บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2554 ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทาน
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของ
กิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ยกเว้นเหตุการณ์ที่จะกล่าวในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทาน
งบการเงิน ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานสอบทานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่าง
พอประมาณว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การสอบทานนี้มี
ขอบเขตจํากัดโดยส่ วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล
ทางการเงินจึงให้ความเชื่อมัน่ น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เนื่องจาก
ข้าพเจ้าไม่ได้ทาํ การตรวจสอบงบการเงินได้แต่เพียงสอบทาน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้เสนอรายงานการ
สอบบัญชีแต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั้น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1 บริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้าง
ค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งกับบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทาน
ให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปั จจุบนั เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเจรจา
อัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่ในรายงานนี้ ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่ง
รายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและผลของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ดงั กล่าวนี้อาจมีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่อจํานวนของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2554 จํานวน 154 ล้านบาท ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จํานวน
2,179 ล้านบาท มูลค่าจากการใช้ตน้ ทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ ซึ่งใช้ในการให้บริ การดังกล่าว

ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จํานวน 128 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนและค่าความนิยม
จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็ นจํานวน 1,946 ล้านบาทและ16 ล้านบาท
ตามลําดับ ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานและตรวจสอบเพือ่ ให้เป็ นที่พอใจในจํานวนของรายได้จากการ
ให้บริ การ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า มูลค่าต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ มูลค่าเงินลงทุน
และค่าความนิยมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์น้ ีเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
จากการสอบทานของข้าพเจ้า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 จากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่า
งบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
โดยไม่มีผลกระทบต่อการสรุ ปผลการสอบทานอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกต
ต่อเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้จาํ นวนประมาณ 275 ล้านบาทซึ่งแสดงสุ ทธิจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้จาํ นวนประมาณ 304 ล้านบาท และการชําระยอดคงค้างจํานวนประมาณ 877
ล้านบาทและสัญญาให้บริ การวงจรเช่าระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่ง

2.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ

3.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.7 เกี่ยวกับการส่ งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 31 ล้านบาทและค่าปรับล่าช้าตามสัญญาเป็ นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา

4.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในระหว่างไตรมาสปัจจุบนั
เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลนี้

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2553 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และเสนอรายงานไว้อย่างมีเงื่อนไขจากการ
ถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้เป็ นที่พอใจในจํานวนของรายได้จากการ
ให้บริ การ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า มูลค่าต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ มูลค่าเงินลงทุนและ
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ค่าความนิยมในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้ และได้ขอให้สงั เกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ใน
ข้อ 1 ถึงข้อ 3 ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรี ยบเทียบไว้ ณ ที่น้ ีเป็ น
ส่ วนหนึ่งของงบการเงินที่ขา้ พเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วธิ ีการ
ตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ที่แสดง
เปรี ยบเทียบไว้ ณ ที่น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลที่ขา้ พเจ้าได้สอบทานและเสนอรายงานไว้
อย่างมีเงื่อนไขจากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้เป็ นที่พอใจใน
ความเพียงพอของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของยอดหนี้คา้ งชําระจากบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสูญเสี ย
การมีอิทธิพล (ปั จจุบนั ถือเป็ นบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) และการชําระยอดคงค้างและสัญญาให้บริ การวงจรเช่า
ระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งและบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2 และ
จํานวนของรายได้จากการให้บริ การ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า มูลค่าต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสง
ใต้น้ าํ มูลค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 6.1 และได้ขอให้สงั เกตเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ เหตุการณ์ที่มีสาระสําคัญของบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าว และการส่ งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งตามรายงานลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

ศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2554

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

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

1.2

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

1.3

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และได้จดั ทําขึ้นโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด
1
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1.4

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่ างไตรมาสปัจจุบัน
ในระหว่างไตรมาสปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ ง
และมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับไตรมาสปั จจุบนั
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการรับรู ้ ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
กิจการได้รับบริ การจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึก
หนี้ สิ น เกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ข องพนั ก งานเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ โ ดยใช้ก ารคํา นวณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานดังกล่าวเมื่อ
เกิดรายการ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในไตรมาสปั จจุบนั และรับรู ้หนี้ สิน
ในช่ ว งที่ เ ปลี่ ย นแปลงโดยบัน ทึ ก ปรั บ กับ กํา ไรสะสม ณ วัน ต้น งวดของไตรมาสปั จ จุ บ ัน การ
เปลี่ยนแปลงนี้ทาํ ให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554
ลดลงเป็ นจํานวน 4.9 ล้านบาท (น้อยกว่า 0.01 บาทต่อหุ ้น) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: กําไรลดลงเป็ น
จํานวน 0.4 ล้านบาท กําไรต่อหุ ้นลดลงน้อยกว่า 0.01 บาทต่อหุ ้น) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี ดังกล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
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1.5

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงิ น สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 ยกเว้น การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี
ดังต่อไปนี้เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน
สิ นทรั พย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงิ นที่
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริ การ
จ้างงานจากพนักงานแล้ว
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยมี ภ าระสํา หรั บเงิ น ชดเชยที่ ตอ้ งจ่ า ยให้แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้
ทํา การประเมิ น ภาระผูก พัน ดัง กล่ า วตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งหลัก การประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นครั้ งแรก
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยเลื อ กรั บ รู ้ ห นี้ สิ นในช่ ว งการเปลี่ ย นแปลงที่ ม ากกว่ า หนี้ สิ นที่ รั บ รู ้
ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชี เดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของไตรมาส
ปัจจุบนั
อสังหาริ มทรั พย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ย่อยแสดงอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 24 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการ
คํานวณผลการดําเนินงาน
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บริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ผ ลต่ า งระหว่ า งจํา นวนเงิ น ที่ ไ ด้รั บ สุ ท ธิ จ ากการจํา หน่ า ยกับ มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
รายการจัดประเภทรายการอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นที่ มีผลกระทบต่อการแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
งบแสดงฐานะการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
2.

776
776

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทอี่ อกในระหว่ างไตรมาสปัจจุบนั แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างไตรมาสปั จจุ บ ัน สภาวิ ชาชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชี ใหม่ ตามที่ ระบุ ขา้ งล่ างนี้
มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 ความช่ วยเหลือจากรั ฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

3.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
10
13
1,224
1,604
282
97
334
303
54
80
1,568
1,920
336
177

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา และตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 2.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2553: ร้อยละ 0.25 ถึง 2.00 ต่อปี ) และ
เฉพาะของบริ ษทั ฯ มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.50 ถึง 2.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2553: ร้อยละ 0.25
ถึง 1.70 ต่อปี )
4.

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เงินลงทุนชัว่ คราวได้รวมเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 74 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553: 143 ล้านบาท) และ
เฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553: 11 ล้านบาท) ซึ่งบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยได้นาํ ไปคํ้าหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ

5.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการธุ รกิจดังกล่าวสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินรวม
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วมที่
สูญเสี ยการมีอิทธิ พล*
รายได้จากการขายและการบริ การ
ส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและการบริ การ
ส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น

-

9
106
3
นทMLR
190
2

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
MLR
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

7
1
10
16
4

1
6
3

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าจัดการรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

35
9
2
6

36
11
7
5

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ + 0.5%
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม
2553 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โมโน ทราเวล จํากัด
รวมลูกหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

115
16
8
1
140

115
6
7
8
1
137

-

-

-

-

450
6
456

467
6
473

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จํากัด”)
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
บริ ษทั เอเซียส รี เยนแนล เซอร์วสิ จํากัด

-

-

112
105
73
41
23

99
94
69
41
19

-

-

14
11
9
6
1
395

14
11
9
6
1
363

บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั้ นและลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

4
4
4
4

4
4
4
4

395
851
(22)
829

363
836
(22)
814

เงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
รวมเงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย

-

-

1,460
217
1,677

1,460
1,460

16
16
(11)

16
16
(11)

16
16
(11)

16
16
(11)

5

5

5

5

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าเพือ่ โครงการลงทุนแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ผลิตพลังงาน จํากัด
รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินจ่ ายล่ วงหน้ าเพือ่ โครงการลงทุนแก่
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริษัทร่ วม
บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด
รวมเจ้ าหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (ส่ วนของดอกเบี้ยค้างชําระ)
รวมหนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

251
17
6
274

237
15
5
257

-

-

-

-

13

13

4

4

-

-

4
3
4
11
15

3
2
9
14
18

13

13

-

-

555
223
778
(148)

555
223
778
(142)

-

-

630

636

* บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยการมีอิทธิพลเนื่องจากบริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
(ทีทีแอนด์ที) ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ และในปั จจุบนั บริ ษทั ฯเหลือสัดส่ วนการถือหุน้ ใน
ทีทีแอนด์ทีเพียงร้อยละ 0.05
9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมี
การเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแล้ว)
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
รวม

467
6
473

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเคลื่อนไหวในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(17)
(17)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2554

450
6
456

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรั บ
เงินเดื อน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวน 36 ล้านบาทและเฉพาะของ
บริ ษทั ฯ เป็ นจํานวน 4 ล้านบาท (31 มีนาคม 2553: 34 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯ: 4 ล้านบาท)
ภาระคํ้าประกันกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 27.2

10

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้
ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสรุ ปได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม (หมายเหตุ 5)
กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
(ตรวจสอบแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
(ตรวจสอบแล้ว)

11

13

-

-

14
4
106
5
140

11
34
75
4
137

-

-

927

1,016

-

-

610
277
566
1,695
4,075
(202)
3,873
4,013

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

51
51
(51)
-

50
50
(50)
-
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ในยอดลูกหนี้ การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่
มีระยะเวลาค้างชําระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ

มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
201
209
403
403
1,335
1,139
1,751
1,939

บริ ษ ัท ย่ อ ยได้ม อบสิ ท ธิ ใ นการรั บ ชํา ระเงิ น จากลู ก หนี้ การค้า ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ กับ ธนาคารเพื่ อ เป็ น
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น
6.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์
จํากัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย จํานวน 2,179 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้การค้าจากการให้บริ การภายใต้
สัญญาร่ วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้
สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้างไว้ต้ งั แต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปั จจุบนั เนื่องจาก
อยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั เจเอสทีซี เจเอสทีซีบนั ทึกรายได้จากการให้บริ การ
ภายใต้สัญญาดังกล่าวสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 เป็ นจํานวน 154
ล้านบาท และ 187 ล้านบาท ตามลําดับ จนถึงปัจจุบนั ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่
เป็ นที่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของเจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญา
ร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
6.2 ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2553 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ย อดหนี้ ค้า งชํา ระจากบริ ษ ัท ที ที แ อนด์ที จํา กัด (มหาชน)
(ทีทีแอนด์ที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยการมีอิทธิพล (ปั จจุบนั ถือเป็ นบริ ษทั
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) เป็ นจํานวนเงินประมาณ 761 ล้านบาท ยอดคงเหลือดังกล่าวคงค้างอยูใ่ นบัญชีเป็ น
ระยะเวลานาน ในการประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของทีทีแอนด์ที ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย
ได้รับ ประมาณการกระแสเงิ น สดที่ จ ัด ทํา โดยที ทีแ อนด์ทีใ นปี 2551 ซึ่ ง แสดงว่าที ทีแ อนด์ทีจ ะมี
กระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชําระหนี้คืนได้เต็มจํานวน แต่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนด์ที
ได้ยื่นคําร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ศาลล้มละลายกลางมี
คําสัง่ ให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ
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ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งแต่งตั้งผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการและในวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2553 ผูท้ าํ แผนได้นาํ ส่ งแผนฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางผ่านเจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั การประชุมเจ้าหนี้ ครั้งแรกเพื่อ
พิจารณาแผนฟื้ นฟูกิจการ อย่างไรก็ตามมีเจ้าหนี้หลายรายรวมถึงบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ คัดค้านเกี่ยวกับการ
จัดกลุ่มเจ้าหนี้และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ศาลล้มละลายกลางได้รับคําร้องคัดค้านการแบ่งกลุ่ม
เจ้าหนี้ ไว้พิจารณาแล้วจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 แผนฟื้ นฟูกิจการยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ของศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ตาม แผนฟื้ นฟูกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ และ
ได้รับอนุ มตั ิจากศาลล้มละลายกลาง เนื่ องจากแผนฟื้ นฟูกิจการอาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่อประมาณการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่จะบันทึกในบัญชี ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยจึงไม่สามารถที่จะ
ประมาณการจํา นวนเงิ น ที่ เ หมาะสมที่ จ ะบัน ทึ ก ในงบการเงิ น สํา หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2553 ได้
ต่อมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง่ ให้แก้ไขการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตามคําคัดค้าน
เกี่ ยวกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ผูท้ าํ แผนจึ งได้ดาํ เนิ นการแก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับดังกล่าวเพื่อให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามคําสั่งของศาลล้มละลายกลาง และในวันที่ 11 สิ งหาคม 2553 เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขและที่ประชุมเจ้าหนี้ ได้
มีมติพิเศษเห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขนี้ ต่อมาในวันที่ 5 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ คํา
ร้องคัดค้านแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขต่อศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ตามในวันที่ 28 ธันวาคม
2553 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งเห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีแล้ว ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อย
อยูใ่ นระหว่างการยืน่ อุทธรณ์คาํ สัง่ เห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวต่อศาลฎีกา
แผนฟื้ นฟูกิจการฉบับดังกล่าวมียอดหนี้ ตามคําขอรับชําระหนี้ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม
2552 ที่ผทู ้ าํ แผนนํามาพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้เป็ นจํานวน 601 ล้านบาท (เงินต้นจํานวน 566 ล้าน
บาทและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวน 35 ล้านบาท) ซึ่ งยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้ ได้รวมยอดหนี้จาํ นวน
314 ล้านบาท (เงินต้นจํานวน 299 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวน 15 ล้านบาท) ที่ทางบริ ษทั
คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (ซีซีเอส) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้โอนสิ ทธิ การรับเงินให้กบั ธนาคาร
ในประเทศแห่ งหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าวและธนาคารดังกล่าว
ได้ยื่นขอรับชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับทีทีแอนด์ทีแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 16โดยยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้ ก็ได้ถูกจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าหนี้ กลุ่มเดี ยวกันกับซี ซีเอสในแผน
ฟื้ นฟูกิจการฉบับนี้
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ตามแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับนี้ บริ ษทั ย่อยจะได้รับคืนทั้งในส่ วนของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระโดย
กําหนดการรับชําระคืนมีรายละเอียดดังนี้
1) ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผน บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระเงินต้นเป็ น
เงินสดในอัตราร้อยละ 5
2) ภายใน 4 ปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผน บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระเงินต้นเป็ น
เงินสดในอัตราร้อยละ 20 โดยชําระคืนเป็ นรายไตรมาสเป็ นระยะเวลา 4 ปี โดยได้รับชําระคืน
ในอัตราร้อยละ 4 ในปี 2554 และ 2555 ได้รับคืนในอัตราร้อยละ 10 ในปี 2556 และได้รับชําระ
คืนอัตราร้อยละ 2 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
3) เงินต้นอีกร้อยละ 75 และดอกเบี้ยค้างชําระทั้งหมดจะได้รับชําระเป็ นหุ น้ สามัญของทีทีแอนด์ที
โดยคํานวณอัตราภาระหนี้ ต่อจํานวนหุ น้ ในอัตราเท่ากับ 1 ต่อ 1 (มูลค่าหนี้ 1 บาทคิดเป็ นหุ ้น
สามัญ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท (เป็ นมูลค่าภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามแผนฟื้ นฟู
กิ จการ)โดยหุ ้นที่ ได้รับชําระหนี้ มาดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่ อนไขและข้อกําหนดว่าห้ามขาย
ภายใน 6 เดือนนับแต่ได้รับโอน หลังจากนั้นจะสามารถขายให้บุคคลและหรื อนิ ติบุคคลอื่นใด
ได้ทุก 6 เดือน เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนหุ ้นที่ได้รับชําระ
หนี้ และภายหลังจากครบ 3 ปี นับแต่ได้รับชําระหนี้ดว้ ยหุ ้นดังกล่าวจะสามารถขายให้กบั บุคคล
และ/หรื อนิ ติบุคคลอื่นใดได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน แต่หากผูท้ าํ แผนสามารถจัดหานักลงทุนได้ก็
สามารถขายหุ น้ ร้อยละ100 ทันทีที่ได้รับชําระหนี้ดว้ ยหุน้ ให้กบั นักลงทุนนั้นได้
บริ ษทั ย่อยบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิ ดขึ้นจากการปรั บโครงสร้ างหนี้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็ นจํานวนรวม 244 ล้านบาท โดยใช้แผนปรับโครงสร้างหนี้
ดังกล่าวนี้ และใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นทีทีแอนด์ที ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เป็ นเกณฑ์ในการ
บันทึกรายการ ซึ่งคํานวณจากยอดหนี้ ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552
ดังกล่าวข้างต้น ต่อมา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีมีมูลค่า
0.30 บาทต่อหุน้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เพิ่มขึ้นอีกเป็ นจํานวน
60 ล้านบาท เพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีดงั กล่าวไว้ในบัญชี อย่างไร
ก็ตามยอดหนี้ จาํ นวนดังกล่าวนี้ มียอดหนี้ ของบริ ษทั ย่อยบางแห่ งจํานวนรวม 35 ล้านบาทที่ได้รับ
คําสัง่ เป็ นที่สุดแล้วและมียอดหนี้ของบริ ษทั ย่อยบางแห่งจํานวนรวม 566 ล้านบาท ที่ยงั ไม่ได้รับคําสัง่
เป็ นที่สุด ดังนั้นยอดหนี้ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้รับคําสัง่ เป็ นที่สุดจึงยังไม่ได้รับการชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟู
กิ จการฉบับดังกล่าว และยอดหนี้ ที่ได้รับคําสั่งเป็ นที่สุดแล้วอาจแตกต่างจากยอดหนี้ ที่ใช้ในการ
คํานวณผลขาดทุนที่อาจเกิ ดขึ้นจากการปรั บโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าวนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
บริ ษทั ย่อยแสดงยอดคงเหลือดังกล่าวสุ ทธิ จากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ ไว้
ภายใต้รายการ “ลูกหนี้ ตามสัญญาปรั บโครงสร้ างหนี้ ” ในงบแสดงฐานะการเงิ น นอกจากนี้
บริ ษทั ย่อยบางแห่ งมียอดหนี้ คา้ งชําระจํานวนรวม 179 ล้านบาทกับทีทีแอนด์ทีซ่ ึ งเป็ นหนี้ ท่ีได้ยื่น
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ขอรับชําระหนี้ ตามกระบวนการฟื้ นฟูกิจการแต่เป็ นหนี้ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมี
คําสัง่ ให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้ ดงั กล่าว
นี้ จึงไม่ได้ถูกนํามาพิจารณาในการรับชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้เป็ นยอดหนี้ที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย
เชื่อว่า บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระหนี้ คืนจากทีทีแอนด์ทีเต็มจํานวนจึงไม่ได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สูญสําหรับยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้ไว้ในบัญชี
อนึ่ ง ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2553 บริ ษ ัท พี แพลนเนอร์ จํา กัด ในฐานะผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิ จ การของ
ทีทีแอนด์ทีได้มอบหมายให้บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายแห่ งหนึ่ งมีหนังสื อบอกเลิกสัญญาตกลงซื้ อขาย
และให้บริ การจัดทําระบบ Customer Care & Billing (“CC&B”) และสัญญาที่แก้ไขเพิม่ เติม ซึ่งทีทีแอนด์ที
ได้ทาํ สัญญาจ้างให้ซีซีเอสเป็ นผูท้ าํ ระบบงานให้ โดยอ้างว่าซี ซีเอสปฏิบตั ิผิดสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับ
การส่ งมอบงาน อย่างไรก็ตาม ซี ซีเอสได้มีหนังสื อโต้แย้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไปยังบริ ษทั
ที่ปรึ กษากฎหมายดังกล่าว ฝ่ ายบริ หารและที่ปรึ กษากฎหมายของซี ซีเอสพิจารณาแล้วเห็นว่าซี ซีเอส
ได้ส่งมอบงานตามสัญญาว่าจ้างให้แก่ทีทีแอนด์ทีเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ซีซีเอสจึงไม่ได้ปฏิบตั ิผดิ สัญญา
การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจึงไม่ชอบและไม่มีผลทําให้ขอ้ ตกลงตามสัญญาจ้างดังกล่าวสิ้ นสุ ดลงแต่
อย่างใด จึงจะไม่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ เรี ยกร้องของซี ซีเอสต่อหนี้ คงค้างจากทีทีแอนด์ทีตามสัญญา
ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 470 ล้านบาท ซึ่ งหนี้ จาํ นวนดังกล่าวเป็ นหนี้ ที่ซีซีเอสและธนาคารใน
ประเทศแห่งหนึ่งได้ยนื่ ขอรับชําระหนี้ในแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 16
นอกจากนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวได้ระบุว่าการชําระยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (ทริ ปเปิ ลที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้แก่ทีทีแอนด์ทีในปี 2552 โดยวิธีการ
โอนตัว๋ สัญญาใช้เ งิ น จํา นวน 707 ล้านบาท ซึ่ ง ที ทีแ อนด์ทีเ ป็ นผูส้ ั่งจ่ า ยและบริ ษ ัท ที ที แอนด์ ที
ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จํากัด (ทีทีแอนด์ทีเอสเอส) ได้สลักหลังเพื่อโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว
ให้แก่ทริ ปเปิ ลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้ กบั ทีทีแอนด์ทีโดยการใช้สิทธิ เรี ยกร้อง
ในการรับชําระเงินที่ทีทีแอนด์ทีคา้ งชําระจํานวน 170 ล้านบาทกับทีทีแอนด์ทีเอสเอสและทีทีแอนด์ที
เอสเอสได้โอนสิ ทธิ ดังกล่ าวให้แ ก่ ทริ ปเปิ ลที มาหัก กลบลบหนี้ กับ หนี้ ที่ทริ ปเปิ ลที ติด ค้างอยู่กับ
ทีทีแอนด์ทีว่าเป็ นการชําระหนี้ ที่ไม่ตอ้ งตรงตามความประสงค์แห่ งสัญญาและถือเป็ นการชําระหนี้
อัน ไม่ มี ผ ลสมบู ร ณ์ เนื่ อ งจากการชํา ระหนี้ ที่ ท ริ ป เปิ ลที จ ะต้อ งชํา ระค่ า บริ ก ารวงจรเช่ า นั้น ต้อ ง
สอดคล้อ งกับ ข้อ ตกลงตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นสัญ ญาสัม ปทานที่ ที ที แ อนด์ที มี ม าอยู่ก่ อ น กล่ า วคื อ
ทริ ปเปิ ลทีจะต้องทําการชําระหนี้ ไปยังทีโอทีโดยตรงเสี ยก่อน แล้วทีโอทีจึงทําการจัดสรรชําระหนี้
ตามอัตราส่ วนแบ่งรายได้ที่ตกลงไว้ในสัญญาสัมปทานให้แก่ ทีทีแอนด์ที ดังนั้นการที่ ทริ ปเปิ ลที
ทําการชําระหนี้ ที่มิใช่ดว้ ยเงินสด เช่น บรรดาสิ ทธิ เรี ยกร้องหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ/หรื อ ชําระหนี้
โดยตรงให้แก่ทีทีแอนด์ทีน้ นั ย่อมถือเป็ นการชําระหนี้ ที่ไม่ตอ้ งตรงตามความประสงค์แห่ งสัญญา
และถือเป็ นการชําระหนี้อนั ไม่มีผลสมบูรณ์
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีได้แสดงความเห็นว่าการที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระ
หนี้ ค่าบริ การวงจรเช่าค้างชําระตามสัญญาการให้บริ การวงจรเช่าให้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยตรง เนื่องจาก
วิธีการชําระเงินให้แก่ทีโอทีเกิดเหตุขดั ข้องขึ้นนั้น ทริ ปเปิ ลทีสามารถกระทําได้เนื่ องจากทีทีแอนด์ที
เป็ นคู่สญ
ั ญาที่มีนิติสมั พันธ์กบั ทริ ปเปิ ลทีโดยตรง การที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าโดยการ
สลักหลังและโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินให้ทีทีแอนด์ทีดงั กล่าวข้างต้น ถือได้ว่าทีทีแอนด์ทีเป็ นทั้งผูอ้ อก
และผูท้ รงตัว๋ สัญญาใช้เงินในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิ ทธิและความรับผิดในหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินนั้น
ตกอยู่แก่บุคคลเดียวกันและเกลื่อนกลืนกัน ซึ่ งมีผลทําให้หนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินและหนี้ ค่าบริ การ
ค้างชําระเป็ นอันระงับสิ้ นไปด้วยจํานวนที่เท่ากันกับมูลค่าตามตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว และการที่
ทริ ปเปิ ลทีได้แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยการโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในมูลหนี้การค้า
ที่ทริ ปเปิ ลทีโอนมาจากทีทีแอนด์ทีเอสเอสตามที่กล่าวข้างต้น ทริ ปเปิ ลทีจึงมีฐานะเป็ นลูกหนี้ และ
เจ้าหนี้ ของทีทีแอนด์ทีในเวลาเดียวกัน ทีทีแอนด์ทีกบั ทริ ปเปิ ลทีจึงมีความผูกพันซึ่ งกันและกันโดย
มูลหนี้ อนั มีวตั ถุประสงค์เป็ นหนี้ เงินอย่างเดียวกัน ทริ ปเปิ ลทีจึงมีสิทธิ โดยชอบที่จะแสดงเจตนาขอ
หักกลบลบหนี้กบั ทีทีแอนด์ทีเพียงเท่ากับจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้ท้ งั สองฝ่ าย
นอกจากนี้ ในแผนฟื้ นฟูกิจการได้ระบุว่าผูท้ าํ แผนมีอาํ นาจไม่ยอมรับสิ ทธิ ตามสัญญาให้บริ การวงจร
เช่า รวมทั้งสัญญาและ/หรื อบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและข้อตกลงเกี่ยวกับอัตรา
ค่าบริ การวงจรเช่ าทุกฉบับตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.8 ข) ตามมาตรา
90/40 หรื อ 90/41 ทวิของพระราชบัญญัติลม้ ละลาย อย่างไรก็ตามบริ ษ ทั ที่ ปรึ กษากฎหมายของ
ทริ ปเปิ ลทีได้ให้ความเห็นว่าการใช้สิทธิดงั กล่าวของผูท้ าํ แผนจะไม่มีผลย้อนหลังต่อสิ ทธิ และหน้าที่
ตามสัญญาดังกล่าว
อย่า งไรก็ ต าม ผูบ้ ริ ห ารของทริ ป เปิ ลที เ ชื่ อ ว่า กรณี ดัง กล่ า วข้า งต้น ทริ ป เปิ ลที ไ ด้ท าํ ถู ก ต้อ งตาม
ความเห็ นของที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีแล้วตามที่กล่าวข้างต้น ทริ ปเปิ ลทีจึงไม่ได้สะท้อน
เรื่ องดังกล่าวข้างต้นไว้ในงบการเงิน
7.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
เงิ น ลงทุ น นี้ เป็ นเงิ น ลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ ของที ที แ อนด์ที ในระหว่ า งงวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีจาํ นวน 211 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินรวม
79 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจํานวน 12 ล้านบาท
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8.

สิ นทรัพย์ รอการขาย
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์รอการขาย สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ - เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ - เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ ว)
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

งบการเงินรวม
69
141
210
(35)
(18)
157
(41)
116

เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย มีเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้วตามสัญญาให้เช่ าโทรศัพท์สาธารณะกับทีโอที
จํานวน 11,944 เครื่ อง จากการทําบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะระหว่าง
เจทีเอสกับทีโอทีลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ซึ่ งเจทีเอสตกลงขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้ง
แล้วแก่ทีโอที จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เจทีเอสได้ส่งมอบเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะทั้งหมดให้แก่
ทีโอทีเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
ในปั จจุบนั เจทีเอสอยู่ระหว่างการเสนอขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งให้กบั บริ ษทั
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผูบ้ ริ หารของเจทีเอสได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งนี้ และได้บนั ทึกการด้อยค่าของเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่
ยังไม่ได้ติดตั้ง ณ 31 ธันวาคม 2553 เป็ นจํานวนเงิน 18 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
2553
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ชื่อบริ ษทั

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับระหว่าง
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่

ราคาทุน
31 มีนาคม
2554

บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั โมไบล์ คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วสิ เสส จํากัด
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ ทช็อป จํากัด
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล โอเวอร์ ซีส์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด

1,946
760
160
70
100
100
110
52
46
7
-

หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

3,351
(367)
2,984

31 ธันวาคม
2553
(ตรวจสอบแล้ว)
1,946
760
160
70
100
100
110
52
46
7
3,351
(367)
2,984

31 มีนาคม
2554

31 มีนาคม
2553

217
37
254

-

9.1 ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1 ปั จจุ บนั เจเอสทีซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตรา
ส่ วนแบ่ งรายได้จากการให้บริ การภายใต้สั ญญาร่ วมลงทุ นกับที โอที ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทผูใ้ ห้ สั มปทาน
ฝ่ ายบริ หารของเจเอสที ซี เชื่ อว่ าการบันทึ กรายได้จากการให้ บริ การดังกล่ าวสอดคล้องกับสั ญญา
ร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
9.2

ในปี 2552 บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด (อคิวเมนท์) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนตามสิ ทธิ
ในทริ ปเปิ ลที รวมถึงซื้ อหุ ้นในส่ วนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นของทีทีแอนด์ที การเข้าซื้ อ
หุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ยงั คงมีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามที่ปรึ กษากฎหมายได้แสดง
ความเห็นว่าอคิวเมนท์สามารถดําเนินการดังกล่าวได้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.3

บริ ษทั ฯและเจทีเอสได้นาํ ใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานําหรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

9.4

ในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 ทีโอทีได้แจ้งความดําเนิ นคดี กบั ทริ ปเปิ ลทีที่สถานี ตาํ รวจหลายแห่ ง
และฟ้ องร้องต่อศาลอาญาจังหวัดภูเก็ต โดยทีโอทีกล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีได้ลกั ลอบใช้อุปกรณ์คู่สาย
ของ ทีโอที ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลที เห็นว่าทริ ปเปิ ลทีไม่ได้มีการลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของที
โอทีแต่อย่างใด แต่เป็ นการใช้อุปกรณ์และ/หรื อบริ การตามสัญญาที่ทริ ปเปิ ลทีทาํ ไว้กบั บริ ษทั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ปั จจุบนั ผลของกรณี ดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด
ในปี 2551 ทริ ปเปิ ลทีได้ถูกทีโอทีฟ้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวน 24 ล้านบาทโดย
กล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีลกั ลอบนําเอาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของทีโอทีไปใช้ ขณะนี้คดีอยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ์
ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 ทีทีแอนด์ทีได้แจ้งความที่สถานี ตาํ รวจหลายแห่ งและฟ้ องร้องต่อศาล
หลายแห่ งเพื่อดําเนิ นคดีกบั ทริ ปเปิ ลทีและบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จํากัด (ทีทีไอ) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับการใช้และบํารุ งรักษาวงจรเช่าและการเข้าทํางานในพื้นที่ชุมสาย ปั จจุบนั ผลของ
กรณี ดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด
ในปี 2553 ทริ ปเปิ ลทีถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวน 16 ล้านบาทโดย
กล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีละเมิดใช้งานวงจรโทรคมนาคมของทีทีแอนด์ทีโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะนี้คดี
อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
เมื่ อ วัน ที่ 12 มกราคม 2554 ทริ ป เปิ ลที ไ ด้รั บ แจ้ง จากสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการ สํา นัก งานระงับ
ข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ว่าทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทในวันที่ 27 ธันวาคม 2553
เพื่อเรี ยกร้องให้ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าค้างชําระตามสัญญาให้บริ การวงจรเช่า เป็ นจํานวน
1,447 ล้านบาท ซึ่ งยอดเงินดังกล่าวไม่ตรงกับภาระหนี้ สินที่ทริ ปเปิ ลทีบนั ทึกไว้ในบัญชี ผูบ้ ริ หาร
ของทริ ปเปิ ลที เ ชื่ อว่า เกิ ด จากที ทีแ อนด์ทีใ ช้อตั ราค่าบริ การวงจรเช่ า และจํานวนวงจรที่ นํามาคิ ด
ค่าบริ การวงจรเช่ าไม่ถูกต้อง และเชื่ อว่าทริ ปเปิ ลที ได้บนั ทึ กภาระหนี้ สินค่าบริ การวงจรเช่ าตาม
เงื่อนไขสัญญาบริ การวงจรเช่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทริ ปเปิ ลทีในฐานะผูค้ ดั ค้านอยูใ่ นระหว่างยืน่
คําร้องคัดค้านต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเชื่ อว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการถูกฟ้ องร้อง
ดังกล่าว จึงไม่มีการบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ศูนย์บริ การวิทยาการ อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริ ษทั คุณค่าพลังไทย จํากัด
บริ ษทั เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
49
49
23
23
402
402
451
451
23
23
(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ศูนย์บริ การวิทยาการ
อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริ ษทั คุณค่าพลังไทย จํากัด
บริ ษทั เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ของเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
2554
2553
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
49
49
(32)
(32)
17
17
402
451

402
451

(402)
(434)

(402)
(434)

17

17

งบการเงินนี้ มิได้รวมส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554
ของบริ ษทั ร่ วมสองแห่ ง คือ บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัดและบริ ษทั คุณค่าพลังไทย จํากัด
เนื่ องจากยังไม่ได้รับข้อมูลจากบริ ษทั เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่ อว่าการที่
ไม่ ไ ด้นํา ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ดัง กล่ า วมารวมในงบการเงิ น นี้ จะไม่ มี ผ ลกระทบที่ เ ป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11.

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
รายการเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี อสังหาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น สํา หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2554 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
12.

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
776
1
(11)
766

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2554 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแล้ว)
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

9,581
755

25
1

(24)
(319)
9,993

(2)
24

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 กรรมสิ ทธิ์ และความเป็ นเจ้าของในอุปกรณ์ซ่ ึ งมีมูลค่าตามราคาทุนจํานวน
ประมาณ 2,717 ล้านบาท จะโอนมายังบริ ษทั ย่อยเมื่อบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินให้กบั เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์
ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (31 ธันวาคม 2553: 2,869 ล้านบาท)
13.

ค่ าความนิยม
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2554 ค่ า ความนิ ย มจํา นวน 16 ล้า นบาท เป็ นค่า ความนิ ย มจากการลงทุ น ใน
เจเอสทีซี ปั จจุบนั เจเอสทีซีอยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การกับทีโอที
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14.

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2554 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
15.

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
86
9
(10)
85

ต้ นทุนโครงการรอตัดจ่ าย
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีตน้ ทุนโครงการรอตัดจ่ายสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2554 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
ตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
265
(88)
177

ต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ เป็ นต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจากการร่ วมลงทุนระหว่างทีโอทีกบั
เจเอสทีซีและบริ ษทั ไทย ลองดิ สแทนส์ เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จํากัด (ทีแอลดี ที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เพื่อดําเนินการสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ ตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ซึ่ งกรรมสิ ทธิ์
ในทรัพย์สินได้ตกเป็ นของทีโอทีนับตั้งแต่วนั ที่ได้ก่อสร้างโครงข่ายแล้วเสร็ จและผ่านการตรวจรับ
และทดสอบระบบจากทีโอที โดยเจเอสทีซีและทีแอลดี ทีมีสิทธิ ได้รับส่ วนแบ่งรายได้จากโครงข่าย
ดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เจเอสทีซีและทีแอลดี ทีได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ทีโอที (สิ้ นสุ ดวันที่ 4 ตุลาคม 2554) เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้รับรายได้จากการให้บริ การ
ตามสัญญาดังกล่าวสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 รวมเป็ นจํานวน 172
ล้านบาทและ 207 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ต้นทุ นโครงการรอตัดจ่ ายซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จาํ นวน 128 ล้านบาท
เป็ นของเจเอสที ซีและปั จจุ บนั ที โอที ได้ระงับการจ่ ายชําระยอดคงค้างค่าบริ การจากการให้บริ การ
ภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้นให้กบั เจเอสทีซี เนื่ องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วน
แบ่งรายได้กบั เจเอสทีซี ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.1
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับเงินส่ วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญา
ร่ ว มลงทุ น ดัง กล่ า วเพื่ อ คํ้า ประกัน เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวของเจเอสที ซี ต ามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 19 เจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว
16.

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารของบริ ษทั ย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อา้ งอิงกับ MLR และคํ้าประกันโดย
การโอนสิ ทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 6
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ยอดเงินกูย้ ืมระยะสั้นจํานวน 291 ล้านบาทเป็ นเงินกูย้ ืมที่ซีซีเอสได้รับจาก
ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งได้ค้ าํ ประกันโดยการโอนสิ ทธิ การรับชําระเงินจากทีทีแอนด์ที และ
ธนาคารดังกล่าวได้ยื่นขอรับชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับทีทีแอนด์ทีเป็ นจํานวน 470 ล้านบาท
และยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้ ได้ถูกจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าหนี้ กลุ่มเดียวกันกับซี ซีเอสในแผนฟื้ นฟูกิจการตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2

17.

เจ้ าหนีค้ ่ าอุปกรณ์
เจทีเอสและทริ ปเปิ ลทีได้ซ้ื ออุปกรณ์จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องจ่ายชําระค่าอุปกรณ์ภายในเวลา 3 ปี ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวแบ่ง
ตามอายุครบกําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
2,910
3,107
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
(193)
(238)
รวม
2,717
2,869
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(1,024)
(815)
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
1,693
2,054
ภายในหนึ่งปี
ยอดคงค้างดังกล่าวข้างต้นของเจทีเอสและทริ ปเปิ ลทีค้ าํ ประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงิน การจํานํา
อุปกรณ์สาํ หรับให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
12 และการโอนสิ ทธิ การรั บชําระเงิ นตามสัญญาให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมของทริ ปเปิ ลที
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์และยอดคงค้างของทริ ปเปิ ลทียงั มีการคํ้าประกัน
เพิ่มโดยอคิวเมนท์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแล้ว)
231
220
(19)
(21)
212
199
(84)
(68)

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

128

131

บริ ษ ัท ย่อ ยได้ท าํ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น กับ บริ ษ ัท ลี ส ซิ่ ง เพื่ อ เช่ า ยานพาหนะและอุ ป กรณ์ ใ ช้ใ นการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 ปี ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินมีดงั นี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
19.

ไม่เกิน 1 ปี
95

(หน่วย: ล้านบาท)
1 - 5 ปี
รวม
136
231

(11)

(8)

(19)

84

128

212

เงินกู้ยมื ระยะยาว
การเปลี่ ยนแปลงของบัญชี เงิ นกู้ยืมระยะยาวสํา หรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 มี นาคม 2554
มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ ว)
บวก: กูเ้ พิม่
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
1,932
220
(60)
2,092
24

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่ น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้
เป็ นไปตามสัญญา และการรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ปัจจุบนั เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 908 ล้านบาทเป็ นของเจเอสทีซี ซึ่งมีกาํ หนดจ่าย
คืนตามสัญญาเงินกูใ้ นปี 2554 อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 เจเอสทีซีได้แสดงความจํานง
ขอปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ กบั เจ้าหนี้ เงินกูแ้ ละในวันที่ 19 เมษายน 2554 เจ้าหนี้ เงินกูไ้ ด้พิจารณา
อนุมตั ิปรับปรุ งโครงสร้างหนี้เงินกูด้ งั กล่าวกับเจเอสทีซี โดยให้บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อย เข้าร่ วมรับผิดชดใช้หนี้ อย่างลูกหนี้ ร่วม รายละเอียดการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ สรุ ปได้
ดังนี้
1. ขยายระยะเวลาชําระออกไปอีก 7 ปี 6 เดือน (ครบกําหนดเดือน ธันวาคม 2561)
2. อัตราดอกเบี้ย MLR
3. เงื่อนไขการชําระหนี้คืน
3.1 มีนาคม 2554 - ธันวาคม 2554 ชําระเดือนละไม่ต่าํ กว่า 6.0 ล้านบาท เพื่อชําระดอกเบี้ยใหม่
และเงินต้นตามลําดับ
3.2 ปี 2555 - 2561 ชําระดอกเบี้ยใหม่ทุกสิ้ นเดื อนและชําระเงินต้นรายไตรมาสทุกสิ้ นเดื อน
มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม โดยปี 2555 - 2557 ชําระไตรมาสละ 11.25 ล้านบาท
ปี 2558 - 2559 ชําระไตรมาสละ 22.75 ล้านบาท ปี 2560 ไตรมาสละ 57.0 ล้านบาท ปี 2561
ไตรมาสละ 91.25 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ทริ ปเปิ ลทีมีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจํานวน
930 ล้านบาท
20.

หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
การเปลี่ยนแปลงของบัญชี หนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการสําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,060
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแล้ ว)
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
(19)
1,041
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯระบุให้บริ ษทั ฯและเจทีเอสต้องนําใบหุ น้ ส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานํา
หรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทนผูถ้ ือหลักทรัพย์
25

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21.

หุ้นทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสํ าหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 7/2552 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯลดทุน
ที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ น้ ทุนซื้อคืนจํานวน 1,398 ล้านหุ น้ ที่ไม่สามารถจําหน่ายในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยในระหว่างวัน ที่ 14 - 27 มกราคม 2553 ได้ และเมื่ อวัน ที่ 17 กุมภาพัน ธ์ 2553
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ เนื่องจากไม่สามารถจําหน่ายหุ น้ ทุนซื้อคืน
จํานวนดังกล่าวได้ภายในช่วงเวลาที่กาํ หนด
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างจากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการตัดหุ ้นทุนซื้ อคืนในราคาซื้ อถัวเฉลี่ยไว้
ภายใต้รายการ “ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ทุนซื้อคืน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 6/2553 มีมติอนุมตั ิโครงการการ
ซื้อหุ น้ คืนเพื่อเป็ นการบริ หารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่ วนเกินจํานวนไม่เกิน 740 ล้านหุ น้ (มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุ ้นที่จาํ หน่ ายทั้งหมด และมีวงเงินสู งสุ ดไม่เกิ น 300
ล้านบาท และมี กาํ หนดระยะเวลาจําหน่ ายหุ ้นทุนซื้ อคืนตั้งแต่ วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึ งวันที่
5 มิถุนายน 2554 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีหุน้ สามัญที่ซ้ือคืนโดยบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 155 ล้านหุ ้น
มูลค่ารวมของหุ น้ ทุนซื้อคืนเป็ นจํานวนเงิน 300 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ น้ ทุนซื้อคืน)
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้ อหุ น้ คืนว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดจะซื้ อหุ ้นคืนได้ไม่
เกินวงเงินกําไรสะสม และให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่าย
ซื้อหุน้ คืนจนกว่าจะมีการจําหน่ายหุ น้ ซื้อคืนได้หมด หรื อลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุ น้ ทุนซื้อคืนที่
จําหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯได้จดั สรรกําไร
สะสมเป็ นสํารองสําหรับหุ น้ ทุนซื้อคืนเต็มจํานวนแล้ว

22.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ
ในระหว่ า งไตรมาสที่ ห นึ่ ง ของปี 2553 มี ใ บสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ เสนอขายให้แ ก่
กรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (ESOP) ที่หมดอายุเป็ นจํานวน 16,242,060
หน่วย และไม่มีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิมาใช้สิทธิแปลงเป็ นหุน้ สามัญ
วันที่ 15 มีนาคม 2553 เป็ นวันสุ ดท้ายของการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายของใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว

23.

หุ้นของบริษัทฯทีถ่ ือโดยบริษัทย่ อย
ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่ งของปี 2553 บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จํากัดและ บริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล
เซอร์ วิส จํากัด (เออาร์ เอส) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ขายหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯที่ท้ งั สองบริ ษทั ถืออยูใ่ ห้กบั
นักลงทุนสถาบันสองแห่ ง เป็ นจํานวน 300 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงิน 128 ล้านบาท กําไรจากการขายหุ ้น
ดังกล่าวได้บนั ทึกไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนซื้อคืน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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24.

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
บริ ษ ัท ฯไม่ มี ภ าระภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสํา หรั บ งวดเนื่ อ งจากมี ผ ลขาดทุ น ทางภาษี ย กมาสู ง กว่ า
ประมาณการกําไรสําหรับปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ย่อยคํานวณขึ้นจากกําไรทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรคูณด้วยอัตรา
ภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้

25.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่
ในระหว่างงวด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่
ออกอยูใ่ นระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลง
หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วัน
ต้นงวดหรื อ ณ วันออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า
ไม่มีการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานมารวมคํานวณกําไรต่อหุ ้น
ปรั บลดสํา หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี นาคม 2553 เนื่ องจากราคาใช้สิทธิ ต่อ หน่ ว ยของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญมีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยสําหรับงวดดังกล่าว

กําไรสําหรับงวด (ล้านบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (ล้านหุ น้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน/ กําไรต่อหุ น้ ปรับลด (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2553
2554
2553
2554
215
164
246
15
7,244
6,329
7,244
7,399
0.0297 0.0259 0.0340
0.0020
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26.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิ จการตามส่ วนงานการให้บริ การอิ นเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง การให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ และวาง
ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม และส่ วนงานอื่น และดําเนินธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 เป็ นดังนี้

รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนิ นงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
หนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ส่ วนงานการให้
บริ การอินเตอร์เน็ต
ความเร็ วสู ง
2554
2553
1,420
6
1,426
835

1,093
7
1,100
457

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
ส่ วนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
ส่ วนงานการให้บริ การ
การตัดรายการบัญชี
ระบบสื่ อสารและ
โครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกัน
ส่ วนงานอื่นๆ
โทรคมนาคม
2554
2553
2554
2553
2554
2553
2554
2553
489
183
672
235

499
169
668
250

370
2
372
63

312
837
1,149
60

30
21
51
22

34
17
51
16

(212)
(212)
-

(1,030)
(1,030)
-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2554
2553
2,309
2,309
1,155

1,938
1,938
783

18
(192)
(436)
(60)
(28)
(12)
(107)
(140)
17
215

78
(129)
(367)
(52)
10
(84)
(80)
5
164

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
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27.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

27.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสื อคํ้าประกันการ
ประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,290.2 ล้านบาทในนามของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 11.9 ล้านบาท)
27.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการคํ้าประกันหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อย
เป็ นจํานวนเงินรวม 4 ล้านบาท
27.3 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผูข้ ายในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 23.9 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาและ 226.5 ล้านบาท
27.4 เออาร์ เอส มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้ อค่าใช้บริ การสื่ อสัญญาณดาวเทียม (The Founder NSP
Airtime Purchase Agreement) กับ ACeS International Limited ผูเ้ ป็ นเจ้าของโครงการดาวเทียม
เอเซี ยส โดยเออาร์ เอสมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมตามสัญญา (สิ้ นสุ ดวันที่ 1 มกราคม
2555) ซึ่งค่าธรรมเนียมจะคิดจากค่าธรรมเนี ยมขั้นตํ่าต่อปี (500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) หรื อตาม
อัตราที่กาํ หนดไว้ในสัญญาต่อปริ มาณการใช้บริ การสื่ อสัญญาณดาวเทียม แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
27.5 อคิวเมนท์มีภาระผูกพันตามสัญญาการใช้สื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่จะต้องชําระใน
อนาคตดังนี้
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
จ่ายชําระภายใน:
1 ปี
2 ถึง 4 ปี

0.2
0.1

27.6 บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนต จํากัด (เจไอเนต) ได้ทาํ สัญญากับทีโอทีเพื่อเช่ าระบบเชื่ อมโยงสัญญาณ
และเชื่ อมต่อโครงข่ายอินเตอร์ เน็ตโปรโตคอล มี กาํ หนดระยะเวลา 10 ปี (สิ้ นสุ ดวันที่ 12 ตุลาคม
2554) เจไอเนตมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญา
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27.7 บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (ทีเจพี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับ
บริ ษทั คู่สัญญาแห่ งหนึ่ ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่ งมอบงานให้กบั บริ ษทั คู่สัญญาดังกล่าวตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา โดยจะต้องส่ งมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปั จจุบนั ทีเจพีไม่
สามารถส่ งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลาซึ่ งบริ ษทั คู่สัญญามีสิทธิ ที่จะคิดค่าปรับล่าช้า
ตามสัญญาจากทีเจพีเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริ หารของทีเจพีอยูใ่ นระหว่างการขอแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานกับคู่สญ
ั ญาและขอขยายระยะเวลา
กับบริ ษทั คู่ สัญญาออกไป ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของที เจพีเ ชื่ อว่าจะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญาลดเนื้ องาน
ขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญา เนื่ องจากเหตุของ ความล่าช้าเกิ ดจากการส่ งมอบพื้นที่ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าและจะสามารถปิ ดโครงการได้โดยจะไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น
27.8 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริ การระยะยาว
ก) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสโดยทริ ปเปิ ลทีจะได้รับค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ
ทริ ปเปิ ลที ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ในสัญญา ทริ ปเปิ ลที มีภาระที่ จะต้องให้บริ การกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ข) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาขอใช้วงจรเช่ากับทีทีแอนด์ที โดยตกลง
ชําระค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริ ปเปิ ลทีตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของทริ ปเปิ ลทีมีมติอนุ มตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทํา
ความตกลงเปลี่ ย นแปลงการคิ ด อัต ราค่ า บริ การโครงข่ า ยโทรคมนาคมของสั ญ ญาที่ ท ํา กั บ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอส ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.8 ก) โดยเปลี่ยนเป็ นการ
แบ่งผลประโยชน์ในอัตราส่ วนร้อยละ 95 ของค่าบริ การที่เรี ยกเก็บได้จากลูกค้าโดยให้ถือว่าทริ ปเปิ ลที
(หรื อบริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) ให้บริ การแก่ลูกค้าร่ วมกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทริ ปเปิ ลที (หรื อ
บริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) จะเป็ นผูล้ งทุนในด้านโครงข่าย การจัดซื้อ Routers และการลงทุนด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทําความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าบริ การวงจรเช่ าของสัญญาที่ ทาํ กับทีทีแอนด์ที ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 27.8 ข) โดยตกลงให้คิดอัตราค่าบริ การวงจรเช่าในอัตราส่ วนร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริ การเฉลี่ย
ต่อวงจรต่อเดือนที่ทริ ปเปิ ลทีได้รับจากการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่ งในไตรมาสปั จจุบนั
ทริ ปเปิ ลทีได้บนั ทึกค่าเช่าวงจรดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว
ผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลทีเห็นว่าเป็ นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด ในฐานะผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการของ
ทีทีแอนด์ที ได้มีหนังสื อบอกกล่าวไม่ยอมรั บสิ ทธิ ตามสัญญาให้บริ การวงจรเช่ าตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.8 ข) รวมทั้งสัญญาและ/หรื อบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับและข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าบริ การวงจรเช่าทุกฉบับโดยให้มีผลการยกเลิกสัญญาตั้งแต่วนั ที่
25 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นไป
27.9 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริ ษทั ย่อย 5 แห่ งได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิ จการกระจาย
เสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ดังต่อไปนี้
บริ ษทั
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด

ประเภท
ใบอนุญาต
แบบที่หนึ่ง
แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง

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

แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง
แบบที่สาม

บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต
จํากัด

แบบที่หนึ่ง

บริ การที่ได้รับอนุญาต
บริ การอินเตอร์เน็ต
บริ การโทรศัพท์สาธารณะ
บริ การอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง
ประเทศ
บริ การสื่ อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จาน
สายอากาศขนาดเล็ก
บริ การโทรศัพท์ประจําที่และ
บริ การสื่ อสารข้อมูล
บริ การอินเตอร์เน็ต
บริ การบัตรโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ
บริ การอินเตอร์เน็ต
บริ การวงจรเช่าส่ วนบุคคล
ภายในประเทศ
บริ การอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง
ประเทศ
บริ การวงจรเช่าส่ วนบุคคลระหว่าง
ประเทศ
บริ การอินเตอร์ เน็ต

ระยะเวลา
25 สิ งหาคม 2552 - 24 สิ งหาคม 2557
15 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2558
8 กุมภาพันธ์ 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2555
30 พฤศจิกายน 2550 - 29 พฤศจิกายน 2554
23 กุมภาพันธ์ 2549 - 22 กุมภาพันธ์ 2569
28 กรกฎาคม 2552 - 27 กรกฎาคม 2557
25 มกราคม 2553 - 24 มกราคม 2558
6 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2557
30 พฤศจิกายน 2549 - 29 พฤศจิกายน 2564
30 มีนาคม 2552 - 29 มีนาคม 2557
18 พฤศจิกายน 2552 - 17 พฤศจิกายน 2567
20 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2557
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการดังกล่าว นอกจากนี้ สําหรับบริ ษทั ย่อยที่ได้รับใบอนุ ญาตแบบที่สองที่มี
โครงข่ายเป็ นของตนเองและใบอนุ ญาตแบบที่สามต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมในการนําส่ งเข้ากองทุนเพื่อ
การจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม (USO) ในอัตราร้ อยละ 4
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหรื อบริ ษทั ย่อยสามารถจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึง
และบริ การเพื่อสังคมตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกสทช. แทนการนําส่ งเงินเข้ากองทุน
ดังกล่าว
ทริ ปเปิ ลที และจัสเทลได้รับอนุ มตั ิจากกสทช. ให้สามารถดําเนิ นการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคมตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกสทช. แทนการ
นําส่ งเงินเข้ากองทุนดังกล่าวสําหรับปี 2553 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 111 ล้านบาทและ 23 ล้านบาท
ตามลําดับ
เออาร์ เอสซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกสทช. ปัจจุบนั เออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
28.

เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
(ล้าน)
3.4

หนี้สิน
ทางการเงิน
(ล้าน)
109.2

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.2950

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนที่ซ้ือ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

(ล้าน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

56.9

32.4250 - 33.9725
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
29.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

29.1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2554 ของบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิการจ่าย
เงิ นปั นผลประจําปี 2553 จากกําไรสะสม ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นสามัญทั้งหมดจํานวน 7,244,251,378
หุ ้น (หลังจากหักหุ ้นทุนซื้ อคื นที่ ถือโดยบริ ษทั ฯจํานวน 155,240,000 หุ ้น) ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตรา
หุ ้นละ 0.02 บาท เป็ นเงิ นปั นผลรวม 144.9 ล้านบาท ณ วันที่ ปิดสมุดทะเบี ยนหุ ้น จํานวนหุ ้นของ
บริ ษทั ฯที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลมีจาํ นวน 7,243,582,278 หุ ้น (หลังจาก
หักหุน้ ทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริ ษทั ฯจํานวน 155,240,000 หุ น้ และหุน้ ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งเป็ น
หุ น้ ที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด รับเป็ นนายทะเบียนให้จาํ นวน 669,100 หุ ้น
จากจํานวนหุ น้ ที่มีอยู่ 7,244,251,378 หุน้ )
29.2 ในระหว่างเดื อนเมษายน 2554 เจทีเอสได้ประกาศจ่ ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นโดยมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
เงินปันผล
เงินปันผลประจําปี
สําหรับปี 2553

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
28 เมษายน 2554

จํานวนเงินปันผลจ่าย

(หน่วย: บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

56,239,200

0.08

เงินปั นผลนี้จะบันทึกบัญชีในไตรมาสที่สองของปี 2554
30.

การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
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