วงศ์สอาด
(23 กรกฎาคม 2553 - 24 พฤษภาคม 2554)

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

16 / 16
16 / 15
16 / 15

คณะกรรมการบริหาร

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นายประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการ
3. นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาเสนอแนะเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ธุรกิจ ตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�  การดำ�เนินกิจการ แผนธุรกิจ
โครงการและการดำ�เนินกลยุทธ์ต่าง ๆ การบริหาร
จัดการและการพัฒนาองค์กร รวมทั้งกำ�กับดูแล
ตรวจสอบและติดตามเรื่องสัญญาร่วมทุน/ร่วมการ
งาน ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว่า
50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.
5.
6.
7.
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3.1.1 อนุ ม ั ต ิ ว ิ ธ ี ก ารจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า ง รวมถึ ง
รายละเอี ย ดข้ อ กำ � หนดคุ ณ สมบั ติ ท าง
เทคนิค (Specification) และขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference)
3.1.2 ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาด้าน
เทคนิคของคณะกรรมการประกวดราคา
ในการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.1.3 อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้รายงานผล
การดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ทราบด้วย
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณเกินกว่า
400 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.2.1 อนุมัติวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงราย
ละเอียดข้อกำ�หนดคุณสมบัติทางเทคนิค
(Specification) และขอบเขตของงาน
(Terms of Reference)
3.2.2 ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาด้าน
เทคนิคของคณะกรรมการประกวดราคา
ในการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2.3 ให้พจิ ารณากลัน่ กรองการขออนุมตั จิ ดั ซือ้
จัดจ้างที่นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ร ายงานผลการดำ � เนิ น การให้ ค ณะกรรม
การบริษัททราบเป็นระยะ ๆ ด้วย
พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและเสนอความเห็น
เรื่องเสนอคณะกรรมการบริษัทที่มิใช่เรื่องที่อยู่ใน
อำ�นาจของคณะกรรมการชุดอื่น
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งาน เพือ่ ดำ�เนิน
การในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกระดับมาชี้แจงและให้ราย
ละเอียดข้อมูลที่จ�ำ เป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
พิจารณาดำ�เนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย

การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554

การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์
(14 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายประภาษ ไพรสุวรรณา
(14 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม
(14 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายวีระชัย คล้ายทอง
(24 พฤษภาคม - 1 พฤศจิกายน 2554)
พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
(24 พฤษภาคม - 13 ตุลาคม 2554)   
นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
(24 พฤษภาคม - 13 ตุลาคม 2554)   

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

5/5
5/5
5/5
8/8
8/8
8/8

รายนาม		

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

				

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายประภาษ ไพรสุวรรณา
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
(23 กรกฎาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2554)
นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ
(24 พฤษภาคม - 13 ตุลาคม 2554)
นายศุภชัย จงศิริ
(15 กรกฎาคม 2552 - 30 กันยายน 2554)
พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
(23 กรกฎาคม 2553 - 24 พฤษภาคม 2554)

0/0
0/0
0/0
4/3
4/3
4/4
0/0

คณะกรรมการกำ�กับโครงการ

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นายประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการ
3. นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. กำ�กับ ดูแล ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�  ตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารโครงการ แผนงานตามงบลงทุน/
งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการ
บริษัท
3. แต่ ง ตั ้ ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำ �งาน เพื ่ อ
ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. เชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกระดับมาชี้แจงและให้
รายละเอียดข้อมูลทีจ่ �ำ เป็น เพือ่ ประกอบการพิจารณา
5. พิจารณาดำ�เนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นางพรรณขนิตตา บุญครอง ประธานกรรมการ
2. พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมการ
3. นายเทิดศักดิ์ เหมือนแก้ว
กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. การบริหารความเสี่ยง
1.1 กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ที ก่ี ระทรวงการคลังหรือคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
1.2 กำ�หนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง
ของบริษทั และทำ�ให้มน่ั ใจว่ากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและ
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
1.3 กำ�หนดกลยุทธ์และมาตรการในการจัดการและ
ป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญ รวมทั้งประเมิน
และติดตามผลการดำ�เนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า
การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันเวลา
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2.

3.
4.

5.
6.

1.4 ให้การสนับสนุนการดำ�เนินการของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
2.1 กำ�กับดูแลให้การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
2.2 ให้การสนับสนุนการดำ�เนินการของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการควบคุมภายใน
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือและ/
หรือสนับสนุนการดำ�เนินงานตามความเหมาะสม
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลภายนอกมาร่วมประชุม
และให้ขอ้ คิดเห็น หรือแต่งตัง้ ให้เป็นอนุกรรมการหรือ
ดำ�เนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินงานได้
ตามความเหมาะสม
รายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษทั
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ดำ �เนิ นการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม ประธานกรรมการ
2. นายประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการ
3. นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากำ�หนดนโยบายและเสนอแนะเกีย่ วกับระบบ
การบริหารจัดการสารสนเทศของบริษัท
2. พิจารณากลัน่ กรองเรือ่ งแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริหารจัดการสารสนเทศที่นำ�เสนอคณะ
กรรมการบริษัท
3. แต่ ง ตั ้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทำ � งาน เพื ่ อ
ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. เชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกระดับมาชี้แจงและให้
รายละเอียดข้อมูลที่จ�ำ เป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
5. พิจารณาดำ�เนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายเทิดศักดิ์ เหมือนแก้ว
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
(23 กรกฎาคม 2553 - 1 พฤศจิกายน 2554)
นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
(12 ตุลาคม 2553 -13 ตุลาคม 2554)
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
(24 พฤษภาคม - 23 สิงหาคม 2554)
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
(23 กรกฎาคม 2553 - 19 พฤษภาคม 2554)

นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายประภาษ ไพรสุวรรณา
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
(28 พฤศจิกายน 2553 - 14 ธันวาคม 2554)
นายศุภชัย จงศิริ
(15 กรกฎาคม 2552 - 30 กันยายน 2554)
พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
(23 กรกฎาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2554)
ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต
(23 กรกฎาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

1/1
1/1
1/1
9/9
9/4
4/4
4/0
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จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายประภาษ ไพรสุวรรณา
ประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ กรรมการ
3. นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากำ�หนดนโยบายและเสนอแนะเกีย่ วกับระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองเรื่องแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ นำ � เสนอคณะ
กรรมการบริษัท
3. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งาน เพือ่ ดำ�เนิน
การในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. เชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกระดับมาชี้แจงและให้
รายละเอียดข้อมูลทีจ่ �ำ เป็น เพือ่ ประกอบการพิจารณา
5. พิจารณาดำ�เนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

นายประภาษ ไพรสุวรรณา
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

1/1
1/1
1/1

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายประภาษ ไพรสุวรรณา
ประธานกรรมการ
2. นายไกรสร บารมีอวยชัย
กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาแผนงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำ�
เสนอคณะกรรมการบริษัท
2. พิ จ ารณากำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลและ
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท โดย
คำ�นึงถึงเป้าหมาย ระดับความสำ�เร็จ (Benchmark)
ของเป้าหมายหรือพันธกิจ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ชัดเจน
อันเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตามภาระงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการอย่างแท้จริง
3. ดำ�เนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท
4. ดำ�เนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

				

นายประภาษ  ไพรสุวรรณา
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายไกรสร บารมีอวยชัย
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
(23 กรกฎาคม 2553 - 24 พฤษภาคม 2554
และ 28 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2554)
นายวีระชัย คล้ายทอง
(31 มีนาคม - 1 พฤศจิกายน 2554)
นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ
(24 พฤษภาคม - 13 ตุลาคม 2554)
พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
(23 กรกฎาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2554)
พลตำ�รวจโทไถง ปราศจากศัตรู
(23 กรกฎาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)
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0/0
0/0
1/1
4/4
4/4
5/5
1/1

การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554

คณะกรรมการประสานงานนโยบายความร่วมมือในการพัฒนา
ธุ ร กิ จ โทรคมนาคมและการสื ่ อ สาร ระหว่ า งบริ ษ ั ท กสท
โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

รายนาม		

				

นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์
(24 พฤษภาคม -1 พฤศจิกายน 2554)
นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
(12 ตุลาคม 2553 -13 ตุลาคม 2554)
พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
(23 กรกฎาคม 2553 - 13 ตุลาคม 2554)
นายศุภชัย จงศิริ
(11 มีนาคม 2553 - 24 พฤษภาคม 2554)

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม ประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ กรรมการ
3. นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาและหาแนวทางในการประสานนโยบาย
ความร่วมมือดำ�เนินธุรกิจร่วมกันในการให้บริการด้าน
โทรคมนาคมและการสื่อสารระหว่างบริษัท กสท
โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที
จำ�กัด (มหาชน) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนใน
การได้รับบริการที่เป็นเลิศและตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์
จากโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารในการ
พัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
ความมั่นคงของชาติ
2. เชิญบุคคลมาให้ขอ้ มูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ขอเอกสารข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความ
เหมาะสมและเชิญองค์กรภายนอกเพื่อการดังกล่าว
ตามความจำ�เป็น
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน และผู้ช่วย
เลขานุการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม
ความจำ�เป็น
4. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้ทราบเป็นระยะ ๆ

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

0/0
0/0
0/0
2/2
2/2
2/2
0/0

คณะกรรมการประสานงานการใช้ ท รั พ ย์ สิ น และพื้ น ที่ ร ะหว่ า ง
บริษทั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานกรรมการ
ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์  
2. นายเทอดศักดิ์ เหมือนแก้ว
กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณาและหาแนวทางในการประสานงานการใช้
ทรัพย์สนิ และพืน้ ทีร่ ะหว่าง บริษทั กสท โทรคมนาคม
จำ�กัด (มหาชน) กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
รวมทั้งการแบ่งแยกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างกัน
โดยให้เร่งรัดการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและให้ได้
ผลสรุปโดยเร็วที่สุด
2. เชิญบุคคลมาให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ขอเอกสารข้อมูลจากบุคคล หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความ
เหมาะสมและเชิญองค์กรภายนอกเพื่อการดังกล่าว
ได้ตามความจำ�เป็น
3. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งานเพือ่ สนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำ�เป็น
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4. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส
การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายเทอดศักดิ์ เหมือนแก้ว
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์
(24 มิถุนายน - 1 พฤศจิกายน 2554)
นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
(24 มิถุนายน - 13 ตุลาคม 2554)

0/0
0/0
1/1
1/1

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำ�ปี 2555
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ
ประธานกรรมการ
2. หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองงบประมาณประจำ�ปี 2555 ของ
บริษัท เพื่อให้การจัดทำ�งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึด
นโยบายเร่งด่วนและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษทั
เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
2. มีอำ�นาจในการขอข้อมูลจากหน่วยงานของบริษัท
ตลอดจนเชิญผู้แทนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียด
ของข้อมูล
3. พิจารณาดำ�เนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์

		 องค์ประกอบ (เฉพาะกรรมการบริษัท)
1. นายเกษม มกราภิรมย์
ประธานกรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องอุทธรณ์ค�ำ สั่งลงโทษทางวินัย
หรือคำ�สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่งหน้าที่โดยการให้ออก
ปลดออก ไล่ออก ซึ่งกำ�หนดให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการบริษทั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
2. พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์ที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กสท และไม่อยู่
ในอำ�นาจของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึง่ ต้องนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด
(มหาชน)
3. เชิญเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทมาชี้แจงและให้
รายละเอียดข้อมูลที่จำ�เป็นเพื่อประกอบการพิจารณา
4. พิจารณาดำ�เนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

				

นายเกษม มกราภิรมย์
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)

การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554
รายนาม		

				

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ
(31 มีนาคม - 13 ตุลาคม 2554)
หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต
(31 มีนาคม - 30 กันยายน 2554)

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

1/1
1/0
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8. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการดำ�เนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเบี้ย
ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ โบนั ส และอื ่ น ๆ ตามมติ ค ณะ
รัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

		 องค์ประกอบ (เฉพาะคณะกรรมการบริษัท)
1. นายมนตรี โสตางกูร
ประธานกรรมการ
2. นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ
กรรมการ
		 อำ�นาจหน้าที่
1. เสนอแนวการปฏิ บั ติ แ ละให้ คำ � แนะนำ � แก่ ค ณะ
กรรมการบริษัทเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
2. กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและคณะ
ทำ�งานโครงการดำ�เนินธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้กำ�หนดไว้
3. ประเมินผลการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุม ประจำ�ปี 2554

		 คณะกรรมการบริษัททำ�การประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง
โดยมีการประเมิน 2 รูปแบบคือ การประเมินตนเองของคณะ
กรรมการและการประเมินผลคณะกรรมการ ซึ่งยึดถือตาม  
หลักเกณฑ์และแนวทางในการกำ�กับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ
กระทรวงการคลัง เมื่อคณะกรรมการประเมินตนเองแล้วเสร็จ
จะมีการอภิปรายถึงผลการประเมินอย่างเป็นทางการและกำ�หนด
ที่จะทำ�ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นตลอดจนนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป

รายนาม		

10. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

				

นายมนตรี   โสตางกูร
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายทวีสิน  หิรัญวัฒน์ศิริ
(28 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน)
นายปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์
(31 มีนาคม 2554 - 1 พฤศจิกายน 2554)
นายสุนทรสิงห์  วิทยปิยานนท์
(24 พฤษภาคม 2554 - 1 พฤศจิกายน 2554)
นายวีระชัย  คล้ายทอง
(31 มีนาคม 2554 - 24 พฤษภาคม 2554)

จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
/จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม

		 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดวิธีการป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงานและลูกจ้างใช้เป็นแนวทางการดำ �เนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยให้หลีกเลี่ยงการ
ทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงการไม่ประกอบธุรกิจหรือมีส่วน
ร่วมในธุรกิจใดที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท

0/0
0/0
5/5
3/3

11. จริยธรรมทางธุรกิจ

2/1

คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มแี นวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ าน สำ�หรับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ทุกคนถือปฏิบัติตามหลักในการดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้และมีคุณธรรม โดยคำ�นึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถ
ความซือ่ สัตย์รอบคอบ ระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มุง่ ประโยชน์สงู สุดต่อองค์กรและประเทศชาติ โดยไม่แสวงหาผล
ประโยชน์จากตำ�แหน่งหน้าที่การงาน รวมถึงได้มีการติดตามผล
ตลอดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ
มากที่สุด
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รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
รายนาม

1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
2. นายศุภชัย จงศิริ
3. นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
4. นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
5. นายธานีรัตน์  ศิริปะชะนะ
6. นายกฤษดา กวีญาณ
7. พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู
8. พ.อ.ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด
9. น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ
10. นายอำ�นวย ปรีมนวงศ์
11. นายวีระชัย คล้ายทอง
12. ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต
13. นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์
14. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
15. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง
16. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
17. นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
18. นายวัลลภ พลอยทับทิม
19. นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์
20. นายอรรถสิทธิ์ ดำ�รงรัตน์
21. นายรักษ์ศักดิ์ วิศวพลานนท์
22. พล.อ.ต.ประสิทธิ์ เทพรักษ์
23. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ
24. นายนัที เปรมรัศมี
25. พล.อ.ทนงศักดิ์ ตุวินันทน์
26. นายดุษฎี สินเจิมศิริ
27. นายประภาษ ไพรสุวรรณา
28. นายเกษม มกราภิรมย์
29. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์
30. นายไกรสร บารมีอวยชัย
31. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
32. นายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ
33. นายมนตรี โสตางกูร
34. นาวาอากาศโทสมพงษ์ โพธิ์เกษม
35. พันเอก ผศ.ดร.สรรพชัย หุวะนันทน์
36. นายเทอดศักดิ์ เหมือนแก้ว
37. นางพรรณขนิตตา บุญครอง
รวม

เบี้ยประชุม
กรรมการ

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ

โบนัส

รวม

37,500.00
90,000.00
90,000.00
70,000.00
70,000.00
30,000.00
80,000.00
112,500.00
90,000.00
60,000.00
50,000.00
10,000.00
100,000.00
25,000.00
22,500.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
1,137,500

130,000.00
105,000.00
112,500.00
52,500.00
12,500.00
95,000.00
12,500.00
85,000.00
150,000.00
120,000.00
105,000.00
40,000.00
20,000.00
47,500.00
25,000.00
45,000.00
12,500.00
20,000.00
30,000.00
22,500.00
10,000.00
10,000.00
12,500.00
1,275,000

62,847.22
105,510.75
55,510.75
106,215.28
50,000.00
94,166.67
50,277.78
50,277.78
50,000.00
50,277.78
50,000.00
50,000.00
100,000.00
69,583.33
50,000.00
34,375.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
54,861.11
49,375.00
1,383,278.45

100,347.22
325,510.75
250,510.75
288,715.28
172,500.00
124,166.67
62,777.78
225,277.78
62,500.00
247,777.78
290,000.00
230,000.00
155,000.00
50,000.00
200,000.00
69,583.33
50,000.00
34,375.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
54,861.11
49,375.00
25,000.00
42,500.00
67,500.00
45,000.00
65,000.00
32,500.00
40,000.00
50,000.00
42,500.00
30,000.00
30,000.00
32,500.00
3,795,778.45
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12. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายการ
กำ�กับดูแลและการบริหารงานประจำ�แยกจากกันอย่างชัดเจน

งานมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินและผล
ประโยชน์ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับบริษัทและที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ทุกไตรมาส เพื่อให้ข้อเสนอแนะมีผลในทางปฏิบัติ รวมถึงให้ค�ำ
ปรึกษาแนะนำ�แก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการควบคุมภายใน
และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การตรวจสอบมีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างสม่ำ�เสมอ สำ�นักตรวจสอบภายในจัดให้มีการประเมินผล
การตรวจสอบเป็นประจำ�จากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ
และนำ�ความเห็น/ข้อเสนอแนะ จากการประเมินผลมาใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

14. การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง

15. รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 14 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำ�นวน 13 คน และกรรมการที่
เป็นผู้บริหารจำ�นวน 1 คน ทำ�ให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นได้ว่า
กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
13. การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง

		 การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของระบบ
การควบคุมภายในตามองค์ประกอบ คือ การส่งเสริมให้เกิด
สภาพแวดล้อมการควบคุมทีด่ ี มีระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร
ข้อมูลที่ดี มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดีทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการและกำ�หนดให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีบทบาทหน้าที่
ในการกำ�กับดูแลและสนับสนุนการประเมินความเสีย่ งและบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรับได้และพัฒนาให้เกิดระบบบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้
พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงและ
รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำ�เนินงานให้เป็น
ไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบควบคุมกำ�กับดูแลการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิด
โดยจัดให้สำ�นักตรวจสอบภายในมีกลไกการตรวจสอบที่มีอิสระ
ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยทำ�การ
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภาย
ในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแผนการตรวจสอบ
ประจำ�ปีและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ�ทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้มั่น
ใจว่าการดำ�เนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ข้อมูลทางการเงินและการดำ�เนิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ�รายงานเกี่ยวกับฐานะการ
เงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำ�หน้าที่สอบทานรายงานการเงินเป็นประจำ�ทุกไตรมาสและได้
เชิญผูบ้ ริหารสายงานการเงิน และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มาประชุมร่วมกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชี (สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ว่า
รายงานการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รอง
ทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำ คัญ ข้อมูล
ทางการเงินและไม่ใช่การเงินบนพื้นฐานข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน
โดยได้จัดทำ�ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและ
สื่อสารให้ผู้บริหารแต่ละระดับรับทราบเป็นประจำ�
16. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

กสท ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและสาร
สนเทศทีไ่ ม่ใช่การเงินไว้อย่างครบถ้วน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำ�ปี เว็บไซต์ของบริษัท (www.cattelecom.com)
ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารสิ่งพิมพ์ทั้งภายใน
และภายนอก รวมถึงการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชนเพื่อ
เผยแพร่สารสนเทศที่ส�ำ คัญ
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การถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน
ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

1. บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ท จำ�กัด
ISP
1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 17
ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10320
2. บริษัท อินเตอร์เนต เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำ�กัด
ISP
252/ 85-86 อาคารเมืองไทย-ภัทร 2 ชั้น BB
ยูนติ A ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
3. บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด
ISP
(มหาชน) 1768 อาคารซัมมิตทาวเวอร์ ชั้น IT
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตบางกะปิ กทม. 10320
4. บริษัท รอยเนท อินเทอร์เนต จำ�กัด
ISP
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 05
ถ.สุขุมวิท ซอย 2 กทม. 10110
5. บริษัท ชมะนันทน์ เวิลด์เน็ต จำ�กัด
ISP
99/9 ถ.รามอินทรา ซอย 8 แขวงคันนายาว
กทม. 10230
6. บริษัท สมาร์ทไฮเวย์ จำ�กัด
Non-POTS
200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ อำ�เภอปากเกร็ด 		
นนทบุรี 11120
7. บริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จำ�กัด
ติดตั้งโฆษณา
1 ชั้น 24 โซน D อาคารฟอร์จูนทาวน์
ถ.รัชดาภิเษก กทม. 10400
8. บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
บริการที่ปรึกษา
เวนเจอร์ จำ�กัด 254 อาคารวิทยกิตติ์ ถ.พญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
9. บริษัท เทเลการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บัตรโทรศัพท์
88 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ 3 ชัน้ 17 ยูนติ เอ 1 ระหว่างประเทศ
ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
10. บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ทำ�การตลาด
2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้นจี
เฟรมลิงค์,
โครงการนอร์ธปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต
เฟรมรีเลย์, ATM,
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
VSAT ภายในประเทศ

จำ�นวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำ�หน่าย(ล้านหุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ล้านหุ้น)

1.5

32

0.48

1.5

32

0.48

250

16

0.48

1.5

32

0.48

1.5

32

0.48

1.55

32

0.5

13.5

49

2.2

0.14

21.43

0.03

1.5

26

0.39

1

46

0.46
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ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

11. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซ้าท์อีสท์เอเชีย จำ�กัด ระบบสำ�รองที่นั่ง
999/ 9 อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ แบบเบ็ดเสร็จ
ยูนิตที่ 3406-3412 ชั้น 34 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
EDI
12. บริษัท เทรดสยาม จำ�กัด
อาคารศูนย์อีดีไอ กรมศุลกากร ถ.สุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
บัตรโทรศัพท์
13. บริษัท เลนโซ่ โฟนการ์ด จำ�กัด
292 อาคารเลนโซ่เฮาส์ 1 ชั้น 4
ถ.ศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กทม. 10240
รับ-ส่งสัญญาณ
14. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�กัด (มหาชน)
90 อาคารไซเบอร์เวิรล์ ด ทาวเวอร์เอ ชัน้ 17-20   โทรทัศน์/สัญญาณ
บริการอินเทอร์เน็ต
ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
ผ่านดาวเทียม
โทรศัพท์ระหว่าง
15. บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำ�กัด
ประเทศ
200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์
ผ่านดาวเทียม
ชั้น 8 ถ.แจ้งวัฒนะ อำ�เภอปากเกร็ด นนทบุรี
ระบบเอเซียส
11120
ร่วมลงทุน
16. Asean Telecom Holding SDN.Bhd
Level 51, North Wing, Menara TM
Jalan Pantai Baharu, 50672 Kuala Lumpur,
Malaysia
ร่วมลงทุน
17. ACASIA Communications Sdn. Bhd
Level 51, North Wing, Menara TM
Jalan Pantai Baharu, 50672 Kuala Lumpur,
Malaysia
เรือบำ�รุงรักษา
18. Asean Cableship Pte Ltd  (ACPL)
เคเบิลใต้นํ้า
151 Chin Swee Road # 10-01/10
Manhattan House Singapore 169876
** หมายเหตุ
มูลค่าการถือหุ้น 20.41 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบียน 122.42 ล้านบาท
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สัดส่วนการถือหุ้น
จำ�นวนหุ้นสามัญ
(%)
ที่ออกจำ�หน่าย(ล้านหุ้น)

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
(ล้านหุ้น)

1.5

20

0.3

2

3.5

0.07

84.923

12.45

10.573

154.98

0.79

5

1020

2

2

945,000

14.29

0.135 (135,000)

6,865,000

12.8

0.878 (878,750)

-

16.67

-

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท             
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 (ปรับปรุงใหม่) งบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบก�ำไรขาดทุนและ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ         
ผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลของงบการเงินเหล่านี้ ส่วนส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ยกเว้นที่จะกล่าวในวรรคสี่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รองรับทั่วไป ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่        
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีที่บริษัทใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้จัดท�ำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง           
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�ำเสนอในงบการเงินโดยรวม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่าง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 42 (จ) บริษัทไม่ได้รับรู้ภาระหนี้สินที่เกิดจากคดีฟ้องร้องกรณีบริษัทหักภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่ง        
รายได้ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาร่วมการงาน และการหักส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการภายในเครือข่าย (Mobile - Mobile) ก่อนน�ำส่งค่าเชื่อมโยง
โครงข่ายในส่วนของสัญญาระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) กับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรูมูฟ
จ�ำกัด จ�ำนวน 115.41 ล้านบาท และ 127.20 ล้านบาทตามล�ำดับ รวมจ�ำนวน 242.61 ล้านบาท โดยบริษัทเห็นควรยุติข้อพิพาท โดยยอมรับภาระค่าใช้จ่าย
จ�ำนวนดังกล่าว เพื่อจ่ายให้บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ตามค�ำชี้ขาดของคณะกรรมการยุติข้อพิพาท ซึ่งมีผลกระทบท�ำให้งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 แสดงยอดค่าใช้จ่ายต�่ำไป ก�ำไรสุทธิสูงไป และหนี้สินต�่ำไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน จ�ำนวน 242.61 ล้านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46 (ก) บริษัทจัดให้มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA ซึ่งได้ลงนามในสัญญาต่างๆ หลายฉบับเมื่อ       
วันที่ 27 มกราคม 2554 และได้เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมา แต่บริษัทไม่ได้รับรู้การให้บริการต่างๆ        
ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากยังมีขอ้ สงสัยในประเด็นความถูกต้องในสัญญาหลายประการและสัญญาดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงของหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 46 (ข) บริษัทได้เช่าโครงข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อให้บริการ FTTx ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค 11 จังหวัด
แต่บริษัทไม่ได้รับรู้รายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากเรื่องที่กล่าวในวรรคสามและวรรคสี่มีสาระส�ำคัญอย่างมากต่องบการเงิน และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบเอกสาร        
หลักฐานและความถูกต้องของรายการดังกล่าวในวรรคสี่ได้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินส� ำหรับปีสิ้นสุดวันที่             
31 ธันวาคม 2554 อย่างไรก็ตามส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผลการด�ำเนินงานที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป    

(นางคัทรียา  มีเพ็ชร์)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม รักษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก

(นางสาวเขมณัฏฐ์  จิตราวิริยะกุล)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General
วันที่ 9 พฤษภาคม 2555
59

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนจาก
สัญญาร่วมการงาน - สุทธิ
รายได้ค้างรับ - สุทธิ
สินค้าและพัสดุคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2554

(ปรับปรุงใหม่)

2553

(ปรับปรุงใหม่)

7
8
9

3,563,609,019
45,143,084,046
3,215,822,892

8,410,795,053
28,599,066,983
3,036,166,244

3,563,609,019
45,143,084,046
3,215,822,892

8,410,795,053
28,599,066,983
3,036,166,244

10
11
12
13

7,711,189,926
1,050,550,914
342,943,606
1,881,202,000
62,908,402,403

5,031,840,803
1,364,505,508
255,522,893
1,639,440,004
48,337,337,488

7,711,189,926
1,050,550,914
342,943,606
1,881,202,000
62,908,402,403

5,031,840,803
1,364,505,508
255,522,893
1,639,440,004
48,337,337,488

14
16
17
18
19
20
21
22
23

2,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000
122,057,530
131,228,272
6,400,000
6,400,000
559,875,026
790,591,714
42,079,448
208,401,473
3,424,390,000 4,577,671,662 3,424,390,000 4,577,671,662
37,509,350
47,197,800
37,509,350
47,197,800
22,116,942,104 21,650,752,443 22,116,942,104 21,650,752,443
22,589,488,907 26,748,822,962 22,589,488,907 26,748,822,962
626,096,002
402,054,584
626,096,002
402,054,584
1,555,654,116 2,242,253,884 1,555,654,116 2,242,253,884
53,032,013,035 59,090,573,321 52,398,559,927 58,383,554,808
115,940,415,438 107,427,910,809 115,306,962,330 106,720,892,296

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

60

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่ถึงกำ�หนดในหนึ่งปี
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับรอจ่ายคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอตัดบัญชีส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี
เงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพค้างจ่ายหุน้ สามัญ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

24
25
26
27
28

25
29
30
31
32

2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2554

1,193,402,527
8,953,440,686
1,464,829,133
1,762,727,622
20,513,576,916
21,824,500,403
1,348,941,197
57,061,418,484

2,143,105,791
15,073,917,568
1,328,166,515
269,233,161
16,997,764,210
16,060,065,467
1,256,930,557
53,129,183,269

1,193,402,527
8,953,440,686
1,464,829,133
1,762,727,622
20,513,576,916
21,824,500,403
1,348,941,197
57,061,418,484

2,143,105,791
15,073,917,568
1,328,166,515
269,233,161
16,997,764,210
16,060,065,467
1,256,930,557
53,129,183,269

12,580,939,146
120,728,099
3,356,335,526
975,063,146
363,516,461
17,396,582,378
74,458,000,862

11,710,887,276
173,922,854
3,185,179,120
975,063,146
338,814,641
16,383,867,037
69,513,050,306

12,580,939,146
120,728,099
3,356,335,526
975,063,146
363,516,461
17,396,582,378
74,458,000,862

11,710,887,276
173,922,854
3,185,179,120
975,063,146
338,814,641
16,383,867,037
69,513,050,306

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

61

2553

(ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
34
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
33
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2554

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

10,000,000,000

(ปรับปรุงใหม่)

2553

(ปรับปรุงใหม่)

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
30,197,891,192 26,794,600,741 29,561,294,059 26,061,845,477
284,523,384
120,259,762
287,667,409
145,996,513
41,482,414,576 37,914,860,503 40,848,961,468 37,207,841,990
115,940,415,438 107,427,910,809 115,306,962,330 106,720,892,296

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประภาษ ไพรสุวรรณา)
รองประธานกรรมการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)

62

(นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขายสินค้า
ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน
รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์รับโอน
ภายใต้สัญญาร่วมการงาน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขาย
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับโอน
ภายใต้สัญญาร่วมการงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และกิจการร่วมค้า
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

35
36
25
37

21
20-22
39

16-17

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2554

15,952,752,229
143,369,987
19,325,678,624

16,502,336,944
185,631,018
15,572,756,371

15,952,752,229
143,369,987
19,325,678,624

16,502,336,944
185,631,018
15,572,756,371

16,229,254,111
1,299,033,936
52,950,088,887

14,380,362,333
817,485,889
47,458,572,555

16,229,254,111
1,473,539,917
53,124,594,868

14,380,362,333
911,106,639
47,552,193,305

17,201,285,546
118,641,121

17,534,818,487
222,257,347

17,201,285,546
118,641,121

17,534,818,487
222,257,347

15,196,473,849
2,883,558,499
3,778,144,527
100,124,839
85,197,544
78,991,702
16,938,553
39,459,356,180
13,490,732,707

14,136,085,716
2,776,133,377
4,104,386,943
2,248,507,683
87,525,916
47,387,885
16,024,391
41,173,127,745
6,285,444,810

15,196,473,849
2,883,558,499
3,778,144,527
100,124,839
85,197,544
90,353,728
16,938,553
39,470,718,206
13,653,876,662

14,136,085,716
2,776,133,377
4,104,386,943
2,248,507,683
87,525,916
47,387,885
16,024,391
41,173,127,745
6,379,065,560

66,985,825
13,557,718,532
4,077,229,446
9,480,489,086

72,377,305
6,357,822,115
2,705,120,138
3,652,701,977

13,653,876,662
4,077,229,446
9,576,647,216

6,379,065,560
2,705,120,138
3,673,945,422

9.48

3.65

9.58

3.67

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
63

2553

(ปรับปรุงใหม่)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ผลสะสมรายการปรับปรุง
จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี-สุทธิจากภาษี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

17

2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2554

9,480,489,086

3,652,701,977

9,576,647,216

3,673,945,422

141,670,896

32,154,513

141,670,896

32,154,513

22,592,725
164,263,621
9,644,752,707

(9,630,600)
22,523,913
3,675,225,890

141,670,896
9,718,318,112

32,154,513
3,706,099,935

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

64

(ปรับปรุงใหม่)

2553

(ปรับปรุงใหม่)

65

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามที่ปรับปรุงใหม่
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - ตามที่ปรับปรุงใหม่
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่ปรับปรุงใหม่
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

44

44

หมายเหตุ

10,000,000,000 1,000,000,000 31,940,074,848
- (3,036,396,084)
10,000,000,000 1,000,000,000 28,903,678,764
- 3,977,797,303
- (325,095,326)
- 3,652,701,977
- (5,761,780,000)
10,000,000,000 1,000,000,000 26,794,600,741

10,000,000,000 1,000,000,000 30,156,092,151
- (3,361,491,410)
10,000,000,000 1,000,000,000 26,794,600,741
- 9,480,489,086
- (6,077,198,634)
10,000,000,000 1,000,000,000 30,197,891,193

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

113,842,000
113,842,000
32,154,513
32,154,513
145,996,513

145,996,513
145,996,513
141,670,896
287,667,409
1,162,690
1,162,690
1,162,690

1,162,690
1,162,690
1,162,690

(17,268,841)
(17,268,841)
(9,630,600)
(9,630,600)
(26,899,441)

(26,899,441)
(26,899,441)
22,592,725
(4,306,716)

97,735,849
97,735,849
22,523,913
22,523,913
120,259,762

120,259,762
120,259,762
164,263,621
284,523,383

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจาก ผลสะสมรายการ
รวม
จัดสรรแล้ว
จากการตีมูลค่า การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงจากการ องค์ประกอบอื่น
สำ�รองตาม
กำ�ไรสะสม
ยุติธรรมของ สัดส่วนการถือหุ้น แปลงค่าเงินตรา
ของส่วน
กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ในบริษัทร่วม
ต่างประเทศ
ของผู้ถือหุน้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

43,037,810,697
(3,036,396,084)
40,001,414,613
3,977,797,303
(302,571,413)
3,675,225,890
(5,761,780,000)
37,914,860,503

41,276,351,913
(3,361,491,410)
37,914,860,503
9,644,752,707
(6,077,198,634)
41,482,414,576

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท
(ปรับปรุงใหม่)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามที่ปรับปรุงใหม่
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - ตามที่ปรับปรุงใหม่
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่ปรับปรุงใหม่
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
จ่ายเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

44

44

หมายเหตุ

10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

กำ�ไรสะสม
ยังไม่ได้จัดสรร

31,186,076,138
(3,036,396,083)
28,149,680,055
3,999,040,748
(325,095,326)
3,673,945,422
(5,761,780,000)
26,061,845,477

หน่วย : บาท
(ปรับปรุงใหม่)

113,842,000
113,842,000
32,154,513
32,154,513
145,996,513

145,996,513
145,996,513
141,670,896
287,667,409

113,842,000
113,842,000
32,154,513
32,154,513
145,996,513

145,996,513
145,996,513
141,670,896
287,667,409

42,299,918,138
(3,036,396,083)
39,263,522,055
3,999,040,748
(292,940,813)
3,706,099,935
(5,761,780,000)
37,207,841,990

40,569,333,399
(3,361,491,409)
37,207,841,990
9,718,318,112
(6,077,198,634)
40,848,961,468

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจากการ
ตีมูลค่ายุติธรรมของ รวมองค์ประกอบอื่น
หลักทรัพย์เผื่อขาย ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

29,423,336,886
(3,361,491,409)
26,061,845,477
9,576,647,216
(6,077,198,634)
29,561,294,059

กำ�ไรสะสม
ทุนที่ออก
จัดสรรแล้ว
และชำ�ระแล้ว สำ�รองตามกฎหมาย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกระแสเงินสด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน
ค่าตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าเช่าที่ดินและค่าใช้วงจรเคเบิลใต้น�้ำตัดจ่าย
การตัดจำ�หน่ายรายได้รอตัดบัญชี
รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์รับโอน
ภายใต้สัญญาร่วมการงาน
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยสินทรัพย์ร่วมการงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล-เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้เงินปันผล-เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
รายได้เงินปันผล-เงินลงทุนระยะยาวอื่น
กำ�ไรจากการจำ�หน่าย-เงินลงทุนชั่วคราว
กำ�ไรจากการจำ�หน่าย-เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการเลิกใช้วัสดุคงคลัง
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่าย-บัตรบริการโทรคมนาคม
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
ดอกเบี้ยจ่าย
อื่นๆ
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน

20
21
22

20
20
21
22

16
17
17

2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2554

13,557,718,532

6,357,822,115

13,653,876,662

6,379,065,560

5,306,141,304
15,196,473,849
185,523,631
203,118,858
(16,344,403,268)
(130,034)
55,687,416

5,823,940,485
14,136,085,716
133,896,528
203,126,697
(14,495,724,043)
(7,075,241)
(3,479,107)

5,306,141,304
15,196,473,849
185,523,631
203,118,858
(16,344,403,268)
(130,034)
55,687,416

5,823,940,485
14,136,085,716
133,896,528
203,126,697
(14,495,724,043)
(7,075,241)
(3,479,107)

8,994,529
(808)
9,688,450
44,323,965
46,112,425
(892,539,453)
(54,276,250)
(44,863,201)
(23,693,459)
(16,629,258)
(50,356,567)

46,289,218
(6,173)
2,227,299,041
21,208,642
(566,087,837)
(9,798,000)
(2,314,390)
(7,360)
(25,686,461)
(46,690,844)

8,994,529
(808)
9,688,450
44,323,965
46,112,425
(892,539,453)
(25,800,000)
(48,850,000)
(54,276,250)
(44,863,201)
(123,549,440)
-

46,289,218
(6,173)
2,227,299,041
21,208,642
(566,087,837)
(25,896,000)
(67,724,750)
(9,798,000)
(2,314,390)
(7,360)
-

(58,532,151)
179,998
58,645
(17,916,964)
78,807,576
16,938,553
(1,373,450)

(18,023,095)
143,012
80,139
(139,277,720)
612,418,893
16,024,391
1,188,998

11,362,026
(58,532,151)
179,998
58,645
(17,916,964)
78,807,576
16,938,553
(1,373,450)

(18,023,095)
143,012
80,139
(139,277,720)
612,418,893
16,024,391
1,188,998

17,205,052,868

14,265,353,604

17,205,052,868

14,265,353,604

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2553

(ปรับปรุงใหม่)

งบกระแสเงินสด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมการงาน
รายได้ค้างรับ
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินรับรอจ่ายคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รายได้รอตัดบัญชี
เงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงานก่อนจ่ายภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน

2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2553

2554

(66,681,166)
(2,679,349,123)
313,954,594
(69,562,395)
(58,079,427)
(26,745,815)

132,852,343
(402,344,630)
(325,067,926)
116,289,858
121,824,147
(33,274,992)

(66,681,166)
(2,679,349,123)
313,954,594
(69,562,395)
(58,079,427)
(26,745,815)

132,852,343
(402,344,630)
(325,067,926)
116,289,858
121,824,147
(33,274,992)

(696,862,626)
136,662,617
3,515,812,706

(1,024,528,504)
27,640,323
3,357,563,104

5,764,434,936
92,135,339
(53,194,754)
171,156,406
7,763,268
23,556,497,428
(2,583,734,986)
20,972,762,442

5,416,566,741
88,311,663
37,735,790
(13,362,073)
297,179,120
7,052,808
22,069,791,376
(3,060,555,568)
19,009,235,808

(696,862,626)
136,662,617
3,515,812,706
5,764,434,936
92,135,339
(53,194,754)
171,156,406
7,763,268
23,556,497,428
(2,583,734,986)
20,972,762,442

(1,024,528,504)
27,640,323
3,357,563,104
5,416,566,741
88,311,663
37,735,790
(13,362,073)
297,179,120
7,052,808
22,069,791,376
(3,060,555,568)
19,009,235,808

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

68

(ปรับปรุงใหม่)

2553

(ปรับปรุงใหม่)

งบกระแสเงินสด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หน่วย : บาท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2553

2554

20,972,762,442

19,009,235,808

20,972,762,442

19,009,235,808

50,125,735,262
(64,503,821,144)
725,076,449
508,264,216
25,800,000
278,509,440
48,552,500
3,750,000
(300,000,000)
13,126,250
128,941,699
(6,713,643,567)

38,001,306,347
(46,586,768,850)
547,634,110
508,264,216
(400,000)
25,896,000
7,360
67,264,750
5,500,000,000
(1,000,000,000)
9,798,000
23,429,726
(10,541,241,194)

50,125,735,262
(64,503,821,144)
725,076,449
508,264,216
25,800,000
278,509,440
48,552,500
3,750,000
(300,000,000)
13,126,250
128,941,699
(6,713,643,567)

38,001,306,347
(46,586,768,850)
547,634,110
508,264,216
(400,000)
25,896,000
7,360
67,264,750
5,500,000,000
(1,000,000,000)
9,798,000
23,429,726
(10,541,241,194)

1,558,056
816
(99,782,839)
(19,757,932,862)

9,125,035
6,190
(109,755,180)
(13,545,433,490)

1,558,056
816
(99,782,839)
(19,757,932,862)

9,125,035
6,190
(109,755,180)
(13,545,433,490)

44

(6,077,198,634)
(6,077,198,634)
15,183,020
(4,847,186,034)
8,410,795,053
3,563,609,019

(5,761,780,000)
(5,761,780,000)
788,007
(297,189,675)
8,707,984,728
8,410,795,053

(6,077,198,634)
(6,077,198,634)
15,183,020
(4,847,186,034)
8,410,795,053
3,563,609,019

(5,761,780,000)
(5,761,780,000)
788,007
(297,189,675)
8,707,984,728
8,410,795,053

21

11,093,853,558

11,567,959,114

11,093,853,558

11,567,959,114

57,176,038
41,150,000

370,872,110
460,000

57,176,038
41,150,000

370,872,110
460,000

หมายเหตุ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับ-เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินปันผลรับ-เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินสดรับจากการจำ�หน่าย/ไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินปันผลรับ-เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รับโอน
ภายใต้สัญญาร่วมการงาน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาจากการให้ร่วมการงาน
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินปันผลค้างรับ
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17
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2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2553

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1

ข้อมูลทั่วไป

1.1 การจัดตั้งบริษัท
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่         
จดทะเบียน ดังนี้
99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 - 0298
1.2 การประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน            
หรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการโทรคมนาคม และการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ
และต่างประเทศ ได้แก่ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการวิทยุคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการสื่อสารข้อมูล บริการ
สื่อสารไร้สาย บริการอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย บริการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเปิดประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและใกล้เคียงกัน
1.3 การให้บริษัทเอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุน
บริษัทอนุญาตให้ผู้ประกอบการเอกชนด�ำเนินการในรูปแบบของสัญญาด�ำเนินการให้บริการ หรือสัญญาร่วมการงาน (ในที่นี้รวม      
เรียกว่า “สัญญาร่วมการงาน”) การร่วมการงานรวมทั้งที่ให้กับผู้ประกอบการเอกชนที่เป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้ากับบริษัท
บริการที่ให้เอกชนด�ำเนินการ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูล่า บริการอินเทอร์เน็ต บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม          
บริการวิทยุเคลื่อนที่และบริการให้เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ ภายใต้สัญญาร่วมการงานส่วนใหญ่ เช่น บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ะบบเซลลูลา่ ผูร้ ว่ มการงานต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปีคดิ เป็นอัตราร้อยละของรายได้จากการให้บริการ
ตามสัญญา หรือผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต�ำ่ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่จำ� นวนใดจะสูงกว่า นอกจากนี้ผู้ร่วมการงานต้องจัดหา
สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการให้บริการและโอนกรรมสิทธิอ์ ปุ กรณ์โทรคมนาคมส�ำหรับการให้บริการนัน้ ๆ ให้แก่บริษทั ภายในระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาร่วมการงาน ภายใต้สญั ญาร่วมการงานส่วนใหญ่กรรมสิทธิท์ างกฎหมายได้โอนมาให้บริษทั ก่อนทีผ่ รู้ ว่ มการงาน
จะน�ำไปด�ำเนินการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมการงานได้รับสิทธิในการที่จะครอบครองและใช้สินทรัพย์นั้นเพื่อให้บริการ
ตลอดระยะเวลาของการร่วมการงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ร่วมการงานและบริษัทที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับที่ก�ำหนดไว้ใน
สัญญาร่วมการงาน นโยบายในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ภายใต้สัญญาร่วมการงานและการรับรู้รายได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ       
ประกอบงบการเงิน ข้อ 2.17 และ ข้อ 2.23 (จ) ตามล�ำดับ
บริษัทเอกชนที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ภายใต้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนให้แก่บริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทของบริการ

1. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด     โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ AMPS 800
(มหาชน) (“DTAC”)
BAND B (ANALOG) และระบบ
ดิจิตอล PCN 1800 ทั่วประเทศไทย
ภายใต้ชื่อ “DTAC”
2. บริษัท ทรูมูฟ จำ�กัด (“True Move”)                            โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล
(เดิมชื่อ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำ�กัด)
PCN 1800 ทั่วประเทศไทย
ภายใต้ชื่อ “True Move”
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อายุสัญญา/วันเริ่มสัญญา
27 ปี นับจาก 14 พ.ย. 33

17 ปี นับจาก 20 มิ.ย. 39

ชื่อบริษัท
3. บริษัท ดิจิตอลโฟน จำ�กัด (“DPC”)

ประเภทของบริการ

อายุสัญญา/วันเริ่มสัญญา

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล
PCN 1800 ทั่วประเทศไทย
ภายใต้ชื่อ “DPC”
บริการอินเทอร์เน็ต
บริการอินเทอร์เน็ต

16 ปี นับจาก 19 พ.ย. 39

4. บริษัท รอยเนท อินเทอร์เน็ต จำ�กัด
10 ปี นับจาก 7 มี.ค. 43
5. บริษัท รีช เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
10 ปี นับจาก 29 ก.พ. 43
(เดิมชื่อ บริษัท เคเบิ้ล แอนด์ ไวร์เลส
เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำ�กัด)
6. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�กัด
บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์             22 ปี นับจาก 9 ส.ค. 37
(เดิมชื่อ บริษัท ซี. เอส. คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด) และบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม
7. บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จำ�กัด     บริการให้เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 10 ปี นับจาก 7 มี.ค. 43
(เดิมชื่อ บริษัท อินเทลลิเจนท์ เทเลคอม จำ�กัด)     และบริการเฟรมรีเลย์ภายในประเทศ
8. บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำ�กัด   ทำ�การตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบ           15 ปี นับจาก 14 ส.ค. 39
   (เดิมชื่อ บริษัท ตะวันโมบาย เทเลคอม จำ�กัด) เซลลูล่า DIGITAL AMPS 800 BAND A
ยกเลิกสัญญาเมือ่ 27 ม.ค. 54
1.4 การแปรสัญญาร่วมการงาน
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ด�ำเนินการแปรสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนด้านกิจการ
โทรคมนาคมเพื่อน�ำไปสู่การเปิดแข่งขันเสรี ภายใต้บทบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง            
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เมื่อวันที่         
1 ตุลาคม 2547 โดย กทช. เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระมีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เป็นผลให้
อ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมตกเป็นของ กทช. ส่วนการแปรสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนนั้น บริษัท        
ยังไม่สามารถประเมินผลของการพิจารณาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการแปรสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนที่มีต่อ       
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ในงบการเงินนี้ได้  
1.5 ภาษีสรรพสามิต
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 รัฐบาลได้ออกพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527    
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 และพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2526 เพื่อจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม โดยเรียกเก็บจากกิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ ในอัตราภาษีตามมูลค่า              
ร้อยละ 50 ต่อมารัฐบาลได้ประกาศลดอัตราภาษีลงจากเดิม คงเรียกเก็บในอัตราใหม่ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตรา
และยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 68) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2546 ดังนี้
1. กิจการโทรศัพท์พื้นฐาน จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากรายรับในอัตราร้อยละ 2 และภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย ในอัตรา             
ร้อยละ 10 ของอัตราภาษีสรรพสามิต รวมทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 2.2
2. กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากรายรับในอัตราร้อยละ 10 และภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย ในอัตรา       
ร้อยละ 10 ของอัตราภาษีสรรพสามิต รวมทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 11
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 มีมติเห็นชอบให้คู่สัญญาน�ำภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ท       ี่
คู่สัญญาต้องน�ำส่งให้บริษัท
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2548 บริษัทมีภาระต้องเสียภาษีสรรพสามิตจากรายได้กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราร้อยละ 10 และ       
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย ในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราภาษีสรรพสามิต รวมทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 11  
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เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และวันที่ 11     
กุมภาพันธ์ 2546 ที่ให้เอกชนคู่สัญญาร่วมการงานน�ำภาษีสรรพสามิตมาหักออกจากส่วนแบ่งรายได้ ที่คู่สัญญาร่วมการงานต้อง       
จ่ายให้บริษัท กระทรวงการคลังได้พิจารณาอัตราภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากกิจการโทรคมนาคมใหม่ และได้ประกาศ เรื่องลด
อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 79) ให้อัตราภาษีสรรพสามิตเป็น 0% โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที  ่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
1.6 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ตามประเภทการให้บริการ ดังนี้
1. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service) ภายใต้ขอบเขต     
ของใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1 ประเภทไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งได้ต่ออายุใบอนุญาตเมื่อวันที่ 4          
สิงหาคม 2552 และใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 3 สิงหาคม 2557
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 1 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
(International Calling Card Service) ซึ่งได้ต่ออายุใบอนุญาตเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 และใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่           
3 สิงหาคม 2557
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ซึ่งอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบการให้บริการโทรคมนาคม ดังนี้
(ก) ให้เช่าโครงข่ายโทรคมนาคมหรือเปิดให้บริการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Networks or Facilities Provider)
(ข) ให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง (Service Provider on Their Own Telecommunications
Network)
โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จะหมดอายุในวันที่ 3 สิงหาคม 2568
เมื่อวันที่  24 มกราคม 2551 บริษัทได้รับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่ 2
ประเภทมีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 23 มกราคม 2556
บริษัทต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือมาตรการที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามที่
กทช. ก�ำหนด
1.7 สัญญาให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
บริษัทได้ทำ� สัญญาให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) ได้แก่ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS) บริษัท ทรูมูฟ จ�ำกัด (True Move) บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ำกัด (DPC) และ บริษัท โทเทิ่ล             
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (DTAC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแก่ผู้ใช้บริการผ่าน        
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายของ Operator ซึ่งผู้ใช้บริการได้จัดท�ำค�ำขอใช้บริการและสัญญาใช้บริการโทรศัพท์           
ระหว่างประเทศกับ Operator โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการจาก Operator ซึ่งถือเป็นลูกค้าของบริษัท และ Operator จะเป็น
ผู้เรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าของ Operator ทั้งนี้ รายได้ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศตามสัญญาดังกล่าวแสดงด้วย            
ยอดสุทธิจากส่วนลดซึ่งเป็นไปตามยอดใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงินจาก Operator
2

นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินของบริษัทมีดังต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง
มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุน             
บางประเภทซึ่งใช้มูลค่ายุติธรรมตามที่ได้อธิบายในนโยบายการบัญชี เรื่องเงินลงทุนอื่น (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.13)
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ตัวเลขที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบ ได้ปรับปรุงเพื่อให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการที่เปลี่ยนไปในงวดปัจจุบันตามรายการ            
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1 (ก) - (ฉ) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3          
ดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทได้พิจารณาจัดกลุ่มการแสดงรายการเงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพันจากการน�ำไปเป็นสินทรัพย์ค�้ำประกันการ             
ออกหนังสือค�้ำประกันของธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 42 (ฉ) ใหม่ ซึ่งเดิมบริษัทแสดงไว้เป็น               
เงินลงทุนชั่วคราว ประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน ไปแสดงเป็นเงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพันประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ผลกระทบจากการจัดกลุ่มการแสดงรายการดังกล่าว มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
เงินลงทุนชั่วคราว ลดลง     
เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน เพิ่มขึ้น     

31 ธันวาคม 2553
                      (2,000.00)
                        2,000.00

(ข) บริษทั ได้พจิ ารณาจัดกลุม่ การแสดงรายการลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ใหม่ เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการดังกล่าว มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

31 ธันวาคม 2553
(2,481.77)
(553.87)
3,035.64

ลูกหนี้การค้า ลดลง
ลูกหนี้อื่น ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น

(ค) บริษัทได้พิจารณาจัดกลุ่มการแสดงรายการเอกสารแบบพิมพ์ และวัสดุทั่วไปใหม่ ซึ่งเดิมบริษัทแสดงไว้เป็นสินค้าและ            
พัสดุคงเหลือ ไปแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ผลกระทบจากการจัดกลุ่มการแสดงรายการ          
ดังกล่าว มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

31 ธันวาคม 2553
(7.09)
7.09

สินค้าและพัสดุคงเหลือ ลดลง     
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น

ง) บริษัทได้พิจารณาจัดกลุ่มการแสดงรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง ก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการดังกล่าว มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
เจ้าหนี้การค้า ลดลง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 2553
(2,069.05)
                  (73.53)
2,142.58
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(จ) บริษัทได้พิจารณาจัดกลุ่มการแสดงรายการเจ้าหนี้การค้าใหม่ ซึ่งเดิมบริษัทน�ำค่าใช้จ่ายหรือภาระที่เจ้าหนี้ต้องช�ำระให้แก่        
บริษทั ทีแ่ สดงในบัญชีลกู หนีอ้ นื่ มาสุทธิรายการกับเจ้าหนีก้ ารค้า เปลีย่ นเป็นแสดงแบบไม่สทุ ธิรายการเพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการดังกล่าว มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

31 ธันวาคม 2553
0.52
0.52

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น

(ฉ) บริษัทได้พิจารณาจัดกลุ่มการแสดงรายการกลับรายการขาดทุนจากสินค้าช� ำรุดหรือล้าสมัย ซึ่งเดิมบริษัทแสดงไว้เป็น               
ค่าใช้จ่ายอื่นในงบก�ำไรขาดทุน ไปแสดงเป็นค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น ซึ่งจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม        
ยิ่งขึ้น ผลกระทบจากการจัดกลุ่มการแสดงรายการดังกล่าว มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
139.28
(139.28)

ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและการตีความมาตรฐานการ
บัญชีใหม่
(ก) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ได้กำ� หนดห้ามแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง    
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยกิจการสามารถเลือกแสดงงบเดียว (งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือสองงบ (งบก�ำไรขาดทุน และงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ) ในกรณีที่กิจการมีการปรับปรุงย้อนหลัง หรือจัดประเภทรายการใหม่ กิจการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ               
วันต้นงวดของงวดที่นำ� มาเปรียบเทียบล่าสุด นอกเหนือจากการแสดงงบการเงิน ณ วันสิ้นงวดปัจจุบัน และ ณ วันสิ้นงวดก่อน
อย่างไรก็ดีส�ำหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 และเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่
กิจการน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) มาใช้ กิจการสามารถเลือกที่จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบ      
โดยไม่แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดที่นำ� มาเปรียบเทียบ โดยบริษัทได้เลือกแสดงงบก�ำไรขาดทุนและงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบสองงบ
(ข) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ก�ำหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส�ำหรับการรื้อ การ         
ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ กิจการต้อง   
คิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้น
มีต้นทุนที่มีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น มาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่ก�ำหนดให้กิจการต้องทบทวน       
อายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี บริษัทน�ำมาตรฐานการบัญชี       
ฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยมีผลกระทบดังต่อไปนี้
ในส่วนของต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส�ำหรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ส่งผลให้ประมาณการ
หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งแสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะบริษัท เพิ่มขึ้น
เป็นจ�ำนวน 297.28 ล้านบาท และก�ำไรสะสมลดลงจ�ำนวน 106.91 ล้านบาท และท�ำให้ค่าใช้จ่ายส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 เพิ่มขึ้น 28.83 ล้านบาท (ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 16.94 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 11.89 ล้านบาท) และก�ำไรสุทธิ        
ลดลงด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
การแยกส่วนประกอบที่มีนัยส�ำคัญของสินทรัพย์ และการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ บริษัทใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ท�ำให้        
ค่าเสือ่ มราคาซึง่ แสดงอยูใ่ นงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 64.19 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิลดลงด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
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(ค) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เกี่ยวข้องกับการบัญชีสำ� หรับผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งสามารถจัดประเภทได้ 4 ประเภท
ได้แก่ ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึงโครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์ของ        
พนักงาน ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และ ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำ� หนดให้วัดมูลค่าโครงการ  
ผลประโยชน์ของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ กิจการสามารถเลือกรับรู้
ผลก� ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ส� ำหรั บ โครงการผลประโยชน์ ข องพนั ก งานใน                 
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรืองบก�ำไรขาดทุน ส่วนผลก�ำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย         
ส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ให้รบั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุน บริษทั ได้น�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ าถือปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2554 และได้รับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานโดยวิธีการปรับย้อนหลัง และจะรับรูก้ �ำไรและขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานทันทีในงบก�ำไรขาดทุน ผลกระทบของการน�ำมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติแสดงตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3
(ง) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ได้มีการเพิ่มเติมค�ำจ�ำกัดความของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้       
รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมร่วมในกิจการ การร่วมค้าที่กิจการเป็นผู้ร่วมค้า และโครงการผลประโยชน์ตอบแทน        
หลังออกจากงานของพนักงานของกิจการ
(จ) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) กรณีทกี่ จิ การสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนยั ส�ำคัญในบริษทั ร่วม กิจการต้องวัดมูลค่า
ของส่วนได้เสียคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุน
(ฉ) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) ให้ข้อก�ำหนดส�ำหรับการแสดงรายการและการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน กิจการต้องแสดงรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการ
สามารถวัดมูลค่าได้สองวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่ายุติธรรม ส�ำหรับวิธีมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องรับรู้ผลต่างจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในงบก�ำไรขาดทุน โดยบริษัทได้เลือกใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่า และเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม            
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลกระทบของการน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติแสดงตามรายละเอียดที่กล่าวไว้           
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน         
การบัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังต่อไปนี      
้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ           
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่า
เสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้น�ำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้ประเมินและคาดว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีทมี่ กี าร
ปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินที่นำ� เสนอ
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2.3 การใช้ประมาณการ
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องประมาณการและ
ก�ำหนดข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกับตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าตัวเลขประมาณการได้จัดท�ำขึ้นด้วยความเข้าใจที่ดีที่สุดในเหตุการณ์และสิ่งที        ่
กระท�ำไปในปัจจุบันในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงิน
2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการต่างๆ ในงบการเงินวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท บริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้  
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่าย
ช�ำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกไว้ในงบก�ำไรขาดทุน
รายการในงบก�ำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย         
ในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน              
ผลต่างจากการแปลงค่าที่เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศได้รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นและเมื่อ         
มีการจ�ำหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการ        
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น
2.5 เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทไม่ได้ท�ำสัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าหรือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภท
ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำ� หนด เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
2.7 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำ  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีอายุ       
เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาแต่ไม่เกินสิบสองเดือน และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่จะ
ถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่าสิบสองเดือน
2.8 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
มูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้า เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
จากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลูกหนี้         
ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคมแสดงเป็นแบบสุทธิรายการกับเจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
2.9 สินค้าและพัสดุคงเหลือ
สินค้าและพัสดุคงเหลือ แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า ราคาทุนของสินค้าและพัสดุคงเหลือ
ค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและ           
พัสดุนั้น เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้าและพัสดุ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ       
ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าเผื่อการลดมูลค่าส�ำหรับสินค้าหรือพัสดุ
ที่เก่าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อสามารถระบุได้
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2.10 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
(ก) สิทธิการใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�้ำ - Indefeasible Rights of Use (“IRU”)
บริษทั ได้ทำ� สัญญาเพือ่ ซือ้ สิทธิการใช้วงจรระบบเคเบิลใต้นำ�้ บางสาย ในกรณีทบี่ ริษทั มีสทิ ธิในการใช้ทเี่ พิกถอนได้ในวงจรระบบเคเบิล
ใต้น�้ำตลอดอายุการใช้งานตามสัญญา โดยบริษัทไม่ได้รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จาก IRU นั้น บริษัทจะบันทึก
จ�ำนวนเงินที่บริษัทจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้วงจรระบบเคเบิลใต้นำ�้ ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งส่วนที่จะถึงก�ำหนด
ในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและส่วนที่จะถึงก�ำหนดเกินกว่าหนึ่งปีได้แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สิทธิ        
การใช้วงจรดังกล่าวบันทึกเริ่มแรกในราคาทุนและตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาหรือตามอายุการให้ประโยชน์แล้วแต่
อายุใดจะต�ำ่ กว่า
(ข) สิทธิการเช่า
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิการเช่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
2.11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียด้วยวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว
เป็นการลงทุนในกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นนัยส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับ           
บริษัทร่วมได้ตัดออกจากงบการเงินนี้แล้วตามสัดส่วนที่บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทนั้น เว้นแต่มีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอน                  
ระหว่างกันเกิดการด้อยค่าจะไม่ตัดรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงดังกล่าว บริษัทจะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเมื่อมูลค่า                
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นศูนย์ เว้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันหรือต้องจ่ายเพื่อช�ำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทได้ค�้ำประกัน
หรือให้การยินยอมไว้
บริษทั แสดงเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะบริษทั ด้วยวิธรี าคาทุน บริษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ เงินลงทุน
นั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุน      
จากการด้อยค่ารวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทร่วม ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
2.12 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแสดงในงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียด้วยวิธสี ว่ นได้เสีย บริษทั จะหยุดรับรูส้ ว่ นแบ่งขาดทุน
เมื่อมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเป็นศูนย์ เว้นแต่บริษัทมีภาระผูกพันหรือต้องจ่ายเงินเพื่อช�ำระภาระผูกพันของกิจการร่วมค้า  
ซึ่งบริษัทได้คำ�้ ประกันหรือให้การยินยอมไว้
บริษทั แสดงเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะบริษทั ด้วยวิธรี าคาทุน บริษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุน เมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ เงินลงทุน
นั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุน       
จากการด้อยค่ารวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการร่วมค้า ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
2.13 เงินลงทุนอื่น
บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเป็น 4 ประเภท ได้แก่               
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือไว้จนครบก�ำหนด เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป  
การจัดประเภทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน เมื่อได้มาซึ่งเงินลงทุนฝ่ายบริหารจะก�ำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสม      
ส�ำหรับเงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุน และทบทวนการจัดประเภทเงินลงทุนเป็นปกติอย่างสม�ำ่ เสมอ ดังนี้
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า คือเงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหาก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น        
ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
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(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือไว้จนครบก�ำหนด คือเงินลงทุนที่มีก�ำหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถ        
ถือไว้จนครบก�ำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบก�ำหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะ       
การเงิน จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(ค) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย คือเงินลงทุนในความต้องการของตลาดและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่อง หรือเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินลงทุนในกองทุนปิดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหาร
แสดงเจตจ�ำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจ�ำเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนด�ำเนินงานจึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(ง) เงินลงทุนทั่วไป คือเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
การซื้อเงินลงทุนบันทึกด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อ ต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น            
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยแสดงรายการก�ำไรและขาดทุนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและ          
ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าไว้ในงบก� ำไรขาดทุน เงินลงทุนใน         
หลักทรัพย์เผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดมูลค่าตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจาก
ตลาดที่เงินลงทุนนั้นมีการซื้อขาย รายการก�ำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขายจะรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบก�ำหนดวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน         
ตัดจ�ำหน่ายด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบก�ำไรขาดทุน
ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
นั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน กรณีที่เงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันได้มีการจ�ำหน่ายออกไป
เพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายจะก�ำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของราคาตามบัญชีจากจ�ำนวน       
ทั้งหมดที่ถือไว้
ข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ผู้บริหารตั้งใจถือไว้เกินกว่า 1 ปี จัดเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่นได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 18
2.14 เงินลงทุนที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการให้ด�ำเนินการตามสัญญาร่วมการงานและตามสัญญาท�ำการตลาด
เงินลงทุนที่ได้รับจากบริษัทเอกชนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิแก่บริษัทเอกชนในการด�ำเนินการตามสัญญาร่วมการงาน
และตามสัญญาท�ำการตลาด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการช�ำระต้นทุนให้แก่บริษัทเอกชนคู่สัญญา จะบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม      
และรับรู้เป็นรายได้ทันทีในงวดที่เกิดรายการ
2.15 ก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนเงินลงทุน
บริษัทจะบันทึกก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดหรือเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าในส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อ        
บริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้ามีการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนแต่บริษัทมิได้เพิ่มหรือลดสัดส่วนเงินลงทุนตามสัดส่วนเดิมก่อนที่จะมี
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้า
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2.16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เริ่มแรกตามราคาทุน หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้        
ของสินทรัพย์ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จำ� กัด
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุง
10 - 40 ปี
อุปกรณ์โทรคมนาคม
5 - 10 ปี
ระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำ
10 -15 ปี
เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้สำ� นักงาน
5 - 10 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รายการก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี      
และได้รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น จะถูกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ เมื่อมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเข้าสู่บริษัทมีมูลค่าสูงกว่าการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ตั้งแต่
ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
2.17 สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน
บริษทั บันทึกสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั โอนกรรมสิทธิต์ ามราคาทุนทีบ่ ริษทั เอกชนผูโ้ อนได้รายงานให้แก่บริษทั ทัง้ จ�ำนวน ณ วันทีบ่ ริษทั เอกชน
คู่สัญญาส่งมอบสินทรัพย์นั้นให้แก่บริษัท คู่กับบัญชีรายได้รอตัดบัญชี ซึ่งแสดงในหมวดหนี้สิน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับโอนค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ และบันทึกเป็น            
ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
20 ปี
อุปกรณ์โทรคมนาคม
5 - 10 ปี
เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้สำ� นักงาน
5 - 10 ปี
ส�ำหรับการรับรู้รายได้รอตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.23 (จ)
2.18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทซี่ อื้ มามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการด�ำเนินการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�ำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ต้นทุนทีใ่ ช้ในการพัฒนาและบ�ำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดขึน้ ต้นทุนโดยตรงในการจัดท�ำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่บริษัทเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่าต้นทุนเป็นเวลาเกินกว่า          
หนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำ� งานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ      
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจ�ำนวนเงินที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มา จะบันทึกเป็นต้นทุนเพื่อการพัฒนาและบวก
รวมไว้ในต้นทุนเมือ่ ได้มาซึง่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์และตัดจ�ำหน่าย
โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการ แต่ไม่เกิน 5 ปี
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2.19 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจ�ำกัด จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า         
ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรูเ้ มือ่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่า
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการ           
ใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่
สินทรัพย์ทางการเงิน จะมีการประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
2.20 สัญญาเช่าระยะยาว
(ก) กรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ทใี่ ห้เช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานแสดงรวมอยูใ่ นทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดค่าเสือ่ มราคา
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับที่ใช้กับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุประกอบ            
งบการเงินข้อ 2.16) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) จะรับรู้เป็นรายได้      
ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้เช่า
(ข) กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น         
สัญญาเช่าทางการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงิน
ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต�ำ่ กว่า จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
เพือ่ ให้ได้อตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ อ่ หนีส้ นิ คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อท�ำให้อัตราดอกเบี้ย          
แต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกใน
งบก�ำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุสัญญา เช่น เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็น        
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
2.21 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�ำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่อง         
มาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากร           
ออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจ�ำนวนที่ต้องจ่าย ประมาณการหนี้สินดังกล่าวไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินส�ำหรับ
ผลประโยชน์ของพนักงาน ในกรณีที่บริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์        
แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
2.22 ผลประโยชน์ของพนักงาน
(ก) เงินกองทุนบ�ำเหน็จส�ำหรับพนักงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (“กองทุนบ�ำเหน็จฯ”)
บริษัทได้ตั้งกองทุนบ�ำเหน็จส�ำหรับพนักงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2522 วัตถุประสงค์หลักเพื่อ
จ่ายสงเคราะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงาน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบเพื่อกองทุนบ�ำเหน็จฯ เป็นรายเดือน      
ในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนพนักงานและจ่ายสมทบเพิ่มให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งค�ำนวณ
โดยใช้เงินเดือน ณ วันสิ้นปีบัญชีคูณด้วยอายุงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในข้อบังคับของกองทุนบ�ำเหน็จฯ ทั้งนี้ รายได้จาก       
ดอกผลของสินทรัพย์เงินกองทุนบ�ำเหน็จฯ รับรูเ้ ป็นรายได้ ส่วนเงินจ่ายสมทบรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนในงวดทีเ่ กิดรายการ
สินทรัพย์ของกองทุนบ�ำเหน็จฯ ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน
ชั่วคราว ลูกหนี้พนักงาน และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
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(ข) กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นประเภทก�ำหนดจ�ำนวนเงินสมทบที่แน่นอนเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยใช้ชื่อว่า        
“กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”               
โดยก�ำหนดให้พนักงานทีเ่ ข้าปฏิบตั งิ านตัง้ แต่วนั ที่ 13 ธันวาคม 2539 เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพทุกคน ส่วนพนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
งานก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2539 ให้เป็นไปตามความสมัครใจโดยสามารถเลือกเข้ากองทุนบ�ำเหน็จฯ หรือกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 11 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานเกิน 20 ปี อัตรา      
ร้อยละ 10 ของเงินเดือน/ค่าจ้าง ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน/
ค่าจ้าง ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 10 ปี  
บริษัทรับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จ�ำกัด
(ค) เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
บริษทั จัดให้มโี ครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพือ่ จ่ายเงินให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จ�ำนวนเงินดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ�ำนวนปีที่พนักงานท�ำงานให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการท�ำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(ง) สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษัทได้ก�ำหนดให้จัดสรรหุ้นให้พนักงานจากการแปลงสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็น บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บจ.
ปณท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยให้พนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้สิทธิซื้อหุ้นในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ จ�ำนวน         
6 เท่าของเงินเดือน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 และได้รับหุ้นให้เปล่าในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ จ�ำนวน 2 เท่าของเงินเดือน ณ
วันที่ 13 สิงหาคม 2546 ซึง่ เป็นการให้ครัง้ เดียว โดยพนักงานสามารถใช้สทิ ธิดงั กล่าวเมือ่ บริษทั เสนอขายหุน้ ต่อพนักงานและประชาชน
ทั่วไป ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของพนักงานในรูปของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 6.5 ของ        
ทุนจดทะเบียนของบริษัทเมื่อขายหุ้นต่อพนักงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน เมื่อบริษัทได้ให้
สิทธิแก่พนักงาน
2.23 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
(ก) รายได้ค่าบริการ
บริษัทรับรู้รายได้ค่าบริการเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วเสร็จ
(ข) รายได้ส่วนแบ่งบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
บริษัทรับรู้รายได้ค่าบริการเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วเสร็จ ตามข้อตกลง
(ค) รายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรบริการโทรคมนาคม  
บริษัทรับรู้รายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรบริการโทรคมนาคมตามเวลาการใช้งานจริง ส�ำหรับบัตรโทรศัพท์ที่บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที
ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ำกัด ท�ำการตลาดรับรู้รายได้ตามยอดที่จ�ำหน่ายได้
(ง) ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน
บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน (ผลประโยชน์ตอบแทน) ทั้งขั้นต�่ำต่อปีและส่วนที่เพิ่มจากผลประโยชน์ตอบแทน
ขั้นต�่ำโดยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน
บริษัทรับรู้รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงานเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนตามอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ที่บริษัทได้รับโอนหรือตามอายุที่เหลือของสัญญาร่วมการงานแล้วแต่เวลาใดจะสั้นกว่า
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(ฉ) รายได้อื่น    
รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
รายได้เงินปันผล รับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิในการได้รับเงินปันผล
(ช) รายได้จากการขายสินค้า
บริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เป็นสาระส�ำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
รายได้จากการขายแสดงด้วยยอดสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด
(ซ) ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ภาษีเงินได้
บริษัทค�ำนวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร และบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง บริษัทมิได้บันทึก         
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีค้างจ่ายหรือค้างรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกต่างระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์ หนี้สิน และมูลค่า
ตามงบการเงิน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่า           
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท�ำหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อยและกิจการ
ที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่ม           ี
สิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัท ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั แต่ละรายการ บริษทั ค�ำนึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลารายงานที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการ         
จ่ายเงินปันผล และเงินปันผลส�ำหรับงวดประจ�ำปีที่จ่ายบันทึกในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลารายงานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุม่ สินทรัพย์ทยี่ กเลิก) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขายเมือ่ มูลค่าตามบัญชีทจี่ ะได้รบั คืน
ส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นต้องมีความเป็นไปได้สูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) นั้น        
จะวัดมูลค่าด้วยจ�ำนวนที่ต�่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืน
ส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป
นโยบายการบัญชีใหม่และการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

3.1 นโยบายการบัญชีใหม่
(ก) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง และ        
ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต ซึ่งบริษัทไม่ได้
ระบุว่าจะใช้ที่ดินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานหรือเพื่อขายในระยะสั้น
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท�ำรายการ และวัดมูลค่าภายหลังการรับรู          ้
ด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์กต็ อ่ เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั จะได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนก�ำหนดโดยใช้ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
(ข) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการผลประโยชน์
1. เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
บริษทั จัดให้มโี ครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพือ่ จ่ายเงินให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จ�ำนวนเงินดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ�ำนวนปีที่พนักงานท�ำงานให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการท�ำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. เงินกองทุนบ�ำเหน็จส�ำหรับพนักงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) (“กองทุนบ�ำเหน็จฯ”)
บริษัทได้ตั้งกองทุนบ�ำเหน็จส�ำหรับพนักงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2522 วัตถุประสงค์หลัก       
เพื่อจ่ายสงเคราะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงาน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบ เพื่อกองทุนบ�ำเหน็จฯ เป็น             
รายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนพนักงานและจ่ายสมทบเพิ่มให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี         
ซึ่งค�ำนวณโดยใช้เงินเดือน ณ วันสิ้นปีบัญชีคณู ด้วยอายุงานตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดในข้อบังคับของกองทุนบ�ำเหน็จฯ ทั้งนี้ รายได้
จากดอกผลของสินทรัพย์เงินกองทุนบ�ำเหน็จฯ รับรู้เป็นรายได้ สินทรัพย์ของกองทุนบ�ำเหน็จฯ ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้พนักงาน และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
3. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นที่บริษัทให้แก่พนักงานเมื่อปฏิบัติงานยาวนานและหลังออกจากงาน ได้แก่ ผลตอบแทน ในกรณีเสียชีวิต
รางวัลอายุงานยาวนาน (ทอง ณ วันเกษียณอายุและทองที่ระลึกเมื่อปฏิบัติงานครบ 20 ปี) การพาเที่ยวต่างประเทศ และ วันลา
พักร้อนโดยได้รับค่าจ้าง
หนี้สินซึ่งเกิดจากข้อก�ำหนดที่เป็นผลจากกฎหมายแรงงานไทย กองทุนบ�ำเหน็จ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ดังกล่าวค�ำนวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่าปัจจุบันของ
ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ดังกล่าวก� ำหนดโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ย          
พันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายให้แก่พนักงาน รวมทั้งมีเงื่อนไขและวันครบก�ำหนด
ใกล้เคียงกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณ
บริษทั รับรูก้ ำ� ไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานทันทีใน
งบก�ำไรขาดทุน
3.2 การเปลี่ยนประมาณการทางบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี โดยมีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ประเภทอาคาร ซึ่งก่อนปี 2554 ประมาณอายุการให้ประโยชน์ไว้ 20 ปี เปลี่ยนเป็น 10 - 40 ปี เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทเห็นว่า
อายุการให้ประโยชน์ใหม่เหมาะสมกว่า
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีดังกล่าวเป็นการปรับปรุงโดยวิธีเปลี่ยนทันที ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอายุการให้
ประโยชน์ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3
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3.3 ผลกระทบของการน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และที่ปรับปรุงมาใช้ปฏิบัติ
ผลกระทบของการน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และที่ปรับปรุงข้างต้นมาใช้ปฏิบัติมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน และ        
งบก�ำไรขาดทุนที่เคยน�ำเสนอดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ เพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ เพิ่มขึ้น
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ่มขึ้น
เงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน เพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้ง
ของสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม  2553 ลดลง
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 ลดลง  
งบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น
ค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น
กำ�ไรสุทธิ ลดลง
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ลดลง (บาท)
งบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น
ค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น
กำ�ไรสุทธิ ลดลง
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ลดลง (บาท)
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งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

47.20
143.17
3,185.18
69.40

47.20
143.17
3,185.18
69.40

297.28

297.28

(3,036.40)
(3,361.49)

(3,036.40)
(3,361.49)

297.18

297.18

16.02
11.89
(325.09)
(0.33)

16.02
11.89
(325.09)
(0.33)

171.44

171.44

16.94
93.97
(282.35)
(0.28)

16.94
93.97
(282.35)
(0.28)

3.4 การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ทไี่ ด้มกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียด
ดังนี้
ก) มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เรื่องรายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและเห็นว่าการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ข) มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรือ่ งความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่องภาษีเงินได้- การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่องภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
บริษัทมิได้น�ำการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและ     
เห็นว่าการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินที่นำ� เสนอ
4

ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลพินิจ

4.1 การประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลพินิจ
บริษทั จัดท�ำประมาณการทางบัญชี และการใช้ดลุ พินจิ ส�ำหรับรายการทางบัญชีอย่างต่อเนือ่ งโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนั้น รวมถึงสมมติฐาน         
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ได้แก่
4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
บริษัทได้ก�ำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้า ซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุน        
อันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการช� ำระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ประเมิน        
กระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมี       
ชื่อเสียง และการผิดนัดช�ำระหนี้
4.1.2 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ค่อนข้างสูง ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการด�ำเนินงานจึงเป็นจ�ำนวนที่มีสาระส�ำคัญซึ่งแสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน ต้นทุนที่เกิดจากการซื้อที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนของอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งจะถูกตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยใช้วธิ เี ส้นตรง บริษทั ประเมินอายุการใช้งาน ณ วันทีไ่ ด้มาซึง่ สินทรัพย์โดยอาศัยประสบการณ์
ในอดีตเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ประกอบกับการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ในทุกปีบริษัทจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สภาวะการแข่งขัน          
การเลิกใช้งานสินทรัพย์ และราคาซากเพื่อประเมินความจ�ำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานคงเหลือของสินทรัพย์และอัตรา
ค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์จริงของสินทรัพย์อาจแตกต่างจากอายุการใช้งานที่บริษัทประมาณ ดังนั้น การทบทวนอายุ        
การใช้งานอย่างสม�่ำเสมอในอนาคตอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายของอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์
โทรคมนาคม
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4.1.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษทั มีการลงทุนในสินทรัพย์มตี วั ตนและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงข่ายโทรคมนาคม ระบบเคเบิล
ใต้นำ 
�้ การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีหรือการเปลีย่ นแปลงความตัง้ ใจในการใช้งานสินทรัพย์อาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาทีก่ จิ การ
คาดว่าจะใช้งานสินทรัพย์โดยประมาณหรือมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ในทุกปีบริษัทจะมีการประเมิน         
ข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์นี้อาจเกิดการด้อยค่า หากมีข้อบ่งชี้ดังกล่าว บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์และพิจารณา       
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยการส�ำรวจธุรกิจ ตลาด และสภาวะทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการ
ด้อยค่านั้น บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ในการก�ำหนดผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะมีการประมาณที่สำ� คัญเกี่ยวกับมูลค่าจากการขายสินทรัพย์ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ทีต่ ลาดซือ้ ขายสินทรัพย์ทมี่ อี ยูจ่ ำ� กัด หรือจากการประมาณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการใช้งานสินทรัพย์
การประมาณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการใช้งานสินทรัพย์ดงั กล่าว ประกอบด้วย สมมติฐานทีใ่ ช้ในการ
ก�ำหนดกระแสเงินสด เช่น อัตราการขยายตัวของตลาดโทรคมนาคม พฤติกรรมผู้ใช้บริการ และการเลือกใช้อัตราคิดลดที         ่
เหมาะสมเพือ่ ใช้ในการค�ำนวณค่าของเงินตามเวลาตลอดจนความเสีย่ งเฉพาะของสินทรัพย์นนั้ กฎระเบียบ ข้อบังคับในอนาคตอาจ
ส่งผลกระทบทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั และการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษทั
4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้น เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท           
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
5

การแสดงรายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าใช้จ่ายท�ำการตลาด

บริษัทแสดงรายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในงบก�ำไรขาดทุนเป็นยอดสุทธิจากค่าใช้จ่ายท�ำการตลาดที่จ่ายให้ บริษัท ฮัทชิสัน  
ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าและเป็นตัวแทนท�ำการตลาดของบริษัท เนื่องจากบริษัทเห็นว่าวิธีการ             
แสดงรายการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสาระส�ำคัญในเชิงเศรษฐกิจของการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่เหมาะสมมากกว่าวิธีการ         
แสดงรายการแยกจากกัน

86

87

6

16,282.56
3,173.97

16,241.00
723.62
16,964.62
2,742.99
2,742.99

16,107.21
727.22
16,834.43
1,897.78
1,897.78

2553

(ปรับปรุงใหม่)

15,648.90
4,146.25

2554

บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียงและสื่อสารข้อมูล

43,164.04

30,529.78
43,164.04

30,300.68
229.10

35,554.93
17,118.35

2554

2553

37,113.54

32,196.38
37,113.54

31,780.66
415.72

29,953.12
13,617.50

(ปรับปรุงใหม่)

ร่วมการงาน

-

-

-

447.22
447.22

2554

2553

-

-

-

405.40
405.40

(ปรับปรุงใหม่)

บริการอื่น

2553
46,641.08
17,196.87
(2,448.95)
(6,968.05)
(2,248.51)
770.10
(16.02)
72.38
6,357.82
(2,705.12)
3,652.70
48,021.66
1,139.34
58,266.91
107,427.91
39,856.53
29,656.52
69,513.05

(6,746.90)
(100.12)
1,220.04
(16.94)
66.99
13,557.72
(4,077.23)
9,480.49
46,407.89
956.32
68,576.21
115,940.42
45,061.82
29,396.18
74,458.00

(ปรับปรุงใหม่)

51,651.05
21,711.82
(2,577.17)

2554

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทแบ่งส่วนงานธุรกิจออกเป็นสามส่วนหลักๆ ได้แก่ 1) บริการโทรคมนาคมประเภทเสียงและสื่อสารข้อมูล 2) ร่วมการงาน                
3) บริการอื่น

รายได้จากการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงานตามส่วนงาน
ต้นทุนการให้บริการและต้นทุนขายที่ไม่ได้ปันส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
และค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่น - สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ภาษีเงินได้
		 กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
สินทรัพย์ตามส่วนงาน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม กิจการร่วมค้า และเงินลงทุนระยะยาวอืน่
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
		 รวมสินทรัพย์
หนี้สินตามส่วนงาน
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน
		 รวมหนี้สิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดังนี้
(ก) รูปแบบหลักของการรายงาน - ส่วนงานธุรกิจ

ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

(ข) รูปแบบรองของการรายงาน - ส่วนงานภูมิศาสตร์
บริษัทประกอบกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งด�ำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงและ            
ผลตอบแทนที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ได้นำ� เสนอข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์
7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารระยะสั้น (เงินบาท)
เงินฝากธนาคารระยะสั้น (สกุลเงินตราต่างประเทศ)
รวม

2554

     2553

7.46
3,315.45
240.70
3,563.61

6.61
8,298.53
105.66
8,410.80

เงินฝากธนาคารระยะสั้นเป็นเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝากประจ�ำอายุไม่เกิน 3 เดือน ในปี 2554 มีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 3.85 ต่อปี (ปี 2553 ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 2.10 ต่อปี) บริษัทด�ำรงเงินฝากในสกุลดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระในอนาคตส�ำหรับสกุลเงินตราดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้รวมเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำของกอง
ทุนบ�ำเหน็จฯ จ�ำนวน 6.22 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 8.33 ล้านบาท)
8

เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
ราคาตามบัญชีต้นปี
ลงทุนเพิ่ม (ไถ่ถอนเงินลงทุน) - สุทธิ
รับโอนจากเงินลงทุนระยะยาว
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ปรับมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) ไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนส่วนบุคคล
ราคาตามบัญชีปลายปี

88

18
18

2554

     2553

28,599.07
14,333.35
1,510.11
500.00
81.08
81.05
35.57
2.85
45,143.08

18,769.34
8,544.29
1,200.00
61.44
6.45
17.55
28,599.07

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากประจำ�มากกว่า 3 เดือน
เงินฝากประจำ�มากกว่า 3 เดือน - กองทุนส่วนบุคคล
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนส่วนบุคคล
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
ตราสารหนี้ระยะยาวที่จะครบกำ�หนดในหนึ่งปี
รวม

2554

     2553

9,478.72
190.00
1,754.67
10,059.53
22,150.10
1,510.06
45,143.08

2,193.34
3,402.56
23,003.17
28,599.07

เงินฝากประจ�ำในสกุลเงินบาทกับธนาคารในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดเริ่มแรกมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน         
ในปี 2554 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 4.35 ต่อปี (ปี 2553 ร้อยละ 1.00 ถึง ร้อยละ 2.30 ต่อปี) เงินลงทุนใน             
ตราสารหนี้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินและหุ้นกู้มีระยะเวลาครบก�ำหนดเริ่มแรกมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) จ�ำนวน 2 กองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท      
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 500 ล้านบาท โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นในการ                  
ปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ทงั้ ในรูปดอกเบีย้
และบางส่วนจากก�ำไรส่วนเกินโดยเน้นการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้          
โดยมีความเสี่ยงจากการลงทุนในระดับปานกลาง และกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 500 ล้านบาท โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและหรือหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
แห่งหนีแ้ ละหรือกองทุนทีม่ นี โยบายลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ งั้ ในประเทศและต่างประเทศเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ทงั้ ในรูปดอกเบีย้
และบางส่วนจากก�ำไรส่วนเกินโดยเน้นการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ท            ี่
ผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิต โดยสถาบันการจัดอันดับเครดิตทั้งในและต่างประเทศ เช่น Fitch TRIS       
S&P หรือ Moody ตั้งแต่ A- ขึ้นไป โดยสัดส่วนการลงทุนมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มจ�ำนวน 2 กองทุน ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน วรรณ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 500 ล้านบาท โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารแห่งหนี้และ/หรือกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์           
ทั้งในรูปของดอกเบี้ยและบางส่วนจากก� ำไรส่วนเกินทุน โดยเน้นการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือ           
เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่ผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิต โดยสถาบันการจัดอันดับเครดิตทั้ง                 
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น Fitch TRIS S&P หรือ Moody ตั้งแต่ A- ขึ้นไปโดยสัดส่วนการลงทุนมีความยืดหยุ่นในการ            
ปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริหารจัดการโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 500 ล้านบาท โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝากและ/หรือหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้และ/         
หรือกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งในรูปของดอกเบี้ยและ
บางส่วนจากก�ำไรส่วนเกินทุน โดยเน้นการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ท          ี่
ผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันการจัดอันดับเครดิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Fitch
TRIS S&P หรือ Moody ตั้งแต่ A- ขึ้นไป โดยสัดส่วนการลงทุนมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
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กองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายละเอียดสินทรัพย์ดังนี้
รายละเอียดสินทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ�ไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากประจำ�เกิน 3 เดือนไม่เกิน 1 ปี
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ดอกเบี้ยในตราสารหนี้ค้างรับ
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 3 เตรส
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย 69 ทวิ
			 รวม
9

กสิกรไทย
0.19
50.00
1.20
456.35
4.14
0.01
0.04
511.93

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี
วรรณ
กรุงไทย
5.84
0.94
0.33
20.00
50.00
65.00
75.00
0.69
1.33
417.51
503.32
377.49
2.11
4.92
2.78
0.20
0.05
0.01
0.02
0.01
511.42
509.18
506.95

รวม
7.30
70.00
190.00
3.22
1,754.67
13.95
0.20
0.07
0.07
2,039.48

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้บริการโทรคมนาคม
บุคคล/กิจการทั่วไป
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
กิจการร่วมค้า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้บริการโทรคมนาคม - สุทธิ
ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
บุคคล/กิจการทั่วไป
หัก เจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
บุคคล/กิจการทั่วไป
กิจการร่วมค้า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
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หน่วย : ล้านบาท

2554

     2553

1,820.47
207.48
122.88
269.28
2,420.11
(281.08)
2,139.03

1,206.86
288.56
679.82
9.75
2,184.99
(317.97)
1,867.02

1,675.07
(1,152.93)
(5.10)
517.04
2,656.07

1,656.83
(1,036.99)
(5.09)
614.75
2,481.77

288.39
9.22
524.92
(262.78)
559.75
3,215.82

283.45
16.62
516.91
(262.59)
554.39
3,036.16

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�ำระได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้บริการโทรคมนาคม
ต�ำ่ กว่า 3 เดือน
ตั้งแต่ 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้บริการโทรคมนาคม - สุทธิ
ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
ต�ำ่ กว่า 3 เดือน
ตั้งแต่ 3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก เจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

2554

     2553

1,725.80
269.02
185.92
239.37
2,420.11
(281.08)
2,139.03

1,730.49
98.42
93.34
262.74
2,184.99
(317.97)
1,867.02

930.85
259.93
279.40
204.89
1,675.07
(1,152.93)
(5.10)
517.04
2,656.07

1,238.22
61.13
229.71
127.77
1,656.83
(1,036.99)
(5.09)
614.75
2,481.77

10 ลูกหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมการงาน - สุทธิ

ลูกหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมการงาน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมการงาน
รายได้ค้างรับ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมการงาน - สุทธิ

2554

     2553

723.20
7,034.35
7,757.55
(46.36)
7,711.19

707.53
4,370.67
5,078.20
(46.36)
5,031.84
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11 รายได้ค้างรับ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายได้ส่วนแบ่งโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
รายได้ค่าใช้บริการโทรศัพท์
รายได้ค่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า - CDMA - ส่วนกลาง
รายได้ค่าใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า - CDMA - ภูมิภาค
รายได้ค่าใช้บริการ CAT THIX
รายได้ค่าใช้วงจรส่วนบุคคลในประเทศ
รายได้ค่าใช้บริการ CAT HINET
รายได้ค่าใช้บริการ CAT NIX
รายได้ค่าใช้บริการ CORPORATE INTERNET
รายได้ค่าใช้บริการพื้นที่
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำ�หนด
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ค้างรับ - สุทธิ

2554

     2553

152.28
29.20
562.05
109.41
48.14
17.60
30.04
35.74
12.43
132.79
97.66
295.07
1,522.41
(471.86)
1,050.55

313.24
177.15
671.38
88.83
74.45
108.20
35.15
1.87
12.70
67.65
124.44
161.31
1,836.37
(471.86)
1,364.51

เมือ่ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทั ได้มกี ารพิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญรายได้คา้ งรับ ส�ำหรับรายได้คา่ ใช้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า-CDMA-ส่วนกลาง ซึ่งเคยรับรู้เป็นรายได้ไว้แล้วในงบการเงินงวดก่อนจ�ำนวน 471.86 ล้านบาท เนื่องจากเงินจ�ำนวน
ดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับช�ำระ
12 สินค้าและพัสดุคงเหลือ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินค้า
วัสดุอุปกรณ์โทรคมนาคม
บัตรบริการโทรคมนาคม
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าที่ชำ�รุดหรือล้าสมัย
สินค้าและพัสดุคงเหลือ - สุทธิ

2554

     2553

115.25
281.83
1.13
398.21
(55.27)
342.94

99.30
228.15
1.68
329.13
(73.61)
255.52

บริษัท มีการพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือในปี 2554 จ�ำนวน 11.96 ล้านบาท (ปี 2553 จ�ำนวน 51.30 ล้านบาท)           
และได้มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่เคยรับรู้ไว้แล้วในปี 2554 จ�ำนวน 30.29 ล้านบาท (ปี 2553 จ�ำนวน       
191.45 ล้านบาท)
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13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนด
อื่นๆ
รวม

2554

     2553

187.38
(2.37)
336.62
1,299.13
60.44
1,881.20

92.66
92.07
320.16
1,096.48
38.07
1,639.44

ดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับของกองทุนบ�ำเหน็จฯ จ�ำนวน 1.26 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 1.55 ล้านบาท)
14 เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินฝากประจำ�ที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด
รวม

2554

     2553

500.00
1,500.00
2,000.00

500.00
2,000.00
2,500.00

เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน ได้แก่ เงินฝากประจ�ำที่มีภาระผูกพันเป็นเงินฝากซึ่งมีข้อตกลงกับธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกัน
เงินที่พนักงานของบริษัทขอกู้เพื่อการเคหะจากธนาคาร โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะคงเงินฝากประจ�ำ 1 ปี ไว้กับธนาคาร โดยในปี
2554 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ถึงร้อยละ 4.35 ต่อปี (ปี 2553 ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี) เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน
ณ 31 ธันวาคม 2553 ได้รวมเงินฝากประจ�ำของกองทุนบ�ำเหน็จฯ จ�ำนวน 120 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบก�ำหนดทีบ่ ริษทั น�ำไปเป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันการออกหนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคาร ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินข้อ 42 (ฉ)
15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอให้บริษัท
ด�ำเนินโครงการซื้อกิจการ CDMA ในส่วนกลาง จากบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ำกัด (Hutch) โดยการเข้าซื้อ
สินทรัพย์และจัดตั้งบริษัทในเครือ  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด�ำเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือระบบ CDMA ภายใต้แบรนด์เดียวกัน
ทั้งประเทศ
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แคท ไวร์เลส โฮลดิ้ง จ�ำกัด (Holding) เป็นบริษัทย่อย                    
ทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์เข้าร่วมลงทุนและเข้าถือหุน้ ในบริษทั ต่างๆ โดยบริษทั เป็นผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดของ Holding
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เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท โดย Holding เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่
1. บริษัท แคท ไวร์เลส  เน็ตเวิร์ค จ�ำกัด  ทุนจดทะเบียน 2,705 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ให้บริการบริหารจัดการโครงข่าย
โทรศัพท์
2. บริษัท แคท โมบาย จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 224 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ให้บริการบริหารงานด้านการตลาด
3. บริษัท แคท คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ให้บริการ Call Center และให้บริการ
สนับสนุนด้านข้อมูล
เนือ่ งจาก บริษทั ไม่สามารถเจรจาตกลงซือ้ กิจการจาก Hutch ได้ บริษทั จึงน�ำเรือ่ งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณายกเลิก
บริษัท Holding และบริษัทย่อยดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 19/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้บริษัทจดทะเบียนเลิกและช�ำระบัญชี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอให้บริษัทยกเลิก
การซื้อกิจการจาก Hutch
ตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท พร้อมทั้งแต่งตั้ง        
ผู้ช�ำระบัญชีเพื่อด�ำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และส�ำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ รับรองว่านายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเลิกไว้แล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ผู้ช�ำระบัญชีได้ท�ำหนังสือขอให้
บริษัท รับภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยทั้งสี่แห่ง ซึ่งบริษัทยินยอมรับภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยทั้งสี่แห่ง
ตามบันทึกเรื่องอนุมัติยกหนี้ให้บริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554
บริษทั ไม่ได้น�ำเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทัง้ สีแ่ ห่งดังกล่าวมาจัดท�ำงบการเงินรวม เนือ่ งจากงบการเงินของบริษทั ย่อยทัง้ สีแ่ ห่งไม่มสี าระ
ส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งบริษัทย่อยทั้งสี่แห่งไม่มีการด�ำเนินธุรกิจ
16 เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
ลงทุนเพิ่ม
เงินปันผลรับ
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
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2554

2553

131.23
16.63
(25.80)
122.06

131.04
25.69
0.40
(25.90)
131.23

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2554

2553

6.40       6.00
-           -        0.40
      6.40       6.40

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำ�กัด บริการให้คำ�ปรึกษา
บริษัท ไทย �������������������������������
- �����������������������������
อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จำ�กั
����ด
บริการสำ�รองที่นั่ง             
แบบเบ็ดเสร็จ
บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำ�กัด ศูนย์ให้บริการระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลกลาง
สำ�หรับผู้ให้บริการ

สัดส่วนของการถือหุ้น
ประเทศ
ร้อยละ
ที่จดทะเบียน
จัดตั้ง
31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53
ไทย
ไทย

21.43        21.43
20.00        20.00

ไทย

20.00

20.00

รายละเอียดของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ ก�ำไรสุทธิ ของบริษัทร่วม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
รายละเอียดของข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และก�ำไรสุทธิ ที่บริษัทได้น�ำมาจัดท�ำ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มีดังนี้

ชื่อบริษัท
บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำ�กัด
บริษัท ไทย������������������������������
-�����������������������������
อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จำ�กั
����ด
บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำ�กัด
		 รวม

งบแสดงฐานะการเงิน
(100%)
สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม
43.25
669.52
6.64
719.41

15.94
91.19
3.98
111.11

หน่วย : ล้านบาท
งบกำ�ไรขาดทุน
ส่วนได้เสีย
(100%)
ของบริษัท
รายได้รวม กำ�ไรสุทธิ
(%)
38.88
321.89
11.43
372.20

3.56
85.36
0.69
89.61

21.43
20.00
20.00

รายละเอียดของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ของบริษัทร่วม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายละเอียดของข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และก�ำไรสุทธิ ที่บริษัทได้น�ำมาจัดท�ำ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มีดังนี้

ชื่อบริษัท
บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำ�กัด
บริษัท ไทย������������������������������
-�����������������������������
อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จำ�กั
����ด
บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำ�กัด
		 รวม

งบแสดงฐานะการเงิน
(100%)
สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม
42.22
681.27
723.49

13.09
58.35
71.44

หน่วย : ล้านบาท
งบกำ�ไรขาดทุน
ส่วนได้เสีย
(100%)
ของบริษัท
รายได้รวม กำ�ไรสุทธิ
(%)
34.75
344.85
379.60

0.87
127.50
128.37
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21.43
20.00
20.00

17 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย     
ผลสะสมรายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
เงินปันผลรับ
จำ�หน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

2554

2553

790.59
50.36
22.59
(48.85)
(254.82)
559.87

821.26
46.69
(9.63)
(67.73)
790.59

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2554

2553

208.40
(169.36)
(11.36)
14.40
42.08

208.40
        208.40

รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

ชื่อบริษัท
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
บริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จำ�กัด 1,3
บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จำ�กัด 1
บริษัท ไอเดีย เน็ต จำ�กัด 1,6
บริษัท ชมะนันท์ เวิลด์เน็ต จำ�กัด 1
บริษัท อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำ�กัด 1
บริษัท รีช เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำ�กัด 1,5
บริษัท รอยเนท อินเทอร์เน็ต จำ�กัด 1

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่น
บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำ�กัด                                                                                                                                            ทำ�การตลาดวิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า DIGITAL
AMPS 800 BAND A
บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ทำ�การตลาดบริการ
สื่อสารข้อมูล
1
บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำ�กัด
บริการให้เช่าวงจร               
สื่อสัญญาณความเร็วสูง
ภายในประเทศ
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สัดส่วนของการถือหุ้น
ประเทศ
ร้อยละ
ที่จดทะเบียน
จัดตั้ง
31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

32.00
32.00
32.00
32.00

32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00

ไทย

26.00

26.00

ไทย

46.00

46.00

ไทย

32.00

32.00

ชื่อบริษัท
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำ�กัด 1,4
บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จำ�กัด 1,2
บริษัท เทเลการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด 1
บริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จำ�กัด
กิจการร่วมค้าต่างประเทศ
Asean Cableship PTE LTD
Acasia Communications Sdn Bhd

Asean Telecom Holdings Sdn Bhd
1
2

3

4

5

6

ลักษณะธุรกิจ
บริการให้เช่าวงจร             
สื่อสัญญาณความเร็วสูง
ภายในประเทศ
บริการให้เช่าวงจร            
สื่อสัญญาณความเร็วสูง
ภายในประเทศ
ให้บริการบัตรโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ
ติดตั้งสื่อโฆษณาบน          
รถโดยสารประจำ�ทาง

สัดส่วนของการถือหุ้น
ประเทศ
ร้อยละ
ที่จดทะเบียน
จัดตั้ง
31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 53
ไทย

-

25.00

ไทย

-

32.00

ไทย

26.00

26.00

ไทย

49.00

49.00

16.67

16.67

12.80

12.80

14.29

14.29

ด�ำเนินธุรกิจจัดการเรือ
สิงคโปร์
ส�ำหรับซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา
ระบบเคเบิลใต้นำ�้
ให้บริการเกี่ยวกับ
   มาเลเซีย
โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์
ข้อมูลภายในและนอก
ประเทศมาเลเซีย
ลงทุนในบริษัท Acasia      มาเลเซีย
Communications Sdn Bhd

กิจการร่วมค้าเหล่านี้ด�ำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาร่วมการงาน
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จ�ำกัด จ�ำนวน 496,000 หุ้น ราคา
ตามบัญชี จ�ำนวน 12.50 ล้านบาท และราคาทุนเดิม จ�ำนวน 4.96 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 27.64 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จ�ำนวน 13.71 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้ตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด 480,000 หุ้น ราคาทุนเดิม
จ�ำนวน 4.80 ล้านบาท เนื่องจากศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้บริษัทไออีซี อินเทอร์เน็ต จ�ำกัด เป็นบุคคลล้มละลาย ทั้งนี้
บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้แล้ว 4.80 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัท
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด จ�ำนวน 15,000,000 หุ้น   
ราคาตามบัญชี จ�ำนวน 242.32 ล้านบาท และราคาทุนเดิม จ�ำนวน 150.00 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 17.33 บาท รวมเป็น        
เงินทั้งสิ้น จ�ำนวน 260.00 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท รีช เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน 480,000 หุ้น                 
ในราคาทุน มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 4.80 ล้านบาท บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้แล้ว 4.80 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะบริษัท
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทได้ตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไอเดีย เน็ต จ�ำกัด จ�ำนวน 480,000 หุ้น ราคาทุนเดิม
จ�ำนวน 4.80 ล้านบาท เนื่องจากนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ขีดชื่อบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทร้าง
97

98

1
2
3
4
5

0.58
4.45
283.15
14.48
14.15
9.40
2,352.51
8.82
7.13
2,694.67

73.12
4.07
1,649.58
59.92
50.83
2.18
1,455.27
120.41
13.07
3,428.45

3,807.78
383.04
129.23
6.51
20.20
0.11
6,123.12 42,532.32

73.70
37.76
8.52
3.21
1,932.73 42,041.30
74.40
23.34
64.98
32.28
11.58
4.77

กิจการร่วมค้าที่บริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินคดีฟ้องร้องให้เลิกบริษัท
กิจการร่วมค้าที่หมดสัญญาและอยู่ระหว่างบริษัทด�ำเนินคดีฟ้องร้อง
กิจการร่วมค้าที่หมดสัญญาและอยู่ระหว่างบริษัทร่วมเจรจาเรื่องสินทรัพย์และหนี้สิน
ตัดจ�ำหน่ายออกจากบัญชีแล้ว
บริษัทได้ขายเงินลงทุนไปแล้ว

กิจการร่วมค้าในประเทศ
บริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จำ�กัด 4
บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จำ�กัด 3
บริษัท ไอเดีย เน็ต จำ�กัด 4
บริษัท ชมะนันท์ เวิลด์เน็ต จำ�กัด 1
บริษัท อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำ�กัด 3
บริษัท รีช เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำ�กัด 5
บริษัท รอยเนท อินเทอร์เน็ต จำ�กัด 1
บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำ�กัด                                                                                                                                           
บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำ�กัด
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำ�กัด 5
บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จำ�กัด 5
บริษัท เทเลการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด 2
บริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จำ�กัด
กิจการร่วมค้าต่างประเทศ
Asean Cableship PTE LTD
Acasia Communications Sdn Bhd
Asean Telecom Holdings Sdn Bhd
รวม

ชื่อบริษัท

สินทรัพย์
สินทรัพย์
ไม่
หมุนเวียน หมุนเวียน
หนี้สิน
รวม

สินทรัพย์
(หนี้สิน)
สุทธิ

6.61
389.65 3,418.13
6.51
122.72
0.11
20.09
251.95 42,784.27 (36,661.15)

0.86
38.62
35.08
183.14
186.35 (177.83)
61.25 42,102.55 (40,169.82)
23.34
51.06
0.09
32.37
32.61
4.77
6.81

งบแสดงฐานะการเงิน (100%)
หนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ไม่
รวม หมุนเวียน หมุนเวียน

1,514.70
14.10
0.28
11,344.82

16.64
7.50
0.43
8,136.32
154.74
13.65
1,482.48
3.98
-

1,231.44 283.26
20.15
(6.05)
0.21
0.07
6,383.20 4,961.62

10.97
5.67
20.19 (12.69)
0.71
(0.28)
3,464.58 4,671.74
147.75
6.99
24.85 (11.20)
1,452.16
30.32
8.06
(4.08)
2.13
(2.13)

  หน่วย : ล้านบาท
งบกำ�ไรขาดทุน (100%)
กำ�ไร
รายได้ ค่าใช้จ่าย (ขาดทุน)
รวม
รวม
สุทธิ

รายละเอียดของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้า ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
รายละเอียดของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้า ที่บริษัทได้นำ� มาจัดท�ำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มีดังนี้
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1
2
3
4

1.51
4.07
383.56
18.93
0.10
1,459.11
4.19
11.45
2,600.78
11.62
6.97
4,502.29

183.17
4.60
1.57
2,051.66
55.29
74.80
1,345.98
35.06
3.39
1,124.98
129.39
12.66
5,022.55

3,725.76
422.88
141.01
15.14
19.63
0.06
9,524.84 40,166.51

184.68
153.53
8.67
7.51
1.57
26.75
2,435.22 38,400.67
74.22
26.90
74.90
31.01
2,805.09 1,075.95
39.25
0.20
14.84
5.91

กิจการร่วมค้าที่บริษัทแจ้งยินยอมให้เลิกกิจการและจะเจรจาเรียกสินทรัพย์และหนี้สินทั้งสองฝ่าย
กิจการร่วมค้าที่บริษัทอยู่ระหว่างเลิกกิจการและได้ด�ำเนินคดีฟ้องร้องแล้ว
กิจการร่วมค้าที่หมดสัญญาและอยู่ระหว่างบริษัทร่วมเจรจาเรื่องสินทรัพย์และหนี้สิน
จ�ำหน่ายเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553

กิจการร่วมค้าในประเทศ
บริษัท ไออีซี อินเทอร์เน็ต จำ�กัด 1
บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จำ�กัด 3
บริษัท ไอเดีย เน็ต จำ�กัด 2
บริษัท ชมะนันท์ เวิลด์เน็ต จำ�กัด 3
บริษัท อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำ�กัด 3
บริษัท อี-ซี เน็ต จำ�กัด 4
บริษัท รีช เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท รอยเนท อินเทอร์เน็ต จำ�กัด 2
บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำ�กัด                                                                                                                                           
บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำ�กัด
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำ�กัด 3
บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอร์วิสซิส จำ�กัด
บริษัท เทเลการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด 2
บริษัท แคท บัซซ์ ทีวี จำ�กัด
กิจการร่วมค้าต่างประเทศ
Asean Cableship PTE LTD
Acasia Communications Sdn Bhd
Asean Telecom Holdings Sdn Bhd
รวม

ชื่อบริษัท

สินทรัพย์
สินทรัพย์
ไม่
หมุนเวียน หมุนเวียน
หนี้สิน
รวม
29.41
(165.14)
(25.18)
(44,834)
47.32
43.89
955.19
39.05
8.93

สินทรัพย์
(หนี้สิน)
สุทธิ

5.09
427.97 3,297.79
15.14
125.87
0.06
19.57
9,815.63 49,982.14 (40,457.30)

1.74
155.27
166.30
173.81
26.75
8,868.55 47,269.22
26.90
31.01
773.95 1,849.90
0.20
5.91

งบแสดงฐานะการเงิน (100%)
หนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ไม่
รวม หมุนเวียน หมุนเวียน

1,512.22
17.48
0.23
13,686.38

584.33
8.49
46.83
8,473.49
153.58
22.16
2,849.00
18.57
-

1,278.94
25.54
0.19
8,847.19

575.30
54.26
41.74
3,856.09
151.40
20.94
2,811.15
27.35
4.29

233.28
(8.06)
0.04
4,839.19

9.03
(45.77)
5.09
4,617.40
2.18
1.22
37.85
(8.78)
(4.29)

  หน่วย : ล้านบาท
งบกำ�ไรขาดทุน (100%)
กำ�ไร
รายได้ ค่าใช้จ่าย (ขาดทุน)
รวม
รวม
สุทธิ

รายละเอียดของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้า ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายละเอียดของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้า ที่บริษัทได้นำ� มาจัดท�ำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย มีดังนี้

18 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือ         
จนครบก�ำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ลงทุนเพิ่ม
ลดทุน
โอนไปส่วนที่จะครบกำ�หนดในหนึ่งปี
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
การปรับมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
จำ�หน่าย/ไถ่ถอนเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

8
8

100

2554

2553

4,577.67
10,252.06
300.00
1,000.00
(3.75)
(1,510.11)
(1,200.00)
(0.04)
(0.09)
60.62
25.70
(5,500.00)
3,424.39       4,577.67
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ตราสารหนี้ 1
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) 3
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
ตราสารทุน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) 2
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำ�กัด (มหาชน) 2
บริษัท ทรูมูฟ จำ�กัด 2
บริษัท ดิจิตอลโฟน จำ�กัด 2
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท เทรดสยาม จำ�กัด
บริษัท เลนโซ่ โฟนการ์ด จำ�กัด
		 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดและมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนระยะยาวอื่น มีดังนี้

500.00
1,000.00
200.00
300.00
1,000.00
150.00
3,150.00

45.20
173.75
27.44
246.39

5.00
1.25
20.00
1.75
105.73
(105.73)
28.00

-

31 ธันวาคม 2554
ตราสารหนี้
หลักทรัพย์ ที่จะถือจน เงินลงทุน
เผื่อขาย ครบกำ�หนด
ทั่วไป

45.20
173.75
27.44
5.00
1.25
20.00
1.75
105.73
(105.73)
3,424.39

500.00
1,000.00
200.00
300.00
1,000.00
150.00

รวม

54.80
105.00
25.97
185.77

4,360.15

500.00
2,000.00
200.00
300.00
1,000.00
360.15

500.00
2,000.00
200.00
300.00
1,000.00
360.15

รวม

54.80
105.00
25.97
5.00
5.00
5.00
5.00
20.00
20.00
1.75
1.75
105.73     105.73
(105.73) (105.73)
31.75 4,577.67

-

31 ธันวาคม 2553
ตราสารหนี้
หลักทรัพย์ ที่จะถือจน เงินลงทุน
เผื่อขาย ครบกำ�หนด
ทั่วไป

หน่วย : ล้านบาท
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2
3

1

1,000.00
210.11
300.00
1,510.11

500.00
1,000.00
200.00
1,000.00
150.00
2,850.00

300.00
300.00

500.00
2,000.00
200.00
300.00
1,000.00
360.11
300.00
4,660.11

รวม
1,200.00
1,200.00

1 ปี
500.00
2,000.00
200.00
1,000.00
360.15
4,060.15

300.00
300.00

31 ธันวาคม 2553
ครบกำ�หนดภายใน
2 - 5 ปี 6 - 10 ปี
1,200.00
500.00
2,000.00
200.00
300.00
1,000.00
360.15
5,560.15

รวม

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนด มีอายุมากกว่า 1 - 10 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.5 - 6.5 ต่อปี ตามเงื่อนไขสัญญาดังนี้
* อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับในงวดแรกของตราสารหนี้ระหว่างร้อยละ 4.5 - 6.5 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยในงวดถัดไปเป็นแบบลอยตัวตามเงื่อนไขที่ตกลงจนครบก�ำหนด
** อัตราดอกเบี้ยในแต่ละปีก�ำหนดไว้ตามสัญญา
*** อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุตราสารหนี้
บริษัทเหล่านี้ด�ำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาร่วมการงาน
บริษทั ได้น�ำเงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 1,000.00 ล้านบาท ไปเป็นสินทรัพย์ค�้ำประกันการออกหนังสือ
ค�้ำประกันของธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 42 (ฉ)

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด 1
ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ *
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด *
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ *
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) **
ธนาคารทิสโก้ จำ�กัด (มหาชน) **
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) *, 3
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน) ***
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ***
รวมทั้งสิ้น

1 ปี

31 ธันวาคม 2554
ครบกำ�หนดภายใน
2 - 5 ปี 6 - 10 ปี

รายละเอียดตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแยกตามระยะเวลาที่จะครบก�ำหนดตามสัญญา มีดังนี้

19 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ     

47.20
47.20

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

47.20
(9.69)
37.51

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

47.20
(9.69)
37.51

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำ� นวน 38.10 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมดังกล่าว
ก�ำหนดโดยใช้รายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ     

47.20
47.20

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

47.20
47.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

47.20
47.20

103

104

10,093.68
(4,921.97)
(0.07)
5,171.64
5,171.64
35.38
(12.39)
11.29
464.42
(241.85)
(530.13)
4,898.36
10,581.09
(5,682.66)
(0.07)
4,898.36

1,038.89
(43.82)
995.07
995.07
46.93
(51.12)
46.88
(3.06)
1,034.70
1,034.70
1,034.70

1,930.00
256.85
1.10
(3,759.71)
(44.32)
9,853.80
43,362.15
(31,229.83)
(2,278.52)
9,853.80

(1,109.39)
1,080.27
15.43

9,460.68
2,022.76
0.13

40,518.65
(28,807.24)
(2,250.73)
9,460.68

(487.34)
2,304.29
6,021.58
(3,451.46)
(265.83)
2,304.29

(1,032.08)
867.45
0.59

2,957.47
(1.80)
-

7,055.46
(3,831.57)
(266.42)
2,957.47

442.80
(61.80)
(7.38)
(481.45)
1,343.74
4,868.70
(3,509.76)
(15.20)
1,343.74

(115.76)
113.93
0.68

1,147.22
305.50
-

4,236.16
(3,080.44)
(8.50)
1,147.22

(44.45)
71.99
492.75
(420.76)
71.99

(28.67)
28.67
-

101.89
14.55
-

506.87
(404.98)
101.89

(3,110.79)
6.28
2,610.06
2,804.51
(194.45)
2,610.06

(0.60)
-

1,816.78
3,898.39
-

2,017.51
(200.73)
1,816.78

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

(324.69)
0.08
(5,306.14)
(44.32)
22,116.94
69,165.48
(44,294.47)
(2,754.07)
22,116.94

(2,298.89)
2,101.61
16.70

21,650.75
6,321.71
0.13

65,467.22
(41,090.02)
(2,726.45)
21,650.75

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์ที่ยังใช้งานแต่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�ำนวนแล้ว ที่ราคาทุนเดิมจ�ำนวน 20,118.42 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 17,404.87 ล้านบาท)         
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 5,306.14 ล้านบาท (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 5,823.94 ล้านบาท) แยกเป็นต้นทุนการให้บริการจ�ำนวน 4,627.26
ล้านบาท (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 5,235.29 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 678.88 ล้านบาท (ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 588.65 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
รับบริจาค
จำ�หน่ายสินทรัพย์
- ต้นทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
จัดประเภทใหม่
- ต้นทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

ที่ดินและส่วน อาคารและส่วน
อุปกรณ์ ระบบโครงข่าย เครื่องมืออุปกรณ์อื่น
ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอาคาร โทรคมนาคม เคเบิลใต้น้ำ� และเครื่องตกแต่งฯ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้

20 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
รับบริจาค
จำ�หน่ายสินทรัพย์
- ต้นทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
จัดประเภทใหม่
- ต้นทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
9,923.51
(4,446.23)
(0.07)
5,477.21
5,477.21
69.75
(4.96)
3.58
105.38
(3.75)
(475.57)
5,171.64
10,093.68
(4,921.97)
(0.07)
5,171.64

995.66
(40.26)
955.40
955.40
40.76
2.47
(3.56)
995.07
1,038.89
(43.82)
995.07

2,410.93
(73.33)
(4,275.40)
(2,025.80)
9,460.68
40,518.65
(28,807.24)
(2,250.73)
9,460.68

(710.85)
619.56
79.08

12,093.40
1,336.02
7.07

37,475.48
(25,078.07)
(304.01)
12,093.40

30.46
(604.98)
2,957.47
7,055.46
(3,831.57)
(266.42)
2,957.47

(1,408.90)
1,150.19
258.71

3,426.31
105.68
-

8,328.22
(4,376.78)
(525.13)
3,426.31

281.69
(1.12)
(406.20)
(0.77)
1,147.22
4,236.16
(3,080.44)
(8.50)
1,147.22

(287.64)
283.30
0.06

985.24
292.66
-

3,949.45
(2,956.42)
(7.79)
985.24

ที่ดินและส่วน อาคารและส่วน
อุปกรณ์ ระบบโครงข่าย เครื่องมืออุปกรณ์อื่น
ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอาคาร โทรคมนาคม เคเบิลใต้น้ำ� และเครื่องตกแต่งฯ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้  

(58.23)
101.89
506.87
(404.98)
101.89

(30.12)
29.90
-

146.50
13.84
-

523.15
(376.65)
146.50

(2,907.86)
(200.73)
1,816.78
2,017.51
(200.73)
1,816.78

(0.03)
-

1,520.53
3,404.87
-

1,520.53
       1,520.53

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

(76.93)
(78.20)
(5,823.94)
(2,227.30)
21,650.75
65,467.22
(41,090.02)
(2,726.45)
21,650.75

(2,442.50)
2,086.53
337.85

24,604.59
5,263.58
7.07

62,716.00
(37,274.41)
(837.00)
24,604.59

รวม

หน่วย : ล้านบาท

21 สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน - สุทธิ

สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ     

อุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น
โทรคมนาคม และเครื่องตกแต่งฯ

รวม

0.91
(0.39)
0.52

115,066.86
(88,325.91)
26,740.95

206.94
(199.59)
7.35

115,274.71
(88,525.89)
26,748.82

0.52
-

26,740.95
10,989.77

7.35
104.08

26,748.82
11,093.85

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ
รับโอนสินทรัพย์เพิ่ม
จำ�หน่ายสินทรัพย์
- ต้นทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
จัดประเภทใหม่
- ต้นทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

-

(312.07)
301.52

-

(312.07)
301.52

(0.05)
0.47

(0.38)
0.33
(15,174.91)
(46.11)
22,499.10

(21.51)
89.92

(0.38)
0.33
(15,196.47)
(46.11)
22,589.49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

0.91
(0.44)
0.47

125,744.18
(103,198.97)
(46.11)
22,499.10

311.02
(221.10)
89.92

126,056.11
(103,420.51)
(46.11)
22,589.49
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สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ     

อุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น
โทรคมนาคม และเครื่องตกแต่งฯ

รวม

0.91
(0.35)
0.56

107,459.52
(78,099.84)
29,359.68

218.35
(194.85)
23.50

107,678.78
(78,295.04)
29,383.74

0.56
-

29,359.68
11,567.96

23.50
-

29,383.74
11,567.96

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี-สุทธิ
รับโอนสินทรัพย์เพิ่ม
จำ�หน่ายสินทรัพย์
- ต้นทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
จัดประเภทใหม่
- ต้นทุน
- ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

-

(3,881.46)
3,826.04

-

(3,881.46)
3,826.04

(0.04)
0.52

(79.16)
67.78
(14,119.89)
26,740.95

(11.41)
11.41
(16.15)
7.35

(90.57)
79.19
(14,136.08)
26,748.82

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

0.91
(0.39)
0.52

115,066.86
(88,325.91)
26,740.95

206.94
(199.59)
7.35

115,274.71
(88,525.89)
26,748.82

107

22 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
									

หน่วย : ล้านบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

1,097.93
(673.91)
(21.97)
402.05

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์
- ต้นทุน
- ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
จัดประเภทใหม่
- ต้นทุน
- ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าตัดจำ�หน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

325.06
(0.41)
(185.52)
626.09

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

1,495.41
(848.11)
(21.21)
626.09

402.05
84.91
(12.49)
11.73
0.76
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้
									

หน่วย : ล้านบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

824.80
(539.22)
      (0.76)           
    284.82

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาตามบัญชีต้นปี- สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำ�หน่ายสินทรัพย์
- ต้นทุน
- ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
จัดประเภทใหม่
- ต้นทุน
- ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

    284.82
105.88
(0.20)
0.20
167.45
(0.99)
(133.90)
(21.21)
402.05

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี-สุทธิ

1,097.93
(673.91)
(21.97)
402.05
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23 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินประกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                                                                                             
ลูกหนี้อื่น
รวม

2554

     2553

17.58
1,029.81
508.26
1,555.65

15.56
1,210.16
1,016.53
2,242.25

24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
		 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2554

     2553

512.50
643.93
1,156.43
36.97
1,193.40

1,304.33
765.24
2,069.57
73.53
2,143.10

25 รายได้รอตัดบัญชี

รายได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2554

รายได้
ค่าบริการ
รอตัดบัญชี

รายได้จากการขาย
สิทธิการใช้วงจร
รอตัดจำ�หน่าย

ส่วนที่ถึงกำ�หนดในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือต้นปี
บวก รับโอนจากส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี
หัก รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

37.72
37.08
(37.74)
37.06

77.42
2.36
(77.42)
2.36

14,958.78 15,073.92
10,184.49 10,223.93
(16,229.25) (16,344.41)
8,914.02
8,953.44

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี
ยอดคงเหลือต้นปี
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก โอนเป็นส่วนที่ถึงกำ�หนดในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี

174.83
0.13
(37.08)
137.88

2.36
(2.36)
-

11,533.70 11,710.89
11,093.85 11,093.98
(10,184.49) (10,223.93)
12,443.06 12,580.94
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รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์รับโอนภายใต้
สัญญาร่วมการงาน

รวม

รายได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2553

รายได้
ค่าบริการ
รอตัดบัญชี

รายได้จากการขาย
สิทธิการใช้วงจร
รอตัดจำ�หน่าย

รายได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์รับโอนภายใต้
สัญญาร่วมการงาน

ส่วนที่ถึงกำ�หนดในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือต้นปี
บวก รับโอนจากส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี
หัก รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

26.15
49.48
(37.91)
37.72

77.42
77.42
(77.42)
77.42

13,717.46 13,821.03
15,621.68 15,748.58
(14,380.36) (14,495.69)
14,958.78 15,073.92

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี
ยอดคงเหลือต้นปี
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี
หัก โอนเป็นส่วนที่ถึงกำ�หนดในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือปลายปี

185.88
38.43
(49.48)
174.83

79.78
(77.42)
2.36

15,587.42 15,853.08
11,567.96 11,606.39
(15,621.68) (15,748.58)
11,533.70 11,710.89

รวม

26 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ

2554

2553

ค่าส่วนแบ่งโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม
ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC)
  42 (ง)
โบนัสพนักงาน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ค่าตอบแทนทำ�การตลาด บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำ�กัด
ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ค่าใช้วงจรความเร็วสูง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนด
อื่นๆ
รวม

289.03
14,057.00
2,328.19
1,112.79
311.66
91.19
91.32
181.89
52.68
165.37
1,231.47
600.99
20,513.58

388.19
11,158.55
2,109.18
1,029.66
216.21
154.37
94.21
197.52
51.38
196.29
1,007.23
394.97
16,997.76
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27 เงินรับรอจ่ายคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
									

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ
เงินรับรอจ่ายคืน - ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
เงินรับรอจ่ายคืน - ค่าบริการ
อื่นๆ
รวม

42 (ก)

2554

2553

21,806.96
6.62
10.92
21,824.50

16,047.92
       9.72
2.43
16,060.07

28 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินประกันการใช้บริการรับจากลูกค้า
รายได้รับล่วงหน้า
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำ�หนด
อื่นๆ
รวม

2554

     2553

6.39
298.90
981.13
62.52
1,348.94

6.37
352.58
  826.46
71.52
1,256.93

29 เงินกองทุนบ�ำเหน็จฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดังนี้
ยอดเคลื่อนไหวของหนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือต้นปี
สมทบเพิ่มเติมระหว่างปี
จ่ายให้พนักงานระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2554

     2553

173.92
17.05
(70.24)
120.73

187.28
17.97
(31.33)
    173.92

บริษทั จ่ายเงินสมทบเพือ่ กองทุนบ�ำเหน็จฯ เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิก และจ่ายสมทบ
เพิ่มเติมให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  สมาชิกกองทุนบ�ำเหน็จฯ มีจ�ำนวน 97 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 136 คน)

112

30 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แสดงได้ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ของพนักงาน
หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันต้นปี
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่าย - กองทุนบำ�เหน็จพนักงาน
ผลประโยชน์ที่จ่าย - อื่นๆ
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพัน ณ วันสิ้นปี

2554

     2553

3,358.82
159.83
131.00
(70.24)
(102.34)
3,477.07

3,075.00
144.17
139.00
(31.33)
(80.06)
112.04
3,358.82

หนี้สินสุทธิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี
หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
เงินกองทุนบำ�เหน็จพนักงาน
ผลต่างที่เกิดขึ้นจริงกับการประมาณการ
หนี้สินสุทธิ

2554

     2553

3,477.07
(120.73)
3,356.34
3,356.34

3,358.82
(173.92)
3,184.90
0.28
3,185.18

จ�ำนวนเงินที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนผลประโยชน์

2554

     2553

159.83
131.00
290.83

144.17
139.00
112.04
395.21
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สมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
รางวัลอายุงานยาวนานและรางวัลเกษียณอายุ
ค่าใช้จ่ายในการพาเที่ยวต่างประเทศ
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการถอนตัว
อัตราสินทรัพย์โครงการ
อัตรามรณะ

4.00%
10.00%
3.00%
7.50%
0.00%
1.50%
ตารางมรณะของประเทศไทยปี 2551

31 สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพค้างจ่ายหุ้นสามัญ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องก� ำหนดเวลาที่แน่นอนเกี่ยวกับแผนการน� ำบริษัทเข้าจดทะเบียน                 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงได้จัดประเภทบัญชีสิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพค้างจ่ายหุ้นสามัญแสดงไว้เป็น
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.22 (ง) สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพค้างจ่ายหุ้นสามัญ จ�ำนวน 975.06
ล้านบาท เป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงาน จ�ำนวน 291.89 ล้านบาท และเป็นของพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด จ�ำนวน      
683.17 ล้านบาท

32 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์โทรคมนาคม
เงินประกัน
อื่นๆ
รวม

2554

     2553

314.22
47.86
1.44
363.52

297.28
40.09
1.44
338.81

33 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม
ผลสะสมรายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รวม
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2554

2553

287.67
1.16
(4.31)
284.52

146.00
1.16
(26.90)
120.26

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2554

2553

287.67
287.67

146.00
146.00

34 ก�ำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองจะมีจำ� นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส�ำรอง
ตามกฎหมายไม่สามารถน�ำมาจ่ายปันผลได้  ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

35 รายได้จากการให้บริการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายได้บริการโทรศัพท์
รายได้ส่วนแบ่งบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
รายได้บริการวิทยุคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายได้สื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต และบริการเสริม
รายได้บริการอิเล็กทรอนิกส์
รายได้บริการโครงข่าย
รายได้บริการโทรคมนาคมอื่น
รายได้บริการอื่น
รวม

2554

     2553

2,548.28
1,876.99
3,784.27
6,400.47
396.17
409.81
115.08
421.68
15,952.75

2,869.87
2,153.10
3,440.79
6,619.10
380.55
529.59
136.38
372.96
16,502.34

36 ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทรูมูฟ จำ�กัด
บริษัท ดิจิตอล โฟน จำ�กัด
รวม

2554

     2553

12,496.86
4,174.64
2,654.18
19,325.68

10,533.76
3,802.02
1,236.98
15,572.76
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37 รายได้อื่น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
รายได้ค่าปรับ
รายได้ชดใช้ค่าเสียหาย
รายได้เงินปันผล
อื่นๆ
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2554

2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2554

2553

288.78
733.48
28.21
13.03
54.28
181.25
1,299.03

134.26
518.03
68.63
22.09
9.80
64.68
817.49

288.78
733.48
28.21
13.03
128.93
281.11
1,473.54

134.26
518.03
68.63
22.09
103.42
64.68
911.11

38 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่มีสาระส�ำคัญมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน
ค่าส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม
ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
อื่นๆ
รวม
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2554

     2553

5,739.11
808.68
5,491.66
15,196.47
1,925.50
7,054.72
723.03
100.13
2,324.13
39,363.43

5,625.30
808.75
5,957.84
14,136.08
2,727.47
6,203.10
579.76
2,248.51
2,822.91
41,109.72

39 ค่าใช้จ่ายอื่น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
อื่นๆ
รวม

2554

2553

64.68
14.31
78.99

46.29
     1.10
47.39

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2554

2553

64.68       46.29
25.67        1.10
90.35
   47.39

40 ก�ำไรต่อหุ้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่  
ออกในระหว่างปีและช�ำระแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

2554

2553

กำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (หน่วย : ล้านบาท)          9,480.49
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนัก
ที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว (หน่วย : ล้านหุ้น)                     1,000.00
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)
9.48

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2554

2553

3,652.70

9,576.65

3,673.95

1,000.00
3.65

1,000.00
9.58

1,000.00
3.67

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี 2554 และ 2553
41 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการด�ำเนินธุรกรรมตามปกติ และความเสี่ยง     
ด้านสภาพคล่อง บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทโดยรวม บริษัทไม่มีการใช้
เครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นทางการค้าเพื่อเก็งก�ำไร
บริษัทบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้
(ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเนือ่ งจากรายการทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
เช่น การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าวงจรเคเบิลใต้นำ 
�้ และเงินฝากธนาคารทีเ่ ป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทั มีรายได้
และต้นทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจากการเชื่อมโยงบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ      
กับผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมอืน่ ทัว่ โลก สินทรัพย์ทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝากธนาคารในประเทศเป็นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เพื่อการช�ำระหนี้สินในอนาคตที่เป็นเงินตราต่างประเทศ หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และ
เจ้าหนี้อื่น
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ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทถือแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
• เจรจาตกลงเงื่อนไขการช�ำระเงินในลักษณะหักกลบรายการกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่างประเทศ
• ด�ำรงเงินฝากในรูปเงินตราต่างประเทศ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี                             
้
หน่วย : ล้าน

2554

     2553

เงินตราต่างประเทศ

เงินบาท

เงินตราต่างประเทศ

เงินบาท

สินทรัพย์
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เอส ดี อาร์ *
เยนญี่ปุ่น

26.32
0.70
-

830.25
33.91
864.16

22.52
0.42
367.78

675.63
19.21
137.63
832.47

หนี้สิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญสิงคโปร์
เยนญี่ปุ่น
เหรียญฮ่องกง
เอส ดี อาร์ *

7.02
(145.99)
0.30

223.53
(60.21)
14.46
177.78

15.94
0.02
0.01
0.31

482.87
0.41
0.02
14.67
497.97

* เอส ดี อาร์ หมายถึง Special Drawing Right (SDR) เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศมาตรฐานที่กำ� หนดโดยกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ ค�ำนวณโดยการถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนักสกุลเงินตราต่างประเทศส�ำคัญๆ 5 สกุล  
(ข) ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ บริษัทมีนโยบายในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติด้านสินเชื่อน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ
(ค) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยมีนโยบายในการด�ำรงเงินสดให้เพียงพอต่อการด�ำเนินงานจัดให้มีความพร้อม
ของกระแสเงินสดจากการท�ำสัญญาวงเงินสินเชื่อหรือจากแหล่งเงินอื่น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการช�ำระเงิน
(ง) มูลค่ายุติธรรม
     ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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42 หนี้สินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และภาระผูกพัน

(ก) ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน
ตามข้อตกลงระหว่าง บมจ. ทีโอที บริษัทและบริษัทผู้ได้รับสิทธิให้ด�ำเนินการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน
ซึ่งได้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) (DTAC) บริษัท ดิจิตอลโฟน จ�ำกัด (DPC) และบริษัท ทรูมูฟ
จ�ำกัด (True Move) โดยบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ ทั้งสามรายต้องช�ำระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Access Charge : AC)
ให้แก่ บมจ. ทีโอที ส�ำหรับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Postpaid เป็นจ�ำนวน 200 บาท ต่อเลขหมายต่อเดือน และส�ำหรับ
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Prepaid Card ในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตรที่จำ� หน่ายได้ ทั้งนี้ หาก บมจ. ทีโอที ไม่ได้
รับช�ำระเงินค่า AC จากบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ บริษัทยินยอมช�ำระเงินค่า AC ดังกล่าว ให้แก่ บมจ. ทีโอที พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ต้องช�ำระเศษของเดือนนับเป็น 1 เดือนจนครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถที่จะเรียกร้อง       
เงินจ�ำนวนดังกล่าวทั้งหมดที่ต้องจ่ายแทนบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ คืนจากบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ
เนื่องจากบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ สองราย ได้แก่ DTAC และ True Move ได้ปฏิเสธการช�ำระค่า AC และยุติการจ่ายค่า AC ให้แก่
บมจ. ทีโอที ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2550 ให้รอผลการพิจารณา
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับค่า AC จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550          
ตามหนังสือเลขที่ ทช 7300/6085/1 ออกโดย กทช. ได้แจ้งแก่บริษัทว่าคณะกรรมการ กทช. มีมติให้บริษัทและ บมจ. ทีโอที         
ร่วมเจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามข้อตกลง เรื่อง การเชื่อมโยงโครงข่ายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 บมจ. ทีโอที ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นจ�ำเลยที่ 1 และ DTAC เป็นจ�ำเลยที่ 2 ให้ร่วมกัน หรือแทนกัน
ช�ำระค่า AC ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน นับแต่     
วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้น รวมทุนทรัพย์ จ�ำนวน 11,705.07 ล้านบาท และในวันเดียวกัน บมจ. ทีโอที  
ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นจ�ำเลยที่ 1 และ True Move เป็นจ�ำเลยที่ 2 ให้ร่วมกันหรือแทนกันช�ำระค่า AC ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน
2549 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้น        
รวมทุนทรัพย์ จ�ำนวน 4,508.10 ล้านบาท ต่อมาศาลแพ่งและศาลปกครองกลางเห็นว่าคดีนี้อยู่ในอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาของ      
ศาลปกครองตามที่ DTAC และ True Move ยกขึ้นต่อสู้ ดังนั้น ศาลแพ่งจึงมีคำ� สั่งให้จ�ำหน่ายคดีทั้งสองเรื่องออกจากสารบบความ
และให้ บมจ. ทีโอที น�ำคดีไปฟ้องที่ศาลปกครองต่อไป และบริษัท ดิจิตอลโฟน จ�ำกัด (DPC) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ได้รับสิทธิให้ด�ำเนิน
การให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีภ่ ายใต้สญั ญาร่วมการงานจากบริษทั อีกราย ได้แจ้งยุตกิ ารจ่ายค่าเชือ่ มโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ให้แก่ บมจ. ทีโอที ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 บมจ. ทีโอที ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด�ำที่ 1097/2554 โดยฟ้อง บริษัท           
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ DTAC เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 รวมทุนทรัพย์ 117,203.84 ล้านบาท คดีหมายเลขด�ำ  ที่ 1098/2554 โดย       
ฟ้องบริษัท เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ True Move เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 รวมทุนทรัพย์ 41,540.28 ล้านบาท คดีหมายเลขด�ำ               
ที่ 1099/2554 โดยฟ้องบริษัท เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ DPC เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 รวมทุนทรัพย์ 3,315.71 ล้านบาท และ               
คดีหมายเลขด�ำที่ 1100/2554 โดยฟ้องบริษัทรวมทุนทรัพย์ 779.11 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทด�ำเนินการท�ำค�ำให้การแก้
ค�ำฟ้องตามค�ำสั่งศาล
เนือ่ งจาก คดีคา่ AC ยังอยูใ่ นกระบวนการพิจารณาของศาลยังไม่ได้ขอ้ ยุติ บริษทั จึงได้บนั ทึกรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยในงบการเงิน
ตามสัญญาร่วมการงานและข้อตกลงเรือ่ งการเชือ่ มโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ถี่ อื ปฏิบตั เิ ดิม ซึง่ ตามข้อตกลงเรือ่ งการเชือ่ มโยง
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กำ� หนดให้บริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ สามารถน�ำค่า AC ที่บริษัท ผู้ได้รับสิทธิฯ ช�ำระให้แก่ บมจ. ทีโอที จาก
เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Postpaid จ�ำนวน 200 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน และเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ             
Prepaid Card ในอัตราร้อยละ 18 ของราคาหน้าบัตรทีจ่ ำ� หน่ายได้มาหักออกจากรายได้จากการให้บริการก่อนค�ำนวณผลประโยชน์
ตอบแทนรายปีให้แก่บริษัทตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่กำ� หนดในแต่ละปี เนื่องจากบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ น�ำส่งผลประโยชน์
ตอบแทนรายปีให้แก่บริษัทโดยไม่ได้น�ำค่า AC มาหักจากรายได้จากการให้บริการก่อนค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่บริษัท
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ผูไ้ ด้รบั สิทธิฯ ยุตกิ ารช�ำระค่า AC ให้แก่ บมจ. ทีโอที ตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น บริษทั จึงรับรูเ้ งินผลประโยชน์ตอบแทนรายปีทเี่ กิด
จากบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ ไม่ได้หักค่า AC ออกจากรายได้จากการให้บริการไว้เป็นภาระหนี้สิน ด้วยจ�ำนวนตามอัตราผลประโยชน์
ตอบแทนรายปี ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 21,806.96 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน       
16,047.92 ล้านบาท) ซึ่งแสดงไว้ในเงินรับรอจ่ายคืน
(ข) การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) (ฉบับเดิม) ก�ำหนดว่าผู้รับใบอนุญาตต้องส่งหนังสือแสดงความจ�ำนง      
ที่จะจัดบริการพร้อมแผนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อเสนอต่อ กทช. ภายใน 60 วัน         
นับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถด�ำเนินการตามแผนการให้บริการดังกล่าว จะต้องจัดสรรเงิน
รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาต ตามอัตราและวิธีการที่ กทช. ก�ำหนดในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี             
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมเข้ากองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม        
เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยก�ำหนดให้จ่ายปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 31 กรกฎาคม และครั้งที่ 2 วันที่ 31 มกราคม ของแต่ละปี
บริษทั ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กทช. ท�ำให้บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งน�ำส่งค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมให้แก่ กทช. บริษทั ได้บนั ทึกรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ไว้ในงบการเงินนีแ้ ล้ว ยกเว้น การจัดสรร
เงินรายได้ในอัตราร้อยละ 4 ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องจากบริษัทได้เลือกการด�ำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามที่ กทช. ก�ำหนด ซึ่งบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแทนการจัดสรรเงินรายได้ร้อยละ 4
ต่อปีเข้ากองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ ทัง้ นี้  ในการด�ำเนินการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามประกาศ กทช. ฉบับเดิม บริษัทได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการตามที่ กทช. ก�ำหนด
กทช. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ  
สังคมประจ�ำปี 2553 (ฉบับที่ 2) มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับเดิมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น       
โดยก�ำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และแบบที่สาม ซึ่งได้ด�ำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามประกาศ กทช. ฉบับเดิม ที่มีความจ�ำนงจะด�ำเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม             
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประจ�ำปี 2553 ให้ยื่นหนังสือแสดงความจ�ำนงต่อ กทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มี
ประกาศ เรือ่ ง หลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงือ่ นไขในการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคมประจ�ำปี 2553
และต้องยื่นแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ กทช.
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประจ�ำปี 2553 ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการ     
จัดท�ำแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเสนอ กทช. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553
กทช. ได้เปลี่ยนเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ
ขณะนี้ ได้รับผลการพิจารณาอนุมัติตามแผนปฏิบัติการจาก กสทช. โดยมีวงเงินที่ใช้ในการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการของ          
ปี 2553 จ�ำนวน 660 ล้านบาท (รวมเงินส�ำรองโครงการ 45 ล้านบาท) ระยะเวลาในการด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2553 ถึง
วันที่ 7 เมษายน 2555 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย  
1. จ้างจัดท�ำระบบโทรศัพท์สาธารณะชุมชน จ�ำนวน 137 ล้านบาท
  
2 จ้างจัดท�ำระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จ�ำนวน 354 ล้านบาท
3. จ้างจัดท�ำระบบอินเทอร์เน็ตชุมชน จ�ำนวน 124 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 กสทช. ได้แจ้งรายชื่อสถานที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตชุมชน จ�ำนวน 172 แห่ง และก�ำหนดให้ดำ� เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งยังไม่ครบจ�ำนวน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 บริษัท ได้มีหนังสือถึง กสทช. เพื่อขอทราบสถานที่
ติดตั้งเพิ่มเติม และขอขยายระยะเวลาด�ำเนินการจาก 1 ปี เป็น 16 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�ำรายละเอียดข้อก�ำหนดและรอ
120

การอนุมัติผลการส�ำรวจสถานที่ตั้งจาก กสทช. ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ กสทช. พิจารณาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ทั้งนี้หาก           
ไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามก�ำหนด จะต้องช�ำระค่าปรับให้ กสทช. วันละ 3,000 บาท/จุด/วัน หรือคิดค่าปรับส�ำหรับ
การติดตั้งระบบโทรศัพท์สาธารณะชุมชน การติดตั้งระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตโรงเรียนประมาณวันละ 5.40 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2554 เนื่องจาก กสทช. ยังไม่ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ของปี 2554 และแผนที่ กสทช. ก�ำลังจัดท�ำอยู่ในปัจจุบันเป็นแผนส�ำหรับปี 2555 - 2559 ดังนั้น บริษัทคาดว่าไม่น่าจะมีภาระที่ต้อง
ด�ำเนินการบริการ USO หรือ ภาระการจัดสรรรายได้ 4% เข้ากองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะส�ำหรับ       
ปี 2554
(ค) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน�ำส่งส่วนแบ่งรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาร่วมการงานให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลัง
หักภาษีสรรพสามิต
กรมสรรพากรแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการหักภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ผลประโยชน์ตอบแทน ตาม
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่ ภ.พ. 73.1 - 01009410 - 25511209 - 005 - 01372 ถึงเลขที่ ภ.พ. 73.1 - 01009410
- 25511209 - 005 - 01377 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2551 แจ้งให้บริษัทช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับเดือนภาษี ธันวาคม 2546          
กุมภาพันธ์ 2547 ธันวาคม 2547 ธันวาคม 2548 ธันวาคม 2549 และธันวาคม 2550 รวมเป็นเงิน 4,561.30 ล้านบาท ประกอบด้วย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ�ำนวน 1,819.45 ล้านบาท และเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมจ�ำนวน 2,741.85 ล้านบาท (เงินเพิ่มค�ำนวณถึงวันที่ 15
ธันวาคม 2551) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบให้บริษัทยื่นอุทธรณ์ภาษีโดยช�ำระ         
ภาษีมูลค่าเพิ่ม จ�ำนวน 1,819.45 ล้านบาท เพื่อเป็นการลดภาระเงินเพิ่มและขอทุเลาภาษีโดยวางหลักทรัพย์คำ�้ ประกันเป็นหนังสือ         
ค�้ำประกันธนาคาร จ�ำนวน  2,741.85 ล้านบาท แม้ว่าฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี และ
บริษัทไม่ควรต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ต่อกรมสรรพากร แต่เนื่องจากบริษัท มีความไม่แน่นอน ในการที่จะได้รับคืนเงินภาษีมูลค่า
เพิ่มที่จ่ายไปแล้ว บริษัทจึงบันทึกค่าใช้จ่ายส�ำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทได้ช�ำระเงินจ�ำนวนนี้ให้กรมสรรพากรแล้ว เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2551
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 กรมสรรพากรได้ส่งค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้บริษัท โดยให้ยกอุทธรณ์
และให้ลดเบี้ยปรับคงเหลือเรียกเก็บร้อยละ 80 และไม่ลดหรืองดเงินเพิ่ม คงเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม จ�ำนวน 2,377.96           
ล้านบาท และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ได้ยื่นฟ้องกรมสรรพากรและพวกต่อศาลภาษีอากรเป็นคดีหมายเลขด�ำที่      
41/2554 รวมทุนทรัพย์ 4,197.41 ล้านบาท และได้ยื่นค�ำร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากรต่อกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
บริษัทได้ด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหนังสือสัญญาค�้ำประกันเป็นจ�ำนวนเงินรวม 2,377.37 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11   
มีนาคม 2554 กรมสรรพากรได้อนุมัติให้ทุเลาการเสียภาษีอากรไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำ� พิพากษาของศาลถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ศาลภาษีอากรกลางได้พิพากษาให้บริษัทชนะคดีเฉพาะในส่วนของเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด       
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,455.56 ล้านบาท ส�ำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มจ�ำนวน 1,891.45 ล้านบาท และเงินเพิ่มจ�ำนวน 922.40 ล้านบาท              
ศาลยกค�ำขอของบริษัทโดยศาลเห็นว่า บริษัทยังคงต้องรับผิดตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและค�ำวินิจฉัยของ             
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 บริษัทอนุมัตใิ ห้อุทธรณ์คดั ค้านค�ำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
และบริษัทได้ท�ำหนังสือถึงกรมสรรพากร เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนหนังสือสัญญาค�้ำประกันของธนาคาร โดยขอปรับลดจ�ำนวนวงเงิน      
ค�้ำประกันลงจ�ำนวน 1,455.56 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 กรมสรรพากรแจ้งว่าไม่อนุมัติให้เปลี่ยนหนังสือค�้ำประกันดังกล่าว เนื่องจากยังมิได้มีค�ำพิพากษาของ
ศาลถึงที่สุด
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สินส�ำหรับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจ�ำนวนดังกล่าวในงบการเงิน เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าบริษัท
จะไม่มีภาระหนี้สินจากเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กรมสรรพากรวินิจฉัย
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(ง) ข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ         
โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเองในการที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่น          
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเมื่อมีการร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้การสื่อสารข้ามโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นไปได้ด้วยดีและให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection
Charge : IC) ในอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุน มีผลให้ผู้ประกอบการทั้งที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมและ                    
ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับสัมปทาน หรือสัญญาร่วมการงาน ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ       
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ต้องท�ำการตกลงเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกัน บริษัทเป็น                     
ผู้ประกอบการที่ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ซึ่งมีโครงข่ายที่ต้องด�ำเนินการภายใต้ประกาศฯ ได้แก่โครงข่าย
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Telephone Network) โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน (Fixed Line) และโครงข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ (CDMA ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) บริษัท ได้ด�ำเนินการเจรจากับผู้ประกอบการรายอื่นแต่ไม่สามารถท�ำความตกลง
ในการลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ เนื่องจาก ไม่สามารถตกลงเรื่องอัตรา            
ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย (อัตราค่า IC) ได้ บริษัทได้เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ตามประกาศ กทช. กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงานกับบริษัท ได้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) (DTAC) และผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน ได้แก่ บมจ. ทีโอที และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) (AIS)  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2552 คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (กวพ.) ได้มีคำ� วินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับ DTAC โดยก�ำหนด
ให้บริษัท สามารถเรียกเก็บค่า IC จาก DTAC ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2550 (วันที่ข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
ของบริษัทได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก กทช.) และ DTAC สามารถเรียกเก็บจากบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
(วันที่ กวพ. รับค�ำร้องของ DTAC เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริษัทได้ท�ำบันทึกข้อตกลงกับ DTAC เพื่อการปรับปรุงคุณภาพบริการและการลงนามในสัญญาการ      
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกัน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 กวพ. ได้มีค�ำวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับ บมจ.ทีโอที โดยก�ำหนดให้บริษัท และ บมจ. ทีโอที
คิดค่า IC ส�ำหรับโครงข่ายโทรศัพท์พนื้ ฐานต่อกัน ตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2551 (วันที่ กวพ. รับค�ำร้องของบริษทั เข้าสูก่ ระบวนการ
ระงับข้อพิพาท)
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 กวพ. ได้มีค�ำวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับ AIS  โดยก�ำหนดให้บริษัท และ AIS คิดค่า IC ในอัตรา
0.43 บาท/นาที ส�ำหรับบริการการเรียกเข้าถึงจุดปลายทาง (Call Termination) และบริการการเรียกออกจากจุดเริ่มต้น                
(Call Origination) ซึ่งให้ใช้อัตราดังกล่าว ส�ำหรับค่า IC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 (วันที่ กวพ. รับค�ำร้องของบริษัทเข้าสู่
กระบวนการระงับข้อพิพาท) ทั้งนี้ บริษัท และ AIS สามารถยื่นค�ำร้องขอให้ กวพ. ตีความหรืออธิบายความค�ำวินิจฉัยข้อพิพาท       
ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับส�ำเนาค�ำวินิจฉัย และอาจคัดค้านค�ำวินิจฉัยดังกล่าวได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับส�ำเนา        
ค�ำวินิจฉัย  
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เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 กทช. ได้มีค�ำสั่งที่ 11/2553 เรื่องให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (อัตรา       
ค่า IC) เป็นอัตราอ้างอิง ทั้งนี้ เพื่อให้การเจรจาสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม          
จึงก�ำหนดอัตราค่า IC มาตรฐาน (Reference Rate) เป็นการชั่วคราว มีก�ำหนดระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปี นับแต่วันที่มีคำ� สั่งใช้      
บังคับกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการรายใดที่ไม่สามารถเจรจาตกลงอัตราค่า IC ได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ตาม
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยก�ำหนดอัตราค่า IC มาตรฐาน ดังนี้
ประเภทบริการ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile)
บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ (Fixed Line)

อัตราค่า IC (บาท/นาที)
Call Originate
Call Terminate
0.50
0.49

0.50
0.36

Call Transit
0.20
0.08

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 บริษัทได้ท�ำข้อตกลงและสัญญาการช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ      
DTAC และ AIS โดยใช้อัตราค่า IC ตามค�ำสั่ง กทช. ที่ 11/2553 เป็นอัตราอ้างอิง โดยบริษัทตกลงที่จะช�ำระค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (ค่า IC) กับ DTAC ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ส�ำหรับทุกโครงข่ายยกเว้นโครงข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ            
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และบริษัทตกลงที่จะช�ำระค่า IC กับ AIS ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553 ส�ำหรับทุกโครงข่าย
ยกเว้นโครงข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เนือ่ งจาก AIS มีขอ้ ตกลง การประกันรายได้ขนั้ ต�ำ่ ส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
กับ บมจ. ทีโอที  ซึ่งต้องรอค�ำชี้ขาดข้อพิพาทจาก กสทช.
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 กสทช. ได้มีคำ� ชี้ขาดข้อพิพาทระหว่าง บริษัท กับ AIS และบริษัทกับ บมจ. ทีโอที โดยมีมติให้ บริษัท
และ บมจ. ทีโอที เข้าเจรจาสัญญา IC ระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมของ บมจ. ทีโอที กับโครงข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศและ
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทั้งนี้ กสทช. ยังได้รับรองให้คู่กรณีมีสิทธิเรียกเก็บค่า IC ระหว่างกันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ  
IC มีผลใช้บังคับ (17 พฤษภาคม 2549)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 บมจ. ทีโอที ได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองให้มีค�ำสั่งเพิกถอนค�ำชี้ขาดข้อพิพาทที่ 3/2553 ของ
กสทช. เพิกถอนค�ำวินิจฉัยข้อพิพาทที่ 5/2551 ของ กวพ. และเพิกถอนมติ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 28/2553
ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกรับภาระผูกพันจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไว้ในงบการเงินแล้ว
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 บริษัท และ True Move สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม       
ส�ำหรับทราฟฟิกประเภทเสียงและประเภทข้อมูล จึงได้ลงนามในสัญญาการเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและจัดท�ำบันทึกข้อตกลง
เรื่อง การช�ำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2554 โดยบริษัทตกลงช�ำระเงินการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป จ�ำนวน
305.88 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะเรียกเก็บและช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่มแยกต่างหาก) และ               
เมื่อบริษัทช�ำระเงินดังกล่าวแล้ว True Move ตกลงให้เครดิตค่าเชื่อมต่อแก่บริษัทโดยให้ถือว่า บริษัทยังไม่มีข้อผูกพันต้องช�ำระเงิน
ค่าเชื่อมต่อใดๆ จนกว่าจ�ำนวนนาทีของค่าเชื่อมต่อจะมีจ�ำนวนรวมกันเกินกว่านาทีเครดิตโดยบริษัท และ True Move ตกลง            
สละสิทธิ์การเรียกร้องเงินค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายในส่วนของการเรียกติดต่อระหว่างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ    
โทรศัพท์ประจ�ำที่จากการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งประเภทเสียงและข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างกันก่อน             
วันที่ 11 เมษายน 2554
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ก่อนที่ กทช. จะมีประกาศว่าด้วยการใช้และเชือ่ มต่อโครงข่ายโทรคมนาคม บริษทั ในฐานะเป็นผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ได้มีการท�ำข้อตกลง เรื่อง การจ่ายส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับผู้ประกอบการรายอื่น ในกรณีที่ลูกค้าของบริษัทมี
การใช้งานผ่านโครงข่ายของผู้ประกอบการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้แจ้งขอยกเลิกการจ่ายส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ในอัตราเดิม
กับผู้ประกอบการทุกราย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่ง      
ค่าพูดโทรศัพท์ดังกล่าวในงบการเงินด้วยอัตรา IC ที่ 0.5652 บาท/นาที ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายยังโต้แย้งไม่ยอมรับอัตรา            
ดังกล่าว จึงเกิดเป็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับผู้ประกอบการรายอื่น ยกเว้น DTAC ซึ่งบริษัทสามารถเจรจาตกลงท�ำสัญญาการ  
ช�ำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ และตั้งแต่วันที่20 เมษายน 2553 บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์         
ระหว่างประเทศส�ำหรับผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันโดยใช้อัตราค่า IC ตามค�ำสั่ง กทช. ที่ 11/2553 เป็น      
อัตราอ้างอิง
บริษัทมีข้อพิพาทกับ บมจ. ทีโอที โดย บมจ. ทีโอที ได้ยื่นเรื่องให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ชี้ขาดการยุติ ในการด�ำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กยพ.) เรียกร้องให้บริษัทช�ำระส่วนแบ่งรายได้ค่า       
พูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2547 เพิ่มเติม เป็นจ�ำนวนเงิน 983.84 ล้านบาท พร้อม    
ดอกเบี้ย ซึ่ง กยพ. ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 มีมติตัดสินชี้ขาดให้บริษัท        
ช�ำระค่าส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ บมจ. ทีโอที โดยไม่ต้องช�ำระดอกเบี้ย  ซึ่งบริษัทได้พิจารณาค�ำตัดสิน
ชี้ขาดของ กยพ. แล้วเห็นควรยุติข้อพิพาทและปฏิบัติตามค�ำตัดสินชี้ขาดของ กยพ. โดยไม่นำ� เรื่องฟ้องต่อศาลขอให้ศาลเพิกถอน
ค�ำตัดสินชี้ขาดของ กยพ. ดังกล่าว  ซึ่งบริษัทได้บันทึกรับรู้ภาระหนี้สินจ�ำนวน 983.84 ล้านบาท ไว้ในงบการเงินแล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั เชือ่ ว่าผลสรุปของข้อพิพาทและกระบวนการยุตธิ รรมในอนาคตไม่นา่ จะส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อฐานะการเงิน
ของบริษัท  
(จ) คดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีคดีความที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ดังนี้
1. บริษัทเป็นโจทก์ในคดีพิพาทกับบุคคลและกิจการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา โดยมีค่าเรียกร้อง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 123,427.00 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 51,854.44 ล้านบาท)
- เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 บริษัท ได้ขอส่งข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับ บมจ. ทีโอที ต่อส�ำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา
กรณีที่ บมจ.ทีโอที ไม่ชำ� ระค่าเช่าใช้บริการให้เช่าวงจรส่วนบุคคลในประเทศ ค่าใช้อาคารสถานที่ ถนน และเสาอากาศ ค่าใช้ไฟฟ้า
จ�ำนวน 90.34 ล้านบาท และค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่วิทยุ จ�ำนวน 0.30 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 90.64 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้
ที่เกิดจากการด�ำเนินการของกิจการร่วมค้าไทย - โมบาย ซึ่งตามบันทึกข้อตกลง เรื่องการโอนสิทธิและหน้าที่ในคลื่นความถี          ่
การเลิกสัญญากิจการร่วมค้า และการจัดการทรัพย์สินโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 MHz ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม       
2551 ข้อ 2.2 ที่ตกลงก�ำหนดให้ บมจ.ทีโอที เป็นผู้รับผิดชอบในภาระหนี้สินและความรับผิดชอบต่างๆ ต่อเจ้าหนี้ทุกรายและ        
บุคคลภายนอก รวมทั้ง ข้อพิพาทที่ กสท ถูกฟ้องร้องทั้งหมดในนามของกิจการร่วมค้าไทย - โมบาย ที่มีอยู่ก่อนและ ณ วันที่            
30 กันยายน 2551
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้วินิจฉัยว่า บริษัท ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ บมจ. ทีโอที ช�ำระหนี้ ค่าใช้บริการ
จ�ำนวน 90.34 ล้านบาท และหนี้ค่าตอบแทนในการใช้คลื่นความถี่วิทยุจำ� นวน 0.30 ล้านบาท โดยให้ บริษัท และ บมจ. ทีโอที      
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเจรจากันโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบริษัทไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยดังกล่าว และได้ส่งข้อโต้แย้งต่อส�ำนักงาน
อัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการด�ำเนินคดีแพ่งและหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาตัดสินชี้ขาดต่อไป
บริษัทได้บันทึกรายการดังกล่าวของ บมจ. ทีโอที เป็นลูกหนี้ของบริษัทในงบการเงินนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ตั้ง ค่าเผื่อหนี้สงสัย     
จะสูญ เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่าจะได้รับช�ำระเงินจ�ำนวนดังกล่าวจาก บมจ. ทีโอที
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2. บริษทั เป็นจ�ำเลยในคดีพพิ าทกับบุคคลและกิจการต่างๆ ในเรือ่ งเกีย่ วกับคดีละเมิดและคดีผดิ สัญญา โดยมีคา่ เรียกร้อง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 171,327.20 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ�ำนวน 37,365.45 ล้านบาท) ซึง่ มีคดีสำ� คัญ จ�ำนวนเงิน
169,066.93 ล้านบาท ดังนี้
- บมจ. ทีโอที ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ให้บริษัทเป็นจ�ำเลยที่ 1 และ DTAC เป็นจ�ำเลยที่ 2 ให้ร่วมกันหรือแทนกันช�ำระค่า       
AC ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่า             
จะช�ำระเสร็จสิ้น รวมทุนทรัพย์จำ� นวน 117,203.84 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย) บมจ. ทีโอที ได้ยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองกลางให้บริษัทเป็นจ�ำเลยที่ 1 และ True Move เป็นจ�ำเลยที่ 2 ให้ร่วมกันหรือแทนกันช�ำระค่า AC ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน
2549 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้น รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน
41,540.28 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย) บมจ. ทีโอที ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้บริษัทเป็นจ�ำเลยที่ 1 และ
DPC เป็นจ�ำเลยที่ 2 ให้ร่วมกันหรือแทนกันช�ำระค่า AC ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 พร้อม        
ดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้น รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 3,315.71 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และดอกเบี้ย) และ บมจ. ทีโอที ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้บริษัทช�ำระค่า AC บริการวิทยุคมนาคมระบบ CDMA แบบใช้
บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะช�ำระเสร็จสิ้น รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 779.11 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย) โดยบริษัทได้ยื่นค�ำให้การ           
แก้ค�ำฟ้องต่อศาลปกครองกลางแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง
- บมจ. ทีโอที ได้เสนอข้อพิพาทต่อส�ำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อน�ำเสนอต่อ กยพ. กรณีบริษัทหักภาษีสรรพสามิต ออกจาก         
ส่วนแบ่งรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาร่วมการงาน และการหักส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการภายในเครือข่าย        
(Mobile-Mobile : M-M) ก่อนน�ำส่งค่า AC ในส่วนของสัญญาระหว่างบริษัทกับ DTAC True Move และ DPC เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2547 ทุนทรัพย์จำ� นวน 4,927.91 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ทุนทรัพย์จำ� นวน 5,012.17 ล้านบาท          
ซึ่ง กยพ. ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 มีมติตัดสินชี้ขาดให้ บริษัท ช�ำระเงิน      
ส่วนแบ่งรายได้ในส่วนของสัญญาระหว่างบริษัท กับ DTAC ปีด�ำเนินการที่ 12 เป็นเงิน 115.41 ล้านบาท และในส่วนของสัญญา
ระหว่างบริษัทกับ True Move ปีด�ำเนินการที่ 7 เป็นเงิน 127.20 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 242.61 ล้านบาท ให้แก่ บมจ. ทีโอที และ
ตัดสินชี้ขาดว่า บมจ. ทีโอที ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัท ช�ำระเงินส่วนแบ่งรายได้ของสัญญาระหว่างบริษัทกับ DTAC ปีดำ� เนินการ
ที่ 14 และ 15 สัญญาระหว่างบริษัทกับ True Move ปีด�ำเนินการที่ 9 และ 10 และสัญญาระหว่างบริษัทกับ DPC ปีด�ำเนินการที่       
8 และ 9 ซึ่ง บริษัทได้พิจารณาค�ำตัดสินชี้ขาดของ กยพ. แล้วเห็นควรยุติข้อพิพาทและปฏิบัติตามค�ำตัดสินชี้ขาดของ กยพ. โดย
ไม่น�ำเรื่องฟ้องต่อศาลขอให้ศาลเพิกถอนค�ำตัดสินชี้ขาดของ กยพ. ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 242.61
ล้านบาท ดังกล่าวในงบการเงินนี้
- เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 บริษัทได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที        
ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ำกัด (Hutch) ช�ำระค่าใช้บริการที่บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บได้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่ 3 ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไปและเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก เงินประกันรายได้            
ขั้นต�่ำและค่าภาษีสรรพสามิต รวมทุนทรัพย์ทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,171.88 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 Hutch ได้ยื่นค�ำ
คัดค้านและเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ช�ำระค่าตอบแทนท�ำการตลาดล่าช้า แข่งขันท�ำการตลาดในเขตพื้นที่ 25
จังหวัดส่วนกลางไม่แก้ไขปัญหาการเรียกออกไปยังเครือข่ายอื่นและไม่น�ำเงินค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ทหี่ ักไว้โดยมิได้
น�ำไปช�ำระให้ บมจ.ทีโอที มาค�ำนวณค่าตอบแทน ท�ำการตลาดให้ Hutch รวมทุนทรัพย์ทั้งสิ้น จ�ำนวน 2,544.72 ล้านบาท ขณะนี้
อยู่ระหว่างอัยการร้องขอให้สถาบันอนุญาโตตุลาการยกข้อพิพาทที่ได้ระงับการพิจารณาไว้ชั่วคราวขึ้นมาพิจารณาคดีต่อไป
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เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 บริษัทได้ท�ำสัญญายกเลิกสัญญาท�ำการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800
Band A (สัญญาท�ำการตลาด) กับ Hutch ซึ่งมีผลให้บริษัทและ Hutch ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ต่อกัน ตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ในสัญญาท�ำการตลาดอีกต่อไป ทั้งนี้ การยกเลิกสัญญาท�ำการตลาดดังกล่าวไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเรียกร้องและ                 
ข้อพิพาทใดๆ ที่มีอยู่ตามสัญญาท�ำการตลาดก่อนวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ โดยบรรดาข้อพิพาทและข้อเรียกร้องใดๆ ระหว่าง        
บริษัทและ Hutch ที่มีอยู่ก่อนวันที่สัญญามีผลใช้บังคับไม่ว่าจะได้ใช้สิทธิเรียกร้องแล้วหรือไม่ บริษัทและ Hutch ตกลงที่จะท�ำการ
เจรจากันอย่างฉันท์มิตร (Amicable) และสุจริต (Good Faith) หากไม่สามารถตกลงกันได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนาม      
ในสัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิจะน�ำข้อพิพาทฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจในประเทศไทย
- เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท ทีมทอล์ค จ�ำกัด ได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการกรณีที่บริษัท          
ไม่ด�ำเนินการต่อใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่วิทยุ 800 MHz Block รวม 80 คู่ เพื่อการให้บริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระบบ
Trunked Mobile โดยบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายรวมทุนทรัพย์ จ�ำนวน 2,381.12 ล้านบาท ซึ่งอนุญาโตตุลาการชี้ขาด         
ให้ กสท ช�ำระเงิน จ�ำนวน 10.32 ล้านบาท นับแต่วันยื่นข้อเสนอพิพาทจนกว่าจะช�ำระเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทพิจารณา       
เพิกถอนค�ำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
- เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 บริษัท เทเลการ์ด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (เทเลการ์ด) ได้ยื่นค�ำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กล่าวหาว่าบริษัทบอกเลิกสัญญาด�ำเนินการให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศไม่ชอบด้วยกฎหมาย               
โดยเรียกให้บริษัทคืนหลักประกันสัญญา หลักประกันการผลิตบัตร จ�ำนวน 7.06 ล้านบาท และเรียกค่าเสียหายอื่นๆ อีกหลาย
รายการ รวมทุนทรัพย์ทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,059.54 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ยื่นค�ำคัดค้าน และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548                
คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทชนะคดีบางส่วน ต่อมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 บริษัท เทเลเมด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด        
ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ในเทเลการ์ดได้ยนื่ ค�ำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนค�ำชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษทั ยืน่ ค�ำร้อง
ต่อศาลปกครองกลาง ให้บงั คับตามค�ำชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างบริษทั เทเลเมด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด อุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การพิจารณาคดีหลายคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สินเพิ่มเติมจาก
จ�ำนวนที่บริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงิน เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีภาระหนี้สินส�ำหรับส่วนต่างดังกล่าว
(ฉ) ภาระค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารหลายแห่งออกหนังสือค�้ำประกัน จ�ำนวนเงินรวม 2,377.37      
ล้านบาท เพื่อยื่นอุทธรณ์ภาษีและขอทุเลาภาษีต่อกรมสรรพากร เนื่องจากบริษัทเอกชนคู่สัญญาร่วมการงานน�ำส่งส่วนแบ่งรายได้
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาร่วมการงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลังหักภาษีสรรพสามิต ตามที่กล่าวไว้แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 42 (ค)
รายละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินตามหนังสือค�ำ้ ประกันที่ออกโดยธนาคารแต่ละแห่งมีดังนี้
- ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท
- ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 377.37 ล้านบาท
สินทรัพย์ที่บริษัทน�ำไปใช้ค�้ำประกันการออกหนังสือค�้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ได้แก่ ตั๋วแลกเงินธนาคาร กสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน 1,000 ล้านบาท และตั๋วแลกเงินธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทบันทึกเป็น      
เงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด แต่เนื่องจากเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าว เป็นสินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน         
บริษัทจึงได้พิจารณาจัดกลุ่มรายการบัญชีใหม่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพันประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามที่กล่าวไว้      
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.1(ก) และตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน  
1,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัท บันทึกเป็นเงินลงทุนระยะยาวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18)
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(ช) ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝ่ายทุน
รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงินโดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้                  
หน่วย : ล้านบาท

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์โทรคมนาคม
ระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น�้ำ
เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายจ่ายรอการตัดบัญชี การวิจัยและพัฒนา
รวม

31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2553

2.72
268.17
4,890.29
1,601.54
1,318.51
21.56
0.18
0.19
8,103.16

0.43
237.94
5,256.11
373.07
1,310.91
12.70
0.18
0.61
7,191.95

รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพันส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 2,105.16 ล้านบาท           
ประกอบด้วยรายจ่ายที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. รายจ่ายเพื่อการจัดสร้างระบบเชื่อมโยง Optical Fiber ภายในประเทศ 5 พื้นที่ จ�ำนวน 1,027.85 ล้านบาท
2. รายจ่ายเพื่อการขยายโครงข่าย CDMA ระยะที่ 3 (Outdoor Expansion) จ�ำนวน 412.89 ล้านบาท บริษัทได้มีการทบทวน
โครงการขยายโครงข่าย CDMA ระยะที่ 3 ใหม่ โดยจะด�ำเนินการในส่วนของระบบโครงข่ายที่สามารถน�ำไปใช้ได้กับการ          
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ HSPA ซึ่งจ�ำนวนภาระผูกพันอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
3. รายจ่ายเพื่อการขยายความจุ Capacity Expansion for IP Network จ�ำนวน 419.05 ล้านบาท  
4. ระบบ Metro ring 10 G for Node Unit จ�ำนวน 73.95 ล้านบาท
5. ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ภายในประเทศ จ�ำนวน 63.71 ล้านบาท
6. อุปกรณ์ ED XML Disaster Recovery จ�ำนวน 58.65 ล้านบาท
7. การขยายเครือข่าย Next Generation Network 1 ระบบ จ�ำนวน 49.06 ล้านบาท
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(ซ) ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน

บริษัทท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานและการใช้บริการต่างๆ ส�ำหรับส�ำนักงาน สถานที่ รถยนต์ โครงข่ายโทรคมนาคม บริการระบบ
คอมพิวเตอร์ และบริการบ�ำรุงรักษาส�ำหรับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี โดยมีเงื่อนไขต่ออายุสัญญา
ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายช�ำระในอนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        
ที่มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
  หน่วย : ล้าน

31 ธันวาคม 2554
สกุลเงินบาท
กำ�หนดชำ�ระเงินภายใน 1 ปี
2 - 5 ปี
รวม

31 ธันวาคม 2553
79.00
62.10
141.10

43.81
58.91
102.72

สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง
กำ�หนดชำ�ระเงินภายใน 1 ปี
รวม

ดอลลาร์
0.04
0.04

บาทเทียบเท่า
0.17
0.17

ดอลลาร์
-

บาทเทียบเท่า
-

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
กำ�หนดชำ�ระเงินภายใน 1 ปี
2 - 5 ปี
รวม

ดอลลาร์
50.42
0.82
51.24

บาทเทียบเท่า
1,604.95
25.97
1,630.92

ดอลลาร์
6.57
2.00
8.57

บาทเทียบเท่า
199.20
60.69
259.89

นอกเหนือจากสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ บริษัทยังมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาการใช้บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุอัตราบริการ
ที่แน่นอน โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะรับรู้ในงบการเงินเมื่อมีการใช้บริการเกิดขึ้น
ภาระผูกพันตามสัญญาร่วมการงานได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 42 (ก)
43 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทถูกควบคุมโดยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเพียงผู้เดียวของบริษัท และอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) บริษัทจึงถือกระทรวงการคลังและ ICT เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้ถือรัฐวิสาหกิจ
หรือบริษัทอื่นภายใต้การถือหุ้นของกระทรวงการคลังเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันถึงแม้ว่ากระทรวงการคลังจะถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ       
นั้นๆ ยกเว้น บมจ. ทีโอที และ บจ. ปณท ซึ่งบริษัทถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ในระหว่างปีบริษัทได้ดำ� เนินการค้าตามปกติกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่บริษัทได้คิดราคาซื้อ/ขายสินค้าและบริการกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ
บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายการกับพนักงาน ผู้บริหาร หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวของหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทไม่สามารถหายอดรวมของรายการดังกล่าวที่มีจำ� นวนรายการมาก
และหลากหลาย อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ
บริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุนี้ ได้แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอย่างเพียงพอ
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รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีที่มีสาระส�ำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายได้
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
- กิจการร่วมค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
บริการวิทยุคมนาคม และโทรศัพท์เคลื่อนที่
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
บริการสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต และบริการเสริม
- กิจการร่วมค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
บริการโครงข่าย
- กิจการร่วมค้า
รวม
บริการโทรคมนาคมอื่น
- กิจการร่วมค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
บริการอื่น
- กิจการร่วมค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
รวมรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2554

     2553

0.03
0.06
0.09

0.30
0.12
0.42

-

0.01
0.01

77.27
97.42
174.69

1,011.08
163.36
1,174.44

0.27
0.27

0.29
0.29

11.76
3.02
14.78

17.99
4.73
22.72

86.99
14.87
101.86
291.69

108.38
16.54
124.92
1,322.80
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หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
ค่าส่วนแบ่งโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
- กิจการร่วมค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม
- กิจการร่วมค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่าตอบแทนทำ�การตลาด
- กิจการร่วมค้า
รวม
รวมค่าใช้จ่ายให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2554

     2553

(0.22)
(0.22)

0.39
130.03
130.42

94.89
3,212.55
3,307.44

175.97
2,570.94
2,746.91

1,184.50
1,184.50
4,491.72

2,221.50
2,221.50
5,098.83

ยอดคงเหลือระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2554

     2553

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า
- กิจการร่วมค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ลูกหนี้อื่น
- กิจการร่วมค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
		 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

122.88
269.28
392.16

679.82
9.75
689.57

9.22
524.92
534.14
926.30

16.62
516.91
533.53
1,223.10

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

508.26
508.26

1,016.53
1,016.53

เจ้าหนี้การค้า
- กิจการร่วมค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1.98
37.96
39.94

356.79
51.31
      408.10
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หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- กิจการร่วมค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2554

     2553

151.05
15,965.39
16,116.44

232.37
  12,582.36
12,814.73

-

        8.00
    8.00

3.91
0.03
3.94

4.13
0.03
         4.16

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- กิจการร่วมค้า
รวม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
- กิจการร่วมค้า
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าสวัสดิการ เงินสมทบค่ายานพาหนะ ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง เงินบ�ำเหน็จ
และผลประโยชน์หลังออกจากงาน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
- ผลประโยชน์ระยะสั้น
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2554

     2553

82.57
2.63
85.20

82.48
5.04
87.52

44 เงินปันผล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล (ปกติ)
งวดระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานงวดครึ่งปี 2554 (มกราคม - มิถุนายน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.828576 บาท           
จ�ำนวน 828.57 ล้านบาท และเงินปันผล (พิเศษ) เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิต ส�ำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2554 ให้แก่       
ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.479756 บาท จ�ำนวน 1,479.76 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,308.33 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่าย       
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล (พิเศษ)       
เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�ำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.27 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,270
ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล (พิเศษ)
เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�ำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.264 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
1,264 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ได้อนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลส�ำหรับงวดสิ้นปี 2553  
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.108866 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 108.87 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้ง           
จ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล (พิเศษ)      
เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�ำหรับงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.126 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
1,126 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
รวมเงินปันผลจ่ายส�ำหรับปี 2554 ทั้งสิ้น จ�ำนวน 6,077.20 ล้านบาท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล (พิเศษ)
เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�ำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.085 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
1,085 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลงวดระหว่าง
กาลจากผลการด�ำเนินงานงวดครึ่งปี 2553 (มกราคม - มิถุนายน) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.615 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น              
615 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล (พิเศษ)        
เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�ำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.267 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
1,267 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ได้อนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับงวดสิ้นปี 2552        
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.52478 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 524.78 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้ง             
จ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล (พิเศษ)  
เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�ำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.161 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
1,161 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล (พิเศษ)      
เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�ำหรับงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.109 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
1,109 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2553
รวมเงินปันผลจ่ายส�ำหรับปี 2553 ทั้งสิ้น จ�ำนวน 5,761.78 ล้านบาท   
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45 ผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติน�้ำท่วม

บริษัทได้ประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 แล้ว มีสินทรัพย์ที่เสียหายประมาณ 49.98 ล้านบาท
ประกอบด้วย
1. อุปกรณ์ระบบ Facility เสียหายจ�ำนวน 23 Node มูลค่าความเสียหายประมาณ 20.50 ล้านบาท
2. อุปกรณ์โมเด็มต้นทางและปลายทาง มูลค่าความเสียหายประมาณ 24.48 ล้านบาท
3. อุปกรณ์โทรคมนาคมที่ติดตั้งที่ Node มูลค่าความเสียหายประมาณ 5.00 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยประมาณ 69.06 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการจัดการระบบสื่อสารเพื่อสนับสนุนการให้บริการสื่อสารที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) และ       
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานจัดการข่ายสื่อสารที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจัดตั้งศูนย์พักพิงที่บริษัท
จ�ำนวน 14.76 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจ�ำนวน 14.76 ล้านบาท บริษัทจะได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งจ�ำนวน

46 รายการที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้

(ก) การจัดให้มีบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ในระบบ HSPA
บริษัทมีความต้องการที่จะยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ CDMA และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่รูปแบบใหม่จากระบบ CDMA ไปสู่ระบบ HSPA ดังนั้น จึงเช่าเครื่องอุปกรณ์ในระบบ HSPA จากบริษัท BFKT เพื่อน�ำไปใช้
ในการให้บริการขายส่งบนโครงข่าย HSPA แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตโดยบริษัทได้มีการลงนามในสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่างๆ          
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ดังนี้
1. สัญญายกเลิกสัญญาท�ำการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A ระหว่าง บริษัท กับ Hutch
บริษัท และ Hutch ได้ตกลงยกเลิกสัญญาท�ำการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A เพื่อมิให้       
มีภาระผูกพันใดๆ ต่อกันตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวอีกต่อไป ทั้งนี้การยกเลิกสัญญาฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบ
กระเทือนต่อสิทธิเรียกร้องและข้อพิพาทใดๆ ที่มีอยู่ตามสัญญาท�ำการตลาดบริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800
Band A ก่อนวันที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้
2. สัญญายกเลิกสัญญาเช่าและว่าจ้างให้ปรับปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และดูแลจัดการเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม
ระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A ระหว่าง บริษัท กับ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกัด (BFKT) และ Hutch
BFKT Hutch และ บริษัท ได้ตกลงยกเลิกสัญญาเช่าและว่าจ้างให้ปรับปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา และดูแลจัดการเครื่อง      
และอุปกรณ์วิทยุคมนาคมฯ เพื่อมิให้มีภาระผูกพันใดๆ ต่อกันตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวอีกต่อไป ทั้งนี้การ      
ยกเลิกสัญญาฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเรียกร้องและข้อพิพาทใดๆ ที่มีอยู่ตามสัญญาเช่าและว่าจ้างให้ปรับปรุง
เปลี่ยน ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และดูแลจัดการเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า Digital AMPS 800 Band A ก่อน      
วันที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้
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3. สัญญาการดูแลผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า CDMA และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาระหว่าง บริษัท กับ Hutch
บริษัท และ Hutch ตกลงด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการของบริษัทยังสามารถใช้บริการในระบบ CDMA ได้จนกว่าจะมีการยกเลิก
การให้บริการระบบ CDMA โดยบริษัทตกลงให้ Hutch เป็นผู้ด�ำเนินการในเรื่อง การดูแลผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า
CDMA ของบริษัท เฉพาะในส่วนกลาง (ไม่รวมภูมิภาค) โดยส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบ CDMA ของบริษัทเฉพาะ
ในส่วนกลางเปลี่ยนมาใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบ HSPA ของบริษัทตั้งแต่วันที่สัญญานี้มีผลบังคับใช้เป็นต้นไปจนกว่าสัญญานี้จะ
สิน้ สุด โดยสัญญานีจ้ ะสิน้ สุดลงทันที ณ วันทีค่ รบก�ำหนดระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันทีส่ ญั ญามีผลบังคับใช้ หรือ ณ วันทีจ่ ำ� นวน
ผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบ CDMA ของบริษัทในส่วนกลางได้ลดลงเหลือศูนย์ ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน
4. สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ CDMA และบันทึกข้อตกลงแนบท้าย        
สัญญาระหว่างบริษัท กับ BFKT
BFKT ตกลงให้บริษัทเช่าเครื่องและอุปกรณ์ระบบ CDMA ที่ BFKT เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้จัดหาซึ่งประกอบขึ้นเป็นโครงข่ายของ       
บริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยมีระยะเวลาการเช่า 24 เดือนนับแต่วันที่ท�ำสัญญาฉบับนี้ หรือจนถึงวันที่จ�ำนวนผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคม
ระบบ CDMA ของบริษัทในส่วนกลางได้ลดลงเหลือศูนย์ ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนกัน ภายใต้เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ BFKT
ต้องปรับปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาและดูแลจัดการเครื่องและอุปกรณ์รวมถึงเสาโทรคมนาคมที่ให้เช่าให้ใช้งานได้ดีตลอด
เวลา
5. สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA (สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์        
HSPA) และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาระหว่าง บริษัท กับ BFKT  
บริษัทตกลงเช่าและ BFKT ตกลงให้บริษัทเช่าเครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบ HSPA ทั่วประเทศไทยของ BFKT พร้อม               
เสาโทรคมนาคมของ BFKT ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (หากมี) เพื่อน�ำไปให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือบริการอื่นๆ ที่บริษัท
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และบริษัทขอรับบริการ และ BFKT ตกลงให้บริการปรับปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และดูแล
จัดการเครื่องและอุปกรณ์ของ BFKT ตามที่ระบุในสัญญา โดยตลอดอายุสัญญานี้ บริษัท ตกลงเป็นผู้สร้าง หรือผู้จัดหาเสา  
โทรคมนาคมในส่วนภูมภิ าคทัง้ หมด และในส่วนกลางเฉพาะส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเสาโทรคมนาคมของ BFKT ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ณ วันท�ำสัญญา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ BFKT ในการจัดหาความจุเป้าหมายแรก (ขนาดความจุเฉลี่ยทั้งหมดทั่วประเทศในโครงข่ายของ
บริษัททั้งหมดในช่วง 3 ปีแรกหลังจากวันเริ่มให้บริการ) และความจุขยาย (ขนาดความจุเฉลี่ยทั้งหมดทั่วประเทศ ในโครงข่ายของ
บริษัทที่เพิ่มขึ้นจากความจุเป้าหมายแรก) อยู่ตลอดเวลาและบริษัทตกลงจะด�ำเนินการสร้างหรือจัดหาระบบสื่อสัญญาณ
(Transmission System) ตามที่บริษัทได้แจ้งยืนยันความพร้อมต่อ BFKT หากไม่ว่าด้วยเหตุใดบริษัทไม่สามารถด�ำเนินการสร้างหรือ
จัดหาเสาโทรคมนาคมหรือระบบสื่อสัญญาณ ตามที่บริษัทแจ้งยืนยันให้แล้วเสร็จได้ภายใน 6 เดือน BFKT จะเป็นผู้ดำ� เนินการแทน
โดยให้น�ำค่าใช้จ่ายที่ BFKT ใช้ในการสร้างหรือจัดหาเสาโทรคมนาคมหรือระบบสื่อสัญญาณรวมเป็นค่าเช่า โดยที่ภายในระยะเวลา
6 เดือน นับจากวันทีม่ กี ารให้เช่าเสาโทรคมนาคมหรือระบบสือ่ สัญญาณ บริษทั มีสทิ ธิขอซือ้ ในราคาต้นทุนทีแ่ ท้จริงบวกด้วยส่วนเพิม่
ราคาในอัตราเท่ากับอัตราเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืม MLR ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยบนต้นทุนที่แท้จริง
สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ท�ำสัญญานี้ จนถึงเวลาเที่ยงคืนของคืนวันที่ 3 สิงหาคม 2568 เว้นแต่จะมีการยกเลิกสัญญาก่อน
ถึงวันครบอายุสัญญา
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เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 บริษทั และเรียล มูฟ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา ฉบับที่ 2 เนือ่ งจากสัญญาเช่าเครือ่ ง
และอุปกรณ์ HSPA มีเงื่อนไขก�ำหนดให้ บริษัท และ BFKT เจรจาตกลงกัน เพื่อก�ำหนดรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายสัญญา
หมายเลข 6 เรือ่ ง มาตรฐานการส่งมอบความจุตามสัญญาในส่วนของความจุเป้าหมายแรกและหลักการค�ำนวณค่าปรับ รายละเอียด
ของเอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 เรื่อง มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) และหลักการค�ำนวณค่าปรับ
ของสัญญาและตามที่บริษัทและ BFKT ได้ท�ำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ซึ่งมีเงื่อนไขก�ำหนด              
ให้บริษัท และ BFKT เจรจาตกลงกันเพื่อก�ำหนดรายละเอียดของเอกสารแนบ 1 เรื่องค่าปรับในการก่อสร้างและจัดหาความจุขยาย
บริษัท และ BFKT ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้ว จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับที่ 2 เพื่อก�ำหนดรายละเอียด  
ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว
6. สัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA (สัญญาบริการขายส่งบริการ) และบันทึกข้อตกลง      
แนบท้ายสัญญาระหว่าง บริษัท กับ บริษัท เรียล มูฟ จ�ำกัด (เรียล มูฟ)
สัญญานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการขายส่งบริการผ่านโครงข่ายของบริษัท ในทุกจังหวัด          
ทั่วประเทศ โดยบริษัทตกลงจัดหาความจุเป้าหมายแรกหรือความจุขยายให้แก่ เรียล มูฟ เพื่อให้ เรียล มูฟ สามารถให้บริการ       
ขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอื่นๆ ที่ได้รับจากบริการขายส่งบริการ แก่ผู้ใช้บริการของ เรียล มูฟ บริษัท ต้องจัดให้มี
บริการขายส่งบริการแก่ เรียล มูฟ เพื่อให้ เรียล มูฟ มีสิทธิได้ใช้และสามารถให้บริการขายต่อบริการของความจุตามสัญญา         
(ความจุตามสัญญา หมายถึง ขนาดความจุเฉลี่ยทั้งหมดทั่วประเทศในโครงข่ายของบริษัททั้งหมดที่ เรียล มูฟ มีสิทธิรับซื้อ และ  
มีสิทธิใช้ได้ถึงร้อยละ 80 ของความจุเป้าหมายแรกและความจุขยาย) ได้ตลอดเวลานับแต่วันเริ่มให้บริการจนถึงวันสิ้นสุดอายุของ
สัญญานี้ โดยบริษัทสามารถน�ำความจุในโครงข่ายของบริษัทที่เหลือจากความจุตามสัญญาไปท�ำการบริการขายส่งบริการให้แก่         
ผู้ประกอบกิจการขายต่อบริการรายอื่นนอกเหนือจาก เรียล มูฟ ได้
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทและเรียล มูฟ มีความเห็นร่วมกันให้แก้ไขสัญญาบริการขายส่งบริการ จึงได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงฉบับที่ 2 แนบท้ายสัญญาบริการขายส่งบริการ โดยให้ยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ 5.4.1 และ เอกสารแนบท้าย 3           
(หลักเกณฑ์การก�ำหนดผลเสียต่อคุณภาพของการให้บริการขายต่อบริการและหลักการค�ำนวณค่าปรับ) ของสัญญาดังกล่าว
7. สัญญาให้สิทธิในการซื้อเสาโทรคมนาคมและระบบสื่อสัญญาณในส่วนกลาง ระหว่างบริษัทกับ BFKT
ตามที่บริษัท และ BFKT ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA นั้น
บริษัท และ BFKT ได้ตกลงท�ำสัญญาให้สิทธิแก่บริษัทในการซื้อเสาโทรคมนาคมและระบบสื่อสัญญาณของ BFKT ที่มีอยู่ในส่วนกลาง
ในราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงทางธุรกิจ ที่ก�ำหนดโดยผู้ประเมินอิสระที่ขึ้นทะเบียนไว้กับส�ำนักงาน           
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างน้อย 2 ราย ที่บริษัท และ BFKT เห็นชอบแต่งตั้งร่วมกัน ทั้งนี้ หากราคา          
ประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเกิน 3,500 ล้านบาท ให้ถือว่า BFKT ตกลงขายเสาโทรคมนาคมและระบบสื่อสัญญาณให้บริษัท       
ในราคา 3,500 ล้านบาท โดยบริษัทต้องใช้สิทธิในการซื้อเสาโทรคมนาคมและระบบสื่อสัญญาณภายในระยะเวลา 24 เดือน นับแต่
วันที่ลงนามในสัญญานี้
8. สัญญาให้สิทธิในการซื้ออุปกรณ์วิทยุคมนาคมของสถานีฐาน ระหว่างบริษัทกับ BFKT
ตามที่บริษัท และ BFKT ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA          
(สัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA) นั้น บริษัท และ BFKT  ได้ตกลงท�ำสัญญาให้สิทธิแก่บริษัท ในการซื้ออุปกรณ์วิทยุคมนาคม
ของสถานีฐาน ในราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงทางธุรกิจที่กำ� หนดโดยผู้ประเมินอิสระที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 2 ราย ที่บริษัท และ BFKT เห็นชอบแต่งตั้งร่วมกัน โดยบริษัท
ตกลงจะใช้สทิ ธิในการซือ้ อุปกรณ์วทิ ยุคมนาคมของสถานีฐานไม่ชา้ กว่า 12 เดือน ก่อนวันสิน้ สุดอายุของสัญญาเช่าเครือ่ งและอุปกรณ์
นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา
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9. สัญญาให้สิทธิในการรับโอนสิทธิการให้บริการขายต่อบริการในระบบ HSPA ระหว่างบริษัท กับ เรียล มูฟ
นับแต่วันท�ำสัญญานี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2568 เรียล มูฟ ให้สิทธิต่อบริษัทหรือบุคคลใดๆ ตามที่บริษัทจะก�ำหนดในการรับ        
โอนสิทธิการให้บริการขายต่อบริการของ เรียล มูฟ ในกรณีที่ เรียล มูฟ ต้องการโอนสิทธิในบริการขายต่อบริการให้กับบุคคล
ภายนอก และ บริษัท ได้ให้สิทธิต่อ เรียล มูฟ ในการรับโอนสิทธิการให้บริการขายต่อบริการของบริษัท หรือ ผู้ให้บริการขายต่อ
บริการของบริษัทให้กับ เรียล มูฟ หรือบุคคลใดๆ ตามที่ เรียล มูฟ จะก�ำหนด ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ให้บริการขายต่อบริการของ
บริษัทต้องการโอนสิทธิในบริการขายต่อบริการให้กับบุคคลภายนอก
หลังจากที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ได้มีการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ HSPA ในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม
2554 เป็นต้นมา ทัง้ นี้ บริษทั ยังไม่ได้บนั ทึกรายการบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับสัญญาดังกล่าวในงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 เนื่องจาก บริษัทยังมีประเด็นการตีความเนื้อหาตามสัญญาฯ รวมถึงรูปแบบของรายการบัญชีที่แท้จริงยังมีความไม่ชัดเจน
(ข) การด�ำเนินการโครงการเช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (Fiber to the X : FTTx)
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 อนุมัติในหลักการให้ กสท เช่าโครงข่าย
พร้อมอุปกรณ์เพื่อให้บริการ FTTx ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค 11 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี (พัทยา) เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา          
สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) ภูเก็ต ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และ ระยอง (นิคมอุตสาหกรรม           
อีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช) แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณของโครงการจากคณะรัฐมนตรี
บริษัทจึงยังไม่ได้ทำ� การบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้ค่าเช่าใช้บริการ FTTx ดังกล่าวจ�ำนวน 60.06 ล้านบาท ในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด      
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
1. ค่าเช่าใช้บริการของพื้นที่จังหวัดระยอง (นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช) ตั้งแต่วันที่ 27
กันยายน 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554 จ�ำนวน 42.30 ล้านบาท
2. ค่าเช่าใช้บริการของพื้นที่จังหวัดพัทยา ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 17.76 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทได้น�ำรายได้จากการขายส่งบริการ HSPA และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจากการให้บริการ HSPA และ FTTx ดังกล่าว              
มารวมค�ำนวณเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 2554 และบันทึกเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย      
ในงบการเงินนี้แล้ว
47 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

(ก) การจ่ายเงินปันผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล (พิเศษ)       
เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�ำหรับงวดไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.45332 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น
1,453.32 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�ำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
(ข) งบการเงินได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
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