บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2554 และ 2553

รายงานการสอบทานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ของบริษัท จัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตอ
งบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา
ยกเวนเหตุการณที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทาน
งบการเงิน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัตงิ านสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยาง
พอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มี
ขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล
ทางการเงินจึงใหความเชื่อมัน่ นอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจาก
ขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียงสอบทาน ดังนั้นขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการ
สอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.1 บริษัทผูใหสัมปทานไดระงับการจายชําระยอดคงคาง
คาบริการจากการใหบริการภายใตสัญญารวมลงทุนระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งกับบริษัทผูใหสมั ปทาน
ใหกับบริษัทยอยดังกลาวตั้งแตเดือนกันยายน 2551 จนถึงปจจุบัน เนื่องจากอยูใ นระหวางการเจรจา
อัตราสวนแบงรายไดกับบริษทั ยอยดังกลาว จนถึงวันทีใ่ นรายงานนี้ ผลสรุปของการเจรจาอัตราสวนแบง
รายไดยังไมเปนที่สิ้นสุดและผลของการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดดังกลาวนี้อาจมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอจํานวนของรายไดจากการใหบริการดังกลาวสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2554 จํานวน 165 ลานบาท และ 464 ลานบาท ตามลําดับ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาดังกลาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จํานวน 2,512 ลานบาท มูลคาเงินลงทุนและคาความนิยมจากการลงทุนในบริษัท
ยอยดังกลาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จํานวน 1,946 ลานบาทและ16 ลานบาท ตามลําดับ ขาพเจา
ไมสามารถสอบทานและตรวจสอบเพื่อใหเปนที่พอใจในจํานวนของรายไดจากการใหบริการ ยอดคงเหลือ
ของลูกหนี้การคา มูลคาเงินลงทุนและคาความนิยมในบริษัทยอยดังกลาวได ซึ่งเหตุการณนี้เปนการถูกจํากัด
ขอบเขตโดยสถานการณ

จากการสอบทานของขาพเจา ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึน้ ตองบการเงินสําหรับงวดสามเดือน
และเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 จากเหตุการณตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจาไมพบสิง่ ที่เปน
เหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยไมมีผลกระทบตอการสรุปผลการสอบทานอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหขอสังเกต
ตอเหตุการณดงั ตอไปนี้
1.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.2 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้จากบริษทั ที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งจํานวนประมาณ 153 ลานบาท ซึ่งแสดงสุทธิ
จากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึน้ จากการปรับโครงสรางหนี้จํานวนประมาณ 286 ลานบาท และยอดหนี้
คางชําระจํานวน 199 ลานบาท ซึ่งเปนหนีท้ ี่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งให
บริษัทที่ไมเกีย่ วของกันนี้เขาสูกระบวนการฟนฟูกจิ การ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) และเปนหนี้ที่มี
ขอโตแยงกันอยูและการที่บริษัทที่ไมเกีย่ วของกันแหงนี้ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกรองใหบริษัทยอยแหงหนึ่งชําระเงินคืนเปนจํานวน 542 ลานบาท และ
ชําระคาเสียหายเปนจํานวน 1,238 ลานบาท และการชําระยอดคงคางจํานวนประมาณ 877 ลานบาท
และสัญญาใหบริการวงจรเชาระหวางบริษทั ยอยแหงหนึง่ และบริษัททีไ่ มเกี่ยวของกันแหงนี้ และ
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28.9 เกีย่ วกับคดีฟองรองและขอพิพาทระหวาง
บริษัทยอยและบริษัทที่ไมเกีย่ วของกันแหงนี้

2.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 เกีย่ วกับการฟนฟูกจิ การของบริษทั ฯ

3.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28.6 เกีย่ วกับการสงมอบงานลาชากวาสัญญาของ
บริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 31 ลานบาทและคาปรับลาชาตามสัญญาเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา

4.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.4 เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนอ
งบการเงินระหวางกาลนี้
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ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเสนอรายงานไวอยางมีเงื่อนไขจากการ
ถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณทําใหขาพเจาไมสามารถตรวจสอบใหเปนที่พอใจในจํานวนของรายไดจากการ
ใหบริการ ยอดคงเหลือของลูกหนีก้ ารคา มูลคาตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตนา้ํ มูลคาเงินลงทุนและ
คาความนิยมในบริษัทยอยแหงหนึ่งได และไดขอใหสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณที่คลายคลึงกับเหตุการณใน
ขอ 1 ถึงขอ 3 ตามที่กลาวในวรรคกอน ตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้
เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการ
ตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันทีใ่ นรายงานนั้น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2553 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2553 ของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ทีแ่ สดงเปรียบเทียบไว ณ ทีน่ ี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
ระหวางกาลทีข่ าพเจาไดสอบทานและเสนอรายงานไวอยางมีเงื่อนไขจากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ
ทําใหขาพเจาไมสามารถตรวจสอบและสอบทานใหเปนทีพ่ อใจในความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ยอดหนี้คางชําระจากบริษัททีไ่ มเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.2
และจํานวนของรายไดจากการใหบริการ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา มูลคาตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใยแกว
นําแสงใตน้ํา มูลคาเงินลงทุนและคาความนิยมในบริษัทยอยแหงหนึ่ง ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 5.1 และไดขอใหสังเกตเกี่ยวกับการฟนฟูกจิ การของบริษัทฯ การชําระยอดคงคางระหวางบริษัท
ยอยแหงหนึ่งและบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันดังกลาว และการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการวงจรเชาและ
คาบริการโครงขายโทรคมนาคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาบริการระหวางบริษัทยอย
แหงหนึ่งและบริษัทที่ไมเกีย่ วของกันดังกลาว เหตุการณที่มีสาระสําคัญของบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันดังกลาว
และการสงมอบงานลาชากวาสัญญาของบริษัทยอยแหงหนึ่งตามรายงานลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
ศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2554
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บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและ
มีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางดาน
การสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมูที่ 4 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ (แผนฯ) ในวันที่ 7 สิงหาคม
2546 และได แ ต ง ตั้ ง บริ ษั ท แจ ง วั ฒ นะ แพลนเนอร จํ า กั ด เป น ผู บ ริ ห ารแผนฯ ต อ มาเมื่ อ วั น ที่
14 กันยายน 2549 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯแลว อยางไรก็ตาม
เจาหนี้บางรายของบริษัทฯไดยื่นคํารองคัดคานในบางประเด็นซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาของ
ศาลฎีกา บริษัทฯเชื่อวาจะไมมีผลกระทบใดๆตองบการเงินของบริษัทฯ

1.2

เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงสว นของ
ผูถือหุนและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
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1.3

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใช
หลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด ยกเวน
ในเดือนสิงหาคม 2554 บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดลงทุนในหุนสามัญ
ของบริษัท อิน คลาวด จํากัด จํานวน 99,997 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท (เรียกชําระแลวรอยละ 25
ของทุนจดทะเบียน) ซึ่งคิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว

1.4

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม
ตั้ง แต ไตรมาสที่ หนึ่งของป 2554 บริษัทฯและบริ ษัทยอ ยไดปฏิ บัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
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ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
ฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับไตรมาสปจจุบัน
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้ สิ น เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ข องพนั ก งานเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ โ ดยใช ก ารคํ า นวณตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อ
เกิดรายการ
บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวตั้งแตไตรมาสที่หนึ่งของป 2554
และรับรูหนี้สินในชวงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับงวดสาม
เดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ลดลงเปนจํานวน 4.9 ลานบาท และ 14.5 ลานบาท
ตามลํ าดั บ ซึ่ง ไม มีผ ลกระทบอย า งเป น สาระสํ าคั ญต อกํ า ไรต อหุ น ของงวดดั งกลา ว (เฉพาะของ
บริษัทฯ: กําไรลดลงเปนจํานวน 0.4 ลานบาท และ 1.1 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอกําไรตอหุนของงวดดังกลาว) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว
แสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
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1.5 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงิ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 ยกเว น การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี
ดังตอไปนี้เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ
ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่
บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายเมื่อกิจการไดรับบริการ
จางงานจากพนักงานแลว
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ภ าระสํ า หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต อ งจ า ยให แ ก พ นั ก งานเมื่ อ ออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาว
ตองใชขอสมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ
ในการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 เรื่ อ ง ผลประโยชน ข องพนั ก งานเป น ครั้ ง แรก
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยเลื อ กรั บ รู ห นี้ สิ น ในช ว งการเปลี่ ย นแปลงที่ ม ากกว า หนี้ สิ น ที่ รั บ รู
ณ วั น เดี ย วกั น ตามนโยบายการบั ญ ชี เ ดิ ม โดยบั น ทึ ก ปรั บ กั บ กํ า ไรสะสม ณ วั น ต น งวดของงวด
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริษัทยอยแสดงอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการ
ดอยคา (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณ 5 - 24 ป คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการ
คํานวณผลการดําเนินงาน
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ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินในสวนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
บริ ษั ท ย อ ยรั บ รู ผ ลต า งระหว า งจํ า นวนเงิ น ที่ ไ ด รั บ สุ ท ธิ จ ากการจํ า หน า ยกั บ มู ล ค า ตามบั ญ ชี ข อง
สินทรัพยในกําไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
รายการจัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพยเพื่ อการลงทุนที่มีผลกระทบตอการแสดงรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553
งบแสดงฐานะการเงิน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึน้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณลดลง
2.
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มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางงวดแตยงั ไมมผี ลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ มาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีผล
บังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม มี ค วามเกี่ ย วข อ งอย า งเฉพาะเจาะจงกั บ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน

3.

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เงินลงทุนชั่วคราวไดรวมเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจําของบริษัทฯ
และบริษัทยอยเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 94 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 143 ลานบาท) และ
เฉพาะของบริษัทฯเปนจํานวนเงินประมาณ 12 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 11 ลานบาท) ซึ่งบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ

4.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการธุรกิจดังกลาวสําหรับ
งวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 สามารถสรุปไดดังนี้
5

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2554
2553
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริษัทรวมที่สูญเสีย
การมีอทิ ธิพล*
รายไดจากการขายและการบริการ

-

5

-

สวนแบงรายไดจากการใหบริการ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ

-

28
2

-

ดอกเบี้ยรับ
ตนทุนขายและบริการ
คาเชาจาย

-

2
51
-

-

ซื้ออุปกรณ
คาใชจายอื่น

-

1
-

-

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขายและการบริการ

9

4

26

1
12

4
13

4
34

6
4

7
3
5

33
14

สวนแบงรายไดจากการใหบริการ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ
ตนทุนขายและบริการ
ซื้ออุปกรณ
คาใชจายอื่น

22 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
213 ราคาตามสัญญา
7 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
5 MLR
418 ราคาตามสัญญา
- ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
1 ราคาที่ตกลงรวมกัน
3 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
9 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
4 ราคาตามสัญญา
19 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
10 ราคาตามสัญญา
3 ราคาที่ตกลงรวมกัน
8 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30กันยายน
2554
2553
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
คาจัดการรับ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ

35
10

36
11

106
29

ดอกเบี้ยรับ

2

4

5

คาใชจายอื่น

6

6

19

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

109 ราคาตามสัญญา
33 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
17 อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย + 0.5%
18 ราคาตามสัญญา

6

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่
31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด
บริษัท โมโน ทราเวล จํากัด
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด
บริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร จํากัด”)
บริษัท คอมพิวเนท คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ทรี บีบี จํากัด
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

88
22
7
117

115
6
7
8
1
137

-

-

-

-

450
6
456

467
6
473

-

-

138
119
80
29

99
94
69
19

-

-

16
11
11
6
2
1
413

14
41
11
6
9
1
363

2
2
2
2

4
4
4
4

413
869
(22)
847

363
836
(22)
814

7

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
รวมเงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย
เงินจายลวงหนาเพื่อโครงการลงทุนแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ผลิตพลังงาน จํากัด
รวมเงินจายลวงหนาเพื่อโครงการลงทุนแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินจายลวงหนาเพื่อโครงการลงทุนแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จํากัด
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัทรวม
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด
รวมเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

1,260
217
1,477

1,460
1,460

16
16
(11)

16
16
(11)

16
16
(11)

16
16
(11)

5

5

5

5

253
17
270

237
15
5
257

-

-

-

-

15

13

4

4

-

-

2
3
4
9
13

3
2
9
14
18

15

13

8

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (สวนของดอกเบี้ยคางชําระ)
รวมหนี้สินระยะยาวตามแผนฟน ฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

-

-

555
223
778
(160)

555
223
778
(142)

-

-

618

636

* บริษัทฯและบริษัทยอยสูญเสียการมีอิทธิพลเนื่องจากบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)
(ทีทีแอนดที) ไดเขาสูกระบวนการฟน ฟูกจิ การ และปจจุบันบริษัทฯและบริษัทยอยเหลือสัดสวน
การถือหุนในทีทีแอนดทีอยางไมเปนสาระสําคัญ
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมี
การเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
รวม

467
6
473

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเคลื่อนไหวในระหวางงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(17)
(17)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2554

450
6
456

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหว า งงวดสามเดื อนและเกา เดื อ นสิ้ น สุด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2554 บริษั ท ฯและบริ ษัทย อยมี
คาใชจายสําหรับเงินเดือน และคาเบี้ยประชุมของกรรมการและผูบริหารเปนจํานวน 37 ลานบาท และ
109 ลานบาท ตามลําดับ (2553: 36 ลานบาท และ 106 ลานบาท ตามลําดับ) และเฉพาะของบริษัทฯ
เปนจํานวน 4 ลานบาท และ 11 ลานบาท ตามลําดับ (2553: 3 ลานบาท และ 11 ลานบาท ตามลําดับ)
ภาระค้ําประกันกับบริษัทยอย
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 28.2
9

5.

ลูกหนี้การคา
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้
ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสรุปไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ

กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม (หมายเหตุ 4)
กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน
มากกวา 3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม
หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2554
2553
(ตรวจสอบแลว)

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2554
2553
(ตรวจสอบแลว)

16

13

-

-

13
1
9
78
117

11
34
75
4
137

-

-

678

1,016

-

-

371
198
573
2,145
3,965
(236)
3,729
3,846

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

52
52
(52)
-

50
50
(50)
-

ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต
จํากัด (ทีทีไอ) ซึ่งเปนบริษัทยอย ตัดลูกหนี้ออกจากบัญชีเปนหนี้สูญไปเปนจํานวนประมาณ 42 ลานบาท
และ 70 ลานบาท ตามลําดับ
10

ในยอดลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่
มีระยะเวลาคางชําระตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป ไดรวมยอดคางรับจากบริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ ซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ

มากกวา 3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวม

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
152
209
432
403
1,139
1,738
1,751
2,322

บริ ษั ท ย อ ยได ม อบสิ ท ธิ ใ นการรั บ ชํ า ระเงิ น จากลู ก หนี้ ก ารค า ส ว นใหญ ใ ห กั บ ธนาคารเพื่ อ เป น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น
5.1 ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2554 และ 2553 ยอดคงเหลื อ ของลู ก หนี้ ก ารค า ของบริ ษั ท จั สมิ น ซั บมารี น
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 2,512 ลานบาท และ 1,824 ลานบาท
ตามลําดับ เปนลูกหนี้การคาจากการใหบริการภายใตสัญญารวมลงทุนระหวางเจเอสทีซีและบริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) ซึ่งเปนบริษัทผูใหสัมปทาน ทีโอทีไดระงับการจายชําระยอดคงคางไว
ตั้งแตเดือนกันยายน 2551 จนถึงปจจุบันเนื่องจากอยูในระหวางการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดกับ
เจเอสทีซี เจเอสทีซีบันทึกรายไดจากการใหบริการภายใตสัญญาดังกลาวสําหรับงวดสามเดือนและ
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เปนจํานวน 165 ลานบาท และ 464 ลานบาท ตามลําดับ และ
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เปนจํานวน 192 ลานบาท และ 568
ลานบาท ตามลําดับ จนถึงปจจุบันผลสรุปของการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดยังไมเปนที่สิ้นสุด
อยางไรก็ตาม ฝายบริ หารของเจเอสทีซีเชื่อวาการบันทึก ดังกลาวสอดคลองกับสัญญารวมลงทุน
ดังกลาวขางตน
5.2 ณ วันที่ 30 กั นยายน 2553 บริ ษัทยอยมี ยอดหนี้คางชําระจากบริษัท ที ทีแ อนดที จํากัด (มหาชน)
(ทีทีแอนดที) (เดิมเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน) เปนจํานวนเงินประมาณ 767 ลานบาท ยอดคงเหลือ
ดังกลาวคงคางอยูในบั ญชีเป นระยะเวลานาน ในการประเมินความสามารถในการชํ าระหนี้ของ
ทีทีแอนดที ผูบริหารของบริษัทยอยไดรับประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทําโดยทีทีแอนดทีในป
2551 ซึ่งแสดงวาทีทีแอนดทีจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชําระหนี้คืนไดเต็มจํานวน แตเมื่อ
วั นที่ 22 เมษายน 2551 ที ที แอนด ที ได ยื่ นคํ าร องขอฟ นฟู กิ จการต อศาลล มละลายกลางและเมื่ อ วั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2551 ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหทีทีแอนดทีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
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ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งแตงตั้งผูทําแผนฟนฟูกิจการและในระหวาง
ป 2553 ผูทําแผนไดนําสงแผนฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางผานเจาพนักงานพิทักษทรัพย และ
เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดจัดการประชุมเจาหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ อยางไรก็ตาม
มีเจาหนี้หลายรายรวมถึงบริษัทยอยไดยื่นคัดคานเกี่ยวกับการจัดกลุมเจาหนี้ ตอมาศาลลมละลายกลาง
มีคําสั่งใหแกไขการจัดกลุมเจาหนี้ตามคําคัดคานเกี่ยวกับการจัดกลุมเจาหนี้ ผูทําแผนจึงไดดําเนินการ
แกไขแผนฟนฟูกิจการฉบับดังกลาวเพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามคําสั่งของศาลลมละลายกลาง
และไดนําสงแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไขตอศาลลมละลายกลาง ตอมาเจาพนักงานพิทักษทรัพยได
จัด การประชุ มเจา หนี้ เ พื่อพิจารณาแผนฟ น ฟูกิจการฉบั บแกไขดัง กลา วและที่ ประชุ มเจา หนี้ ไ ดมี
มติพิเศษเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไขนี้ อยางไรก็ตามบริษัทยอยไดพิจารณาแผนฟนฟูกิจการ
ฉบับแกไขดังกลาวและไดดําเนินการยื่นคํารองคัดคานการจัดสรรการชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
ฉบับแกไขดังกลาวแลว และอยูในระหวางการพิจารณาของศาลลมละลายกลาง เนื่องจากแผนฟนฟู
กิจการจะตองไดรับอนุมัติจากศาลลมละลายกลาง และแผนฟน ฟูกิจการเป น ป จ จัย สําคัญในการ
ประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่จะบันทึกในบัญชี ผูบริหารของบริษัทยอยจึงไมสามารถที่จะ
ประมาณการจํานวนเงินที่เหมาะสมที่จะบันทึกในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2553 ได
อยางไรก็ตามในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของ
ทีทีแอนดทีแลว ปจจุบันบริษัทยอยอยูในระหวางการยื่นอุทธรณคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ
ดังกลาวตอศาลฎีกา
ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับนี้บริษัทยอยจะไดรับคืนทั้งในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยคางชําระโดย
กําหนดการรับชําระคืนมีรายละเอียดดังนี้
1)

ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน บริษัทยอยจะไดรับชําระเงินตนเปน
เงินสดในอัตรารอยละ 5

2)

ภายใน 4 ป นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผน บริษัทยอยจะไดรับชําระเงินตนเปน
เงินสดในอัตรารอยละ 20 โดยชําระคืนเปนรายไตรมาสเปนระยะเวลา 4 ป โดยไดรับชําระคืน
ในอัตรารอยละ 4 ในป 2554 และ 2555 ไดรับคืนในอัตรารอยละ 10 ในป 2556 และไดรับชําระ
คืนอัตรารอยละ 2 ในไตรมาสที่ 1 ของป 2557

3)

เงินตนอีกรอยละ 75 และดอกเบี้ยคางชําระทั้งหมดจะไดรับชําระเปนหุนสามัญของทีทีแอนดที
โดยคํานวณอัตราภาระหนี้ตอจํานวนหุนในอัตราเทากับ 1 ตอ 1 (มูลคาหนี้ 1 บาทคิดเปน
หุนสามัญ 1 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (เปนมูลคาภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามแผนฟนฟู
กิจการ)โดยหุนที่ไดรับชําระหนี้มาดังกลาว จะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดวาหามขาย
ใหแกบุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดภายใน 6 เดือนนับแตวันที่ไดรับการแปลงหนี้เปนหุนสามัญ
ของทีทีแอนดที หลังจากนั้นจะสามารถขายใหบุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดไดทุก 6 เดือน เปน
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จํานวนไมเกิน 5 ครั้ง ครั้งละไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนหุนที่ไดรับชําระหนี้โดยการแปลงหนี้
เปนหุนสามัญของทีทีแอนดทีและภายหลังจากครบ 3 ปนับแตไดรับชําระหนี้โดยการแปลงหนี้
เปนหุนสามัญของทีทีแอนดที จะสามารถขายใหกับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดไดโดยไม
จํากัดจํานวน แตหากผูทําแผนสามารถจัดหานักลงทุนมาซื้อไดก็สามารถขายหุนรอยละ100 ที่
ไดรับชําระหนี้โดยการแปลงหนี้เปนหุนสามัญของทีทีแอนดทีใหกับนักลงทุนนั้นได
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งอนุญาตใหทีทีแอนดทีจดทะเบียนลดทุนจาก
จํานวน 70,000,000,000 บาท (จํานวนหุนสามัญ 7,000,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท)
ลดลงคงเหลือทุนจดทะเบียนจํานวน 33,242,744,500 บาท (จํานวนหุนสามัญ 3,242,484,261 หุน และ
หุนที่จะไดออกตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของทีทีแอนดที จํานวน 81,790,189 หุน
มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท) และจดทะเบียนลดทุนจาก 33,242,744,500 บาท (จํานวนหุนสามัญ
3,242,484,261 หุน และหุนที่จะไดออกตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญของทีทีแอนดที
จํ า นวน 81,790,189 หุ น มู ล ค า หุ น ที่ ต ราไว หุ น ละ 10 บาท) ลดลงคงเหลื อ ทุ น จดทะเบี ย น
3,324,274,450 บาท โดยการลดมู ล คา หุน ที่ต ราไวล งเหลื อ หุ น ละ 1 บาท ป จ จุ บัน ทีที แ อนดที ไ ด
ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นลดทุ น กั บ กระทรวงพาณิ ช ย แ ล ว ต อ มาเมื่ อ วั น ที่ 9
พฤษภาคม 2554
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งอนุญาตใหทีทีแอนดทีจดทะเบียนเพิ่มทุนจากจํานวน 3,324,274,450 บาท
(จํานวนหุนสามัญ 3,242,484,261 หุน และหุนที่จะไดออกตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญ
ของทีทีแอนดที จํานวน 81,790,189 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) เปนจํานวน 9,463,812,113
บาท (มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 1 บาท) เพิ่มขึ้น 6,139,537,663 บาท โดยการออกหุนเพิ่มทุนจํานวน
6,139,537,663 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 1 บาท เพื่ อ จั ด สรรให แ ก เ จ า หนี้ ต ามแผนฟ น ฟู กิ จ การ
การลดทุนและการเพิ่มทุนดังกลาวของทีทีแอนดทีดังกลาวนี้เปนไปตามที่ระบุไวในแผนฟนฟูกิจการ
ของทีทีแอนดที
ในการแปลงหนี้เปนทุนใหแกเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการนั้น ทีทีแอนดทีไดแบงเจาหนี้ออกเปน
3 กลุม ไดแก
1)
2)

3)

กลุมที่ 1 : กลุมเจาหนี้ที่ไดรับคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้ เจาหนี้ในกลุมนี้จะไดรับการ
แปลงหนี้เปนทุนรอยละ 100 ของจํานวนหนี้ตามคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้
กลุมที่ 2 : กลุมเจาหนี้ที่ยังไมไดรับคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้ เจาหนี้ในกลุมนี้จะไดรับ
การแปลงหนี้เปนทุนรอยละ 50 ของจํานวนมูลหนี้ตามคําสั่งของเจาพนักงานพิทักษทรัพย สวน
ที่เหลือจะไดรับการแปลงหนี้เปนทุนเมื่อไดรับคําสั่งถึงที่สุด
กลุมที่ 3 : กลุมเจาหนี้ที่ยังไมไดรับคําสั่งถึงที่สุดใหไดรับชําระหนี้ เจาหนี้ในกลุมนี้จะยัง
ไมไดรับการแปลงหนี้เปนทุนจนกวาเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะมีคําสั่งใหไดรับการชําระหนี้

13

แผนฟนฟูกิจการฉบับดังกลาวมียอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552
ที่ผูทําแผนนํามาพิจารณาปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวน 601 ลานบาท (เงินตนจํานวน 566 ลานบาท
และดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 35 ลานบาท) ตอมาในเดือนเมษายน 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งและ
ผูทําแผนของทีทีแอนดทีไดมีการตกลงกันและยื่นขอลดยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอย
ดังกลาวขางตนตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนจํานวน 14 ลานบาท เนื่องจากยอดหนี้จํานวนดังกลาว
เปนหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหทีทีแอนดทีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ
(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ซึ่งยอดหนี้จํานวนนี้จะไมไดถูกนํามาพิจารณาชําระหนี้ตามแผนฟนฟู
กิจการ จากการลดหนี้ดังกลาว ทําใหยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอยคงเหลือเปนจํานวน
587 ลานบาท (เงินตนจํานวน 553 ลานบาทและดอกเบี้ยคางชําระจํานวน 34 ลานบาท) ซึ่งยอดหนี้
จํานวนดังกลาวนี้ไดรวมยอดหนี้จํานวน 314 ลานบาท (เงินตนจํานวน 299 ลานบาทและดอกเบี้ยคาง
ชําระจํานวน 15 ลานบาท) ที่ทางบริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส จํากัด (ซีซีเอส) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ไดโอนสิทธิการรับเงินใหกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นที่ไดรับจาก
ธนาคารดังกลาวและธนาคารดังกลาวไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการกับทีทีแอนดทีแลว
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 โดยยอดหนี้ดังกลาวนี้ก็ไดถูกจัดกลุมอยูใน
เจาหนี้กลุมเดียวกันกับซีซีเอสในแผนฟนฟูกิจการฉบับนี้
บริษัทยอยบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวนรวม 244 ลานบาท โดยใชแผนปรับโครงสรางหนี้
ดังกลาวนี้และใชมูลคายุติธรรมของหุนทีทีแอนดที ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เปนเกณฑในการบันทึก
รายการ ซึ่งคํานวณจากยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ดังกลาว
ขางตน ตอมา ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2554 มูลคายุติธรรมของหุนสามัญของทีทีแอนดทีมีมูลคา 0.13
บาทตอหุน ผูบริหารของบริษัทยอยไดบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวน
138 ลานบาท เพื่อสะทอนมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของทีทีแอนดทีดังกลาวไวในบัญชี
ตอมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 และ 23 กันยายน 2554 ทีทีแอนดทีไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชยเพื่อจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกเจาหนี้กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ดังกลาวขางตนโดย
บริษัทยอยที่ไดรับการจัดกลุมอยูในเจาหนี้กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ไดรับการแปลงหนี้เปนทุนแลวเปน
จํานวนรวม 113,872,821 หุน บริษัทยอยที่ไดรับหุนสามัญของทีทีแอนดดังกลาวขางตนแลวไดโอน
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ที่ไดเคยบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 จํานวนรวม 33 ลานบาท มาบันทึกเปนขาดทุนจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
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อยางไรก็ตามยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอยดังกลาวนี้มียอดหนี้ของบริษัทยอยบางแหง
จํานวนรวม 35 ลานบาทที่ไดรับคําสั่งเปนที่สุดแลวและมียอดหนี้ของบริษัทยอยที่เหลือจํานวนรวม
552 ลานบาท ที่ยังไมไดรับคําสั่งเปนที่สุด ดังนั้นยอดหนี้ในสวนที่ยังไมไดรับคําสั่งเปนที่สุดจึงยัง
ไมไดรับการชําระหนี้ครบถวนตามที่ระบุไวในแผนฟนฟูกิจการฉบับดังกลาว และยอดหนี้ที่ไดรับ
คําสั่งเปนที่สุดแลวอาจแตกตางจากยอดหนี้ที่ใชในการคํานวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับ
โครงสรางหนี้ดังกลาวนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทยอยแสดงยอดคงเหลือดังกลาวสุทธิจาก
ผลขาดทุ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ โครงสร า งหนี้ ไ ว ภ ายใต ร ายการ “ลู ก หนี้ ต ามสั ญ ญาปรั บ
โครงสรางหนี้” ในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนี้บริษัทยอยบางแหงมียอดหนี้คางชําระจํานวนรวม 199 ลานบาทกับทีทีแอนดทีซึ่งเปนหนี้ที่
ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามกระบวนการฟนฟูกิจการแตเปนหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลลมละลาย
กลางมีคําสั่งใหทีทีแอนดทีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้
ดังกลาวนี้จึงไมไดถูกนํามาพิจารณาในการรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที ยอดหนี้
จํานวนดังกลาวคงคางอยูในบัญชีเปนระยะเวลานานและเปนหนี้ที่มีขอโตแยงกับทีทีแอนดที อยางไร
ก็ตามเนื่องจากยอดหนี้จํานวนดังกลาวนี้เปนยอดหนี้ที่เปนไปตามปกติธุรกิจการคาและฝายบริหาร
และที่ปรึกษากฏหมายของบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทยอยมีสิทธิเรียกรองตามกฏหมายจาก
ทีทีแอนดทีไดเต็มจํานวน และผูบริหารของบริษัทยอยเชื่อวาจะสามารถเรียกชําระคืนไดเต็มจํานวน
จึงไมไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับยอดหนี้จํานวนดังกลาวนี้ไวในบัญชี
อนึ่ ง ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2553 บริ ษั ท พี แพลนเนอร จํ า กั ด ในฐานะผู ทํ า แผนฟ น ฟู กิ จ การของ
ทีทีแอนดทีไดมอบหมายใหบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแหงหนึ่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาตกลงซื้อขาย
และใหบริการจัดทําระบบ Customer Care & Billing (“CC&B”) และสัญญาที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งทีทีแอนดที
ไดทําสัญญาจางใหซีซีเอสเปนผูทําระบบงานให โดยอางวาซีซีเอสปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวเกี่ยวกับ
การสงมอบงาน อยางไรก็ตาม ซีซีเอสไดมีหนังสือโตแยงการบอกเลิกสัญญาดังกลาวไปยังบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมายดังกลาว นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน 2554 ทีทีแอนดทีไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอ
สถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกรองใหซีซีเอสคืนเงินคาอุปกรณที่ทีทีแอนดทีไดจายชําระใหแลวจาก
การทําระบบงาน CC&B จํานวน 542 ลานบาท และชําระเงินคาความเสียหายและขาดผลประโยชน
ทางธุรกิจจํานวน 1,238 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันเสนอขอพิพาท
จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ฝายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของซีซีเอสพิจารณาแลวเห็นวา ซีซีเอสได
สงมอบงานตามสัญญาวาจางใหแกทีทีแอนดทีเปนที่เรียบรอยแลว ซีซีเอสจึงไมไดปฏิบัติผิดสัญญา
การบอกเลิกสัญญาดังกลาวจึงไมชอบและไมมีผลทําใหขอตกลงตามสัญญาจางดังกลาวสิ้นสุดลงแต
อยางใด จึงจะไมมีผลกระทบตอสิทธิเรียกรองของซีซีเอสตอหนี้คงคางจากทีทีแอนดทีตามสัญญา
ดังกลาวเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 470 ลานบาท ในปจจุบัน ซีซีเอสอยูระหวางการเสนอคําคัดคานคําเสนอ
ขอพิพาทของทีทีแอนดทีดังกลาวขางตน ยอดหนี้คงคางจากทีทีแอนดทีจํานวน 470 ลานบาท ดังกลาว
เปนหนี้ที่ซีซีเอสไดโอนสิทธิการรับชําระเงินจากทีทีแอนดทีใหกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งและ
ธนาคารดังกลาวไดยื่นขอรับชํ าระหนี้ตามแผนฟน ฟูกิจการกับทีทีแอนดทีแลว ตามที่กลาวไวใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16
15

นอกจากนี้ตามแผนฟนฟูกิจการดังกลาวไดระบุวาการชําระยอดคงคางระหวางบริษัท ทริปเปลที
บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) (ทริปเปลที) ซึ่งเปนบริษัทยอย ใหแกทีทีแอนดทีในป 2552 โดยวิธีการ
โอนตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น จํ า นวน 707 ล า นบาท ซึ่ ง ที ที แ อนด ทีเ ป น ผู สั่ ง จ า ยและบริ ษั ท ที ที แอนด ที
ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด (ทีทีแอนดทีเอสเอส) ไดสลักหลังเพื่อโอนตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว
ใหแกทริปเปลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนดทีโดยการใชสิทธิเรียกรอง
ในการรับชําระเงินที่ทีทีแอนดทีคางชําระจํานวน 170 ลานบาทกับทีทีแอนดทีเอสเอสและทีทีแอนดที
เอสเอสได โ อนสิ ท ธิดั ง กล าวให แ ก ทริ ป เป ลที ม าหั ก กลบลบหนี้ กั บหนี้ที่ ท ริป เปล ทีติ ด คา งอยู กั บ
ทีทีแอนดทีวาเปนการชําระหนี้ที่ไมตองตรงตามความประสงคแหงสัญญาและถือเปนการชําระหนี้อัน
ไมมีผลสมบูรณ เนื่องจากการชําระหนี้ที่ทริปเปลทีจะตองชําระคาบริการวงจรเชานั้นตองสอดคลอง
กับขอตกลงตามที่กําหนดไวในสัญญาสัมปทานที่ทีทีแอนดทีมีมาอยูกอน กลาวคือทริปเปลทีจะตอง
ทําการชําระหนี้ไปยังทีโอทีโดยตรงเสียกอน แลวทีโอทีจึงทําการจัดสรรชําระหนี้ตามอัตราสวนแบง
รายไดที่ตกลงไวในสัญญาสัมปทานใหแกทีทีแอนดที ดังนั้นการที่ทริปเปลทีทําการชําระหนี้ที่มิใช
ด ว ยเงิ น สด เช น บรรดาสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งหรื อ ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น และ/หรื อ ชํ า ระหนี้ โ ดยตรงให แ ก
ทีทีแอนดทีนั้น ยอมถือเปนการชําระหนี้ที่ไมตองตรงตามความประสงคแหงสัญญา และถือเปนการ
ชําระหนี้อันไมมีผลสมบูรณ
อยางไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปลทีไดแสดงความเห็นวาการที่ทริปเปลทีไดชําระ
หนี้คาบริการวงจรเชาคางชําระตามสัญญาการใหบริการวงจรเชาใหกับทีทีแอนดทีโดยตรง เนื่องจาก
วิธีการชําระเงินใหแกทีโอทีเกิดเหตุขัดของขึ้นนั้น ทริปเปลทีสามารถกระทําไดเนื่องจากทีทีแอนดที
เปนคูสัญญาที่มีนิติสัมพันธกับทริปเปลทีโดยตรง การที่ทริปเปลทีไดชําระคาบริการวงจรเชาโดยการ
สลักหลังและโอนตั๋วสัญญาใชเงินใหทีทีแอนดทีดังกลาวขางตน ถือไดวาทีทีแอนดทีเปนทั้งผูออก
และผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิทธิและความรับผิดในหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินนั้น
ตกอยูแกบุคคลเดียวกันและเกลื่อนกลืนกัน ซึ่งมีผลทําใหหนี้ตามตั๋วสัญญาใชเงินและหนี้คาบริการ
คางชําระเปนอันระงับสิ้นไปดวยจํานวนที่เทากันกับมูลคาตามตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาว และการที่
ทริปเปลทีไดแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนดทีโดยการโอนสิทธิเรียกรองในมูลหนี้การคา
ที่ทริปเปลทีโอนมาจากทีทีแอนดทีเอสเอสตามที่กลาวขางตน ทริปเปลทีจึงมีฐานะเปนลูกหนี้และ
เจาหนี้ของทีทีแอนดทีในเวลาเดียวกัน ทีทีแอนดทีกับทริปเปลทีจึงมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดย
มูลหนี้อันมีวัตถุประสงคเปนหนี้เงินอยางเดียวกัน ทริปเปลทีจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะแสดงเจตนา
ขอหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนดทีเพียงเทากับจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้งสองฝาย
นอกจากนี้ ใ นแผนฟ น ฟูกิ จ การได ร ะบุ ว า ผู ทํา แผนมี อํ า นาจไม ย อมรั บ สิ ทธิ ต ามสัญ ญาให บ ริ ก าร
วงจรเชา รวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกขอตกลงฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับและขอตกลงเกี่ยวกับ
อัตราคาบริการวงจรเชาทุกฉบับตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28.7 ข) ตามมาตรา
90/40 หรือ 90/41 ทวิ ของพระราชบัญญัติลม ละลาย อยางไรก็ ตามบริษัทที่ปรึก ษากฎหมายของ
ทริปเปลทีไดใหความเห็นวาการใชสิทธิดังกลาวของผูทําแผนจะไมมีผลยอนหลังตอสิทธิและหนาที่
ตามสัญญาดังกลาว
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อย า งไรก็ ต าม ผู บ ริ ห ารของทริ ป เป ล ที เ ชื่ อ ว า กรณี ดั ง กล า วข า งต น ทริ ป เป ล ที ไ ด ทํ า ถู ก ต อ งตาม
ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปลทีแลว ทริปเปลทีจึงไมไดสะทอนเรื่องดังกลาวขางตนไว
ในงบการเงิน
6.

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนนี้เปนเงินลงทุนในหุนสามัญของทีทีแอนดที ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2554 บริษัทฯไดขายเงินลงทุนในทีทีแอนดทีจํานวน 212 ลานหุน เปนจํานวนเงินรวม 79
ลานบาท ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกลาวนี้รวมเปน
จํานวน 12 ลานบาท
ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดขาย
เงินลงทุนในทีทีแอนดทีรวมเปนจํานวน 397 ลานหุน และจํานวน 870 ลานหุน ตามลําดับ เปนจํานวน
เงินรวมทั้งสิ้น 227 ลานบาท และ 397 ลานบาท ตามลําดับ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี
กําไรจากการขายเงินลงทุนนี้รวมเปนจํานวน 12 ลานบาท และขาดทุนจากการขายเงินลงทุนนี้รวม
73 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553 บริษัทฯไดขายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวน 383 ลานหุน เปนจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 221 ลานบาท โดยมีกําไรจากการขายเงินลงทุนรวมเปนจํานวน 14 ลานบาท)

7.

สินทรัพยรอการขาย
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพยรอการขาย สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
สรุปไดดังนี้

เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งแลว
เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้ง
รวม
หัก: คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย - เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ติดตั้งแลว
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย - เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้ง
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
69
141
210
(35)
(18)
157
(43)
114
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เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้ง
ในปจจุบันเจทีเอสอยูระหวางการเสนอขายเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้งใหกับบริษัท
ที่ไมเกี่ยวของกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผูบริหารของเจทีเอสไดประเมินมูลคายุติธรรมของ
เครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้งนี้และไดบันทึกการดอยคาของเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่
ยังไมไดติดตั้งเหลานี้เปนจํานวนเงิน 18 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 2553
8.

เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปนผลที่บริษทั ฯ
เงินปนผลที่บริษทั ฯ
รับระหวางงวด
รับระหวางงวด
ชื่อบริษัท
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ เกาเดือนสิ้นสุดวันที่
ราคาทุน
30
31
30
30
30
30
กันยายน ธันวาคม กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน
2554
2553
2554
2553
2554
2553
(ตรวจสอบแลว)
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
1,946
1,946
217
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
760
760
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
160
160
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
110
110
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
100
100
32
24
บริษัท คอมพิวเนท คอรปอเรชั่น จํากัด
100
100
บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิสเสส จํากัด
70
70
บริษัท ทรี บีบี จํากัด
52
52
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด
46
46
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
7
7
40
37
40
บริษัท แจงวัฒนะ แพลนเนอร จํากัด
40
286
64
3,351
3,351
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
(367)
(367)
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
2,984
2,984

8.1 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.1 ปจจุบันเจเอสทีซีอยูในระหวางการเจรจาอัตรา
ส วนแบ งรายได จากการให บริ การภายใต สั ญญาร วมลงทุ นกั บที โอที ซึ่ งเป นบริ ษั ทผู ให สั มปทาน
ฝ ายบริ หารของเจเอสที ซี เชื่ อว าการบั นทึ กรายได จากการให บริ การดั งกล าวสอดคล องกั บสั ญญา
รวมลงทุนดังกลาวขางตน
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8.2 ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เจทีเอสไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยจํานวนรวม 3,507,300 หุน จากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของเจทีเอสตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (ESOP warrant) และจากการใชสิทธิตามโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญใหแก
กรรมการและพนักงาน (ESOP share) ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เจทีเอสมีทุนที่ชําระแลวเปนจํานวน
706,457,300 บาท
8.3 ในเดือนสิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของทริปเปลทีมีมติอนุมัติใหทริปเปลทีจัดตั้งบริษัท
อิน คลาวด จํากัด (ไอซี) เพื่อดําเนินธุรกิจดานพัฒนา จําหนาย หรือใหบริการซอฟแวรประเภทตางๆ
โดยทริปเปลทีลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังกลาวเปนจํานวน 99,997 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท
(เรียกชําระแลว 25% ของทุนจดทะเบียน) ซึ่งคิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดังกลาว
ไอซีไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการซอฟตแวรตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.
2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตางๆที่กําหนดไวใน
บัตรสงเสริมการลงทุน ปจจุบันไอซียังไมไดเริ่มดําเนินกิจการ
8.4 ในเดือนตุลาคม 2554 ไดเกิดอุทกภัยอยางรายแรงในประเทศไทย โดยน้ําไดเขาทวมพื้นที่ตั้งของ
คลังสินคาและสํานักงานสาขาบางแหงของทริปเปลทีและทีทีไอ ในขณะนี้ทริปเปลทีและทีทีไอยังไม
สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยสินได
8.5 บริษัทฯและเจทีเอสไดนําใบหุนสวนใหญในเงินลงทุนไปจํานําหรือวางเปนหลักประกันกับตัวแทน
ผูถือหลักทรัพยเพื่อค้ําประกันหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20
8.6 ในป 2552 บริษัท อคิวเมนท จํากัด (อคิวเมนท) ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดเขาซื้อหุนเพิ่มทุนตามสิทธิ
ในทริปเปลที รวมถึงซื้อหุนในสวนที่เหลือจากการไมใชสิทธิจองซื้อหุนของทีทีแอนดที การเขาซื้อ
หุนเพิ่มทุนดังกลาวนี้ยังคงมีขอโตแยงกับทีทีแอนดที อยางไรก็ตามที่ปรึกษากฎหมายไดแสดง
ความเห็นวาอคิวเมนทสามารถดําเนินการดังกลาวได
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9.

เงินลงทุนในบริษัทรวม
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

บริษัท ศูนยบริการวิทยาการ อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท คุณคาพลังไทย จํากัด
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม

ราคาทุน
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2554
2553
(ตรวจสอบแลว)
49
49
402
402
451
451

มูลคาตามบัญชี
ตามวิธีสวนไดเสีย
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2554
2553
(ตรวจสอบแลว)
23
23
23
23
(หนวย: ลานบาท)

ชื่อบริษัท

บริษัท ศูนยบริการวิทยาการ
อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัด
บริษัท คุณคาพลังไทย จํากัด
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเผื่อการดอยคา
มูลคาตามบัญชี
ราคาทุน
ของเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
2554
2553
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
49
49
(32)
(32)
17
17
402
451

402
451

(402)
(434)

(402)
(434)

17

17

งบการเงินนี้มิไดรวมสวนแบงกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2554 ของบริษัทรวมสองแหง คือ บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัดและบริษัทคุณคา
พลังไทย จํากัด เนื่องจากยังไมไดรับขอมูลจากบริษัทเหลานั้น อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ
เชื่อวาการที่ไมไดนําผลการดําเนินงานของบริษัทดังกลาวมารวมในงบการเงินนี้จะไมมีผลกระทบที่
เปนสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวม
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10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.2 ในระหวางไตรมาสปจจุบัน บริษัทยอยบางแหง
ไดรับหุนสามัญของทีทีแอนดทีจากการแปลงหนี้เปนทุนของทีทีแอนดทีจํานวนรวม 113,872,821 หุน
ในราคาตามมูลคาหุนละ 1 บาท โดยบริษัทยอยดังกลาวใชมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของทีทีแอนดที
ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2554 เปนเกณฑในการบันทึกรายการ และไดจัดประเภทเงินลงทุนในหุนสามัญ
ของทีทีแอนดทีนี้เปนเงินลงทุนระยะยาวอื่น เนื่องจากขอกําหนดของแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที
ไดกําหนดเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการขายหุนไว
ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เปนตนมา ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดหามซื้อขายหลักทรัพย
ของที ที แ อนด ที จ นกว า ที ที แ อนด ที จ ะสามารถดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขฐานะการเงิ น และ
การดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
11. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

รายการเปลี่ ย นแปลงของบั ญ ชี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น สํ า หรั บ งวดเก า เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 2554 สรุปไดดังนี้

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
776
3
(32)
747

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2554 สรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
9,581
25
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน
2,277
1
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย
(71)
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
(1,099)
(6)
(4)
โอนระหวางงวด
20
10,684
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 กรรมสิทธิ์และความเปนเจาของในอุปกรณซึ่งมีมูลคาตามราคาทุนจํานวน
ประมาณ 2,499 ลานบาท จะโอนมายังบริษัทยอยเมื่อบริษัทยอยไดชําระเงินใหกับเจาหนี้คาอุปกรณ
ครบถวนตามสัญญาแลว (31 ธันวาคม 2553: 2,869 ลานบาท)
13. คาความนิยม
ณ วั น ที่ 30 กัน ยายน 2554 คาความนิย มจํ า นวน 16 ลานบาท เปน คาความนิยมจากการลงทุ น ใน
เจเอสทีซี ปจจุบันเจเอสทีซีอยูในระหวางการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดจากการใหบริการกับทีโอที
ซึ่งเปนบริษัทผูใหสัมปทานตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.1
14. คอมพิวเตอรซอฟทแวร

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคอมพิวเตอรซอฟทแวรสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2554 สรุปไดดังนี้

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน
ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันทีต่ ัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
86
19
(3)
(33)
69

15. ตนทุนโครงการรอตัดจาย
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีตนทุนโครงการรอตัดจายสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2554 สรุปไดดังนี้

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
ตัดจําหนายสําหรับงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
265
(265)
-
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ตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ําเปนตนทุนที่เกิดขึ้นจากการรวมลงทุนระหวางทีโอทีกับ
เจเอสทีซีและบริษัท ไทย ลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (ทีแอลดีที) ซึ่งเปนบริษัทยอย เพื่อ
ดําเนินการสรางโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ําตามชายฝงทะเลของประเทศไทย ซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินไดตกเปนของทีโอทีนับตั้งแตวันที่ไดกอสรางโครงขายแลวเสร็จและผานการตรวจรับและ
ทดสอบระบบจากทีโอที โดยเจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีสิทธิไดรับสวนแบงรายไดจากโครงขายดังกลาว
เปนระยะเวลา 20 ปนับตั้งแตวันที่เจเอสทีซีและทีแอลดีทีไดโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาวให
ทีโอที (สิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2554) เจเอสทีซีและทีแอลดีทีไดรับรายไดจากการใหบริการตามสัญญา
ดังกลาวสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 รวมเปนจํานวน 184 ลานบาท
และ 521 ลานบาท ตามลําดับ
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินสวนแบงรายไดจากทีโอที ภายใตสัญญารวม
ลงทุนดังกลาวเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 19 เจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
16. เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทยอยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อางอิงกับ MLR และค้ําประกันโดย
การโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้การคาของบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 5
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซีซีเอสมียอดคงคางของเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง
จํานวน 290 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการโอนสิทธิการรับชําระเงินจากทีทีแอนดที
และธนาคารดังกลาวไดยื่นขอรับชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการกับทีทีแอนดทีเปนจํานวน 470 ลาน
บาท และยอดหนี้ดังกลาวนี้ไดถูกจัดกลุมอยูในเจาหนี้กลุมเดียวกันกับซีซีเอสในแผนฟนฟูกิจการของ
ทีทีแอนดที
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 ในเดือนกรกฎาคม 2554 ซีซีเอสไดเขาทําสัญญา
เงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งจํานวน 290 ลานบาท เพื่อนํามาชําระคืนยอดคงคาง
ของเงินกูยืมระยะสั้นทั้งหมดจํานวน 290 ลานบาท จากธนาคารดังกลาว ในระหวางไตรมาสปจจุบัน
ซีซีเอสไดเบิกเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวและนํามาจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 290 ลานบาทแลว
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17. เจาหนี้คาอุปกรณ
เจทีเอสและทริปเปลทีไดซื้ออุปกรณจากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ภายใตเงื่อนไขของสัญญา
บริษัทยอยดังกลาวจะตองจายชําระคาอุปกรณภายในเวลา 3 ป ยอดคงคางของรายการดังกลาวแบงตาม
อายุครบกําหนดชําระไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)
เจาหนี้คาอุปกรณ
2,606
3,107
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
(107)
(238)
รวม
2,499
2,869
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
(1,637)
(815)
เจาหนี้คาอุปกรณ – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
862
2,054
หนึ่งป
ยอดคงคางดังกลาวขางตนของเจทีเอสค้ําประกันโดยการจํานําบัญชีเงินฝากของทริปเปลทีจํานวน 59
ลานบาท และการโอนสิทธิการรับชําระเงินจากทีทีไอตามสัญญาใหบริการโครงขายโทรคมนาคม
ของทริปเปลทีตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญากับเจาหนี้คาอุปกรณและยอดคงคางดังกลาวขางตน
ของทริปเปลทีค้ําประกันโดยอคิวเมนทและการจํานําบัญชีเงินฝากของทริปเปลทีจํานวน 47 ลานบาท
18. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
รวม
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553
(ตรวจสอบแลว)
248
220
(16)
(21)
232
199
(123)
(68)
109

131
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บริ ษั ท ย อ ยได ทํ า สั ญ ญาเช า การเงิ น กั บ บริ ษั ท ลี ส ซิ่ ง เพื่ อ เช า ยานพาหนะและอุ ป กรณ ใ ช ใ นการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 ป ถึง 5 ป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินมีดังนี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิน้
ตามสัญญาเชา
ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชา

ไมเกิน 1 ป
134

(หนวย: ลานบาท)
1 - 5 ป
รวม
114
248

(11)

(5)

(16)

123

109

232

19. เงินกูยืมระยะยาว
การเปลี่ ย นแปลงของบั ญ ชีเ งิน กูยื ม ระยะยาวสําหรับ งวดเก า เดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2554
มีรายละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
บวก: กูเพิ่ม
หัก: จายคืนเงินกู
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
1,932
778
(121)
2,589

ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน
การดํารงอัตราสวนทางการเงิน และการรักษาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบันเปนตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 904 ลานบาทเปนของเจเอสทีซี ซึ่งมีกําหนดจาย
คืนตามสัญญาเงินกูเดิมในป 2554 อยางไรก็ตาม ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 เจเอสทีซีไดแสดงความ
จํานงขอปรับปรุงโครงสรางหนี้กับเจาหนี้เงินกูและในวันที่ 19 เมษายน 2554 เจาหนี้เงินกูไดพิจารณา
อนุ มั ติ ป รั บ ปรุ ง โครงสร า งหนี้ เ งิ น กู ดั ง กล า วกั บ เจเอสที ซี โดยให บ ริ ษั ท จั ส เทล เน็ ท เวิ ร ค จํ า กั ด
(จั ส เทล) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ย เข า ร ว มรั บ ผิ ด ชดใช ห นี้ อ ย า งลู ก หนี้ ร ว ม รายละเอี ย ดการปรั บ ปรุ ง
โครงสรางหนี้สรุปไดดังนี้
1.
2.

ขยายระยะเวลาชําระออกไปอีก 7 ป 6 เดือน (ครบกําหนดเดือน ธันวาคม 2561)
อัตราดอกเบี้ย MLR
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3.

เงื่อนไขการชําระหนี้คืน
3.1 มีนาคม 2554 - ธันวาคม 2554 ชําระเดือนละไมต่ํากวา 6.0 ลานบาท เพื่อชําระดอกเบี้ยใหม
และเงินตนตามลําดับ
3.2 ป 2555 - 2561 ชําระดอกเบี้ยใหมทุกสิ้นเดือนและชําระเงินตนรายไตรมาสทุกสิ้นเดือน
มีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม โดยป 2555 - 2557 ชําระไตรมาสละ 11.25 ลานบาท
ป 2558 - 2559 ชําระไตรมาสละ 22.75 ลานบาท ป 2560 ชําระไตรมาสละ 57.0 ลานบาท
ป 2561 ชําระไตรมาสละ 91.25 ลานบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ทริปเปลทีมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน
661 ลานบาท
ในเดือนกรกฎาคม 2554 ซีซีเอสไดเขาทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง
จํานวน 290 ลานบาท เพื่อนํามาชําระคืนยอดคงคางของเงินกูยืมระยะสั้นทั้งหมดจํานวน 290 ลานบาท
กั บธนาคารดั ง กล า ว ในไตรมาสปจ จุบัน ซี ซีเ อสไดเ บิ ก เงิ น กู ยืม ระยะยาวดังกลา วแลว ทั้ง จํา นวน
เงินกูยืมระยะยาวนี้คิดดอกเบี้ยในอัตราอางอิงกับอัตรา MLR ตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตน
เริ่มตนในป 2554 จํานวน 3 งวด คือในเดือนสิงหาคม กันยายน และธันวาคม 2554 และหลังจากนั้น
ชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส จํานวน 28 งวด ตั้งแตเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2561 และ
เงินกูยืมระยะยาวจํานวนนี้ค้ําประกันโดยเจทีเอส สัญญาเงินกูยืมนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงิน
เพิ่มเติมคือกรณีที่ซีซีเอสไดรับเงินจากการชําระหนี้ของทีทีแอนดที และ/หรือเงินที่ไดรับจากการขาย
หุนทีทีแอนดทีตามแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที ซีซีเอสตกลงใหธนาคารนําเงินดังกลาวทั้งจํานวน
ไปชําระหนี้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกอน สวนที่เหลือใหนําไปชําระหนี้เงินกู ในกรณีที่จํานวนเงินที่ไดรับ
มากกวาดอกเบี้ยและเงินตนในงวดใด ซีซีเอสตกลงใหนําเงินสวนที่คงเหลืออยูนั้นชําระหนี้เงินตนงวด
ที่ใกลจะถึงกําหนดที่สุดกอนเรียงตามลําดับ
20. หนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการ
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2554 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว)
1,060
หัก: จายคืนเงินกู
(56)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
1,004
แผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯระบุใหบริษัทฯและเจทีเอสตองนําใบหุนสวนใหญในเงินลงทุนไปจํานํา
หรือวางเปนหลักประกันกับตัวแทนผูถือหลักทรัพย
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21. หุนทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุนทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 7/2552 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯลดทุน
ที่ชําระแลวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืนจํานวน 1,398 ลานหุนและ 634 ลานหุน ที่ไมสามารถจําหนายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระหวางวันที่ 14 - 27 มกราคม 2553 และ 15 มีนาคม 2551 - 14
กันยายน 2553 ตามลําดับได และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 และ 22 กันยายน 2553 ตามลําดับ
บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนจํานวนรวมเปนจํานวน 2,032 ลานหุนกับกระทรวงพาณิชยแลว
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2553 มีมติอนุมัติโครงการการ
ซื้อหุนคืนเพื่อเปนการบริหารการเงินสําหรับสภาพคลองสวนเกินจํานวนไมเกิน 740 ลานหุน (มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.5 บาท) คิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไมเกิน 300
ลานบาท โดยมี กํ า หนดระยะเวลาจํา หนา ยหุน ทุนซื้อคืน ตั้ง แตวั น ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึงวั น ที่
5 มิถุนายน 2554 และหากบริษัทฯไมสามารถจําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวนดังกลาวไดหมดภายใน
ระยะเวลาการจําหนายหุนทุนซื้อคืนดังกลาวขางตนแลว บริษัทฯจะลดทุนโดยการตัดหุนจดทะเบียนที่
ซื้อคืนที่จําหนายไมหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีหุนสามัญที่ซื้อคืนโดยบริษัทฯเปนจํานวน 155
ลานหุน มูลคารวมของหุนทุนซื้อคืนเปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท (ไมรวมคาใชจายในการซื้อหุนทุน
ซื้อคืน) ตอมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนจํานวน 155 ลานหุนดังกลาว
ขางตนนี้กับกระทรวงพาณิชย เนื่องจากบริษัทฯไมสามารถจําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวนดังกลาวได
ภายในชวงเวลาที่กําหนด
บริษัทฯรับรูผลตางจากการลดทุนตามมูลคาที่ตราไวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืนในราคาซื้อถัวเฉลี่ยไว
ภายใตรายการ “สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน” ในสวนของผูถือหุน
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุนคืนวาบริษัทมหาชนจํากัดจะซื้อหุนคืนไดไม
เกินวงเงินกําไรสะสม และใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจาย
ซื้อหุนคืนจนกวาจะมีการจําหนายหุนซื้อคืนไดหมด หรือลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนทุนซื้อคืนที่
จําหนายไมหมดแลวแตกรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารอง
สําหรับหุนทุนซื้อคืนเต็มจํานวนแลวเปนจํานวน 300 ลานบาท และตอมาในป 2554 บริษัทฯไดโอน
กลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุนทุนซื้อคืนจํานวนดังกลาวทั้งจํานวน หลังจากที่ไดลดทุนที่ชําระ
แลวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืนดังกลาวขางตนแลว
22. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ในระหว า งไตรมาสที่ ห นึ่ ง ของป 2553 มี ใ บสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ เสนอขายให แ ก
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย (ESOP) ที่หมดอายุเปนจํานวน 16,242,060
หนวย และไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญ
วันที่ 15 มีนาคม 2553 เปนวันสุดทายของการใชสิทธิครั้งสุดทายของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
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23. หุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัท พรีเมียม แอสเซท จํากัดและบริษัท
เอเซียส รีเยนแนล เซอรวิส จํากัด (เออารเอส) ซึ่งเปนบริษัทยอยไดขายหุนสามัญของบริษัทฯที่ทั้งสอง
บริษัทถืออยูใหกับนักลงทุนสถาบันสองแหง เปนจํานวนรวม 1,276 ลานหุน เปนจํานวนเงินรวม 527
ลานบาท กําไรจากการขายหุนดังกลาวไดบันทึกไวภายใตรายการ “สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน” ใน
สวนของผูถือหุน
24. ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดเนื่องจากมีผลขาดทุนทางภาษียกมาสูงกวาประมาณ
การกําไรสําหรับป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทยอยคํานวณขึ้นจากกําไรทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรคูณดวยอัตรา
ภาษีเฉลี่ยทั้งปที่ประมาณไว
25. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู
ในระหวางงวด
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่
ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลง
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วัน
ตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา

กําไรสําหรับงวด (ลานบาท)
จํานวนหุน สามัญถัวเฉลีย่ ถวงน้าํ หนัก (ลานหุน)
กําไรตอหุน ขั้นพื้นฐาน/ กําไรตอหุนปรับลด (บาท/หุน)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2554
2553
2554
2553
312
349
4
75
7,244
7,205
7,244
7,399
0.043
0.048
0.001
0.010

กําไรสําหรับงวด (ลานบาท)
จํานวนหุน สามัญถัวเฉลีย่ ถวงน้าํ หนัก (ลานหุน)
กําไรตอหุน ขั้นพื้นฐาน/ กําไรตอหุนปรับลด (บาท/หุน)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2554
2553
2554
2553
733
715
285
129
7,244
6,691
7,244
7,399
0.101
0.107
0.039
0.017
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ไมมีการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานมารวมคํานวณกําไรตอหุน
ปรั บ ลดสํ า หรั บ งวดเก า เดื อ นสิ้น สุด วั น ที่ 30 กัน ยายน 2553 เนื่อ งจากราคาใช สิท ธิ ตอ หน ว ยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญมีราคาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยสําหรับงวดดังกลาว
26. เงินปนผลจาย
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 ไดอนุมัติการจาย
เงินปนผลระหวางกาล จากกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ใหแกผูถือหุน
สามัญทั้งหมดจํานวน 7,244,251,378 หุน ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.023 บาท เปนเงินปนผลรวม
166.6 ลานบาท ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนหุน จํานวนหุนของบริษัทฯที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิ
ไดรับเงินปนผลมีจํานวน 7,243,659,478 หุน (หลังจากหักหุนที่ไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลซึ่งเปนหุนที่
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด รับเปนนายทะเบียนใหจํานวน 591,900 หุน)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของบริษัทฯ ไดอนุมัติการจาย
เงิ น ป น ผลประจํ า ป 2553 จากกํ า ไรสะสม ให แ ก ผู ถื อ หุ น สามั ญ ทั้ ง หมดจํ า นวน 7,244,251,378
หุน (หลังจากหัก หุน ทุ น ซื้อคื น ที่ถือโดยบริ ษัท ฯจํ านวน 155,240,000 หุน ) ใหแกผูถือหุนในอัตรา
หุนละ 0.02 บาท เปนเงินปนผลรวม 144.9 ลานบาท ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนหุน จํานวนหุนของบริษัทฯ
ที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิไดรับเงินปนผลมีจํานวน 7,243,582,278 หุน (หลังจากหักหุนทุน
ซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯจํานวน 155,240,000 หุน และหุนที่ไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลซึ่งเปนหุนที่
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด รับเปนนายทะเบียนใหจํานวน 669,100 หุน)
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 4/2553 ไดอนุมัติการจาย
เงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ใหแกผูถือหุนสามัญทั้งหมดจํานวน
7,399,491,378 หุ น (หลังจากหักหุนทุ นซื้อคืนที่ถือโดยบริ ษัทฯจํานวน 634,400,000 หุน) ใหแ ก
ผูถื อ หุ น ในอั ต ราหุ น ละ 0.02 บาท เป น เงิ น ปน ผลรวม 148 ลา นบาท ณ วั น ที่ ป ด สมุ ด ทะเบี ย นหุ น
จํานวนหุนของบริษัทฯที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิไดรับเงินปนผลมีจํานวน 7,398,037,378 หุน
(หลังจากหักหุนทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯจํานวน 634,400,000 หุน และหุนที่ไมมีสิทธิไดรับ
เงินปนผลซึ่งเปนหุนที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด รับเปนนายทะเบียนให
จํานวน 1,454,000 หุน)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
27. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการตามสวนงานการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง การใหบริการโครงขายโทรคมนาคม สวนงานจัดหา ออกแบบ และวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และสวนงานอื่น และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 เปนดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

สวนงานการให
บริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง
2554
2553
รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

1,659
11
1,670
865

1,266
6
1,272
665

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
สวนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและ
สวนงานการใหบริการ
การตัดรายการบัญชี
โทรคมนาคม
โครงขายโทรคมนาคม
ระหวางกัน
สวนงานอื่นๆ
2554
2553
2554
2553
2554
2553
2554
2553
489
178
667
239

515
183
698
281

165
58
223
67

856
26
882
100

33
23
56
24

33
21
54
19

(270)
(270)
-

(236)
(236)
-

งบการเงินรวม
2554
2553
2,346
2,346
1,195

2,670
2,670
1,065

21
(199)
(397)
(30)
(42)
(123)
(106)
(7)
312

90
(189)
(379)
(19)
(110)
(114)
4
348
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: ลานบาท)

สวนงานการให
บริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง
2554
2553
รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและการบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

4,613
27
4,640
2,589

3,551
19
3,570
1,734

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
สวนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
สวนงานการใหบริการ
การตัดรายการบัญชี
ระบบสื่อสารและ
สวนงานอื่นๆ
โครงขายโทรคมนาคม
ระหวางกัน
โทรคมนาคม
2554
2553
2554
2553
2554
2553
2554
2553
1,440
528
1,968
666

1,515
520
2,035
775

939
74
1,013
199

1,736
944
2,680
251

93
68
161
68

107
58
165
56

(697)
(697)
-

(1,541)
(1,541)
-

งบการเงินรวม
2554
2553
7,085
7,085
3,522

6,909
6,909
2,816

55
(576)
(1,237)
(32)
(104)
(66)
(130)
(12)
(347)
(372)
32
733

172
(481)
(1,116)
(28)
(73)
10
(291)
(295)
1
715

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังตอไปนี้
28.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสือค้ําประกันการ
ประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวนเงินประมาณ 1,154.5 ลานบาทในนามของบริษัทฯ
และบริษัทยอย (เฉพาะของบริษัทฯ: 11.9 ลานบาท)
28.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทยอย
เปนจํานวนเงินรวม 4 ลานบาท
28.3 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิตกับผูขายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนเงิน
รวมประมาณ 19.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 ลานดอลลารสิงคโปรและ 112.9 ลานบาท
28.4 จัสเทลมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อและติดตั้งอุปกรณเปนจํานวนเงินประมาณ
51.6 ลานบาท
28.5 เออารเอส มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อคาใชบริการสื่อสัญญาณดาวเทียม (The Founder NSP
Airtime Purchase Agreement) กับ ACeS International Limited ผูเปนเจาของโครงการดาวเทียม
เอเซียส โดยเออารเอสมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมตามสัญญา (สิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม
2555) ซึ่งคาธรรมเนียมจะคิดจากคาธรรมเนียมขั้นต่ําตอป (500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือตาม
อัตราที่กําหนดไวในสัญญาตอปริมาณการใชบริการสื่อสัญญาณดาวเทียม แลวแตอยางใดจะมากกวา
28.6 บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (ทีเจพี) ซึ่งเปนบริษัทยอยไดทําสัญญาจางเหมา (Turn-Key) กับ
บริษัทคูสัญญาแหงหนึ่ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะตองสงมอบงานใหกับบริษัทคูสัญญาดังกลาวตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา โดยจะตองสงมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปจจุบันทีเจพีไม
สามารถสงมอบงานดังกลาวไดตามกําหนดระยะเวลาซึ่งบริษัทคูสัญญามีสิทธิที่จะคิดคาปรับลาชาตาม
สัญญาจากทีเจพีเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ลานบาท) อยางไรก็ตาม
ผูบริหารของทีเจพีอยูในระหวางการขอแกไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานกับคูสัญญาและขอขยายระยะเวลา
กับบริษั ทคูสัญญาออกไป ซึ่งผูบริ หารของที เ จพีเ ชื่อวาจะสามารถเจรจาแกไขสัญญาลดเนื้องาน
ขอขยายระยะเวลากับ บริษัทคู สัญญา เนื่ อ งจากเหตุข องความล าชา เกิด จากการส ง มอบพื้ น ที่ข อง
หนวยงานที่เกี่ยวของมีความลาชาและจะสามารถปดโครงการไดโดยจะไมมีคาปรับเกิดขึ้น
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
28.7 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
ก)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปลทีไดทําสัญญาการใหบริการโครงขายโทรคมนาคมกับ
ทีทีแอนดทีเอสเอสโดยทริปเปลทีจะไดรับคาบริการเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา และ
ทริ ปเปลทีตองปฏิ บัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ทริ ปเปลทีมีภาระที่จะตองใหบริการกับ
ทีทีแอนดทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ข)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปลทีไดทําสัญญาขอใชวงจรเชากับทีทีแอนดที โดยตกลง
ชําระคาบริการเปนรายเดือนตามที่ระบุไวในสัญญา และทริปเปลทีตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา สัญญานี้จะสิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของทริปเปลทีมีมติอนุมัติใหทริปเปลทีเขาทํา
ความตกลงเปลี่ ย นแปลงการคิ ด อั ต ราค า บริ ก ารโครงข า ยโทรคมนาคมของสั ญ ญาที่ ทํ า กั บ
ทีทีแอนดทีเอสเอส ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28.7 ก) โดยเปลี่ยนเปนการแบง
ผลประโยชนในอัตราสวนรอยละ 95 ของคาบริการที่เรียกเก็บไดจากลูกคาโดยใหถือวาทริปเปลที
(หรือบริษัทยอยของทริปเปลที) ใหบริการแกลูกคารวมกับทีทีแอนดทีเอสเอส โดยทริปเปลที (หรือ
บริษัทยอยของทริปเปลที) จะเปนผูลงทุนในดานโครงขาย การจัดซื้อ Routers และการลงทุนดานการ
โฆษณาประชาสัมพันธและที่ประชุมดังกลาวมีมติใหทริปเปลทีเขาทําความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาบริการวงจรเชาของสัญญาที่ทํากับทีทีแอนดที ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ
28.7 ข) โดยตกลงใหคิดอัตราคาบริการวงจรเชาในอัตราสวนรอยละ 15 ของรายไดคาบริการเฉลี่ยตอ
วงจรตอเดือนที่ทริปเปลทีไดรับจากการใหบริการโครงขายโทรคมนาคม ซึ่งในงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วั น ที่ 30 กั น ยายน 2554 ทริ ปเป ลที ไ ด บั น ทึ ก ค า เช า วงจรดั ง กล า วเป น จํ า นวนเงิ น
3 ล า นบาท
การเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขดั ง กล า วผู บ ริ ห ารของทริ ป เป ล ที เ ห็ น ว า เป น ประโยชน ร ว มกั น ระหว า ง
ผูใหบริการ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 บริษัท พี แพลนเนอร จํากัด ในฐานะผูทําแผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดที
ได มีห นั ง สือ บอกกล า วไม ย อมรั บ สิท ธิต ามสัญ ญาใหบ ริก ารวงจรเช า ตามที่ ก ล า วไวใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 28.7 ข) รวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกขอตกลงฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับและ
ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ อั ต ราค า บริ ก ารวงจรเช า ทุ ก ฉบั บ โดยให มี ผ ลการยกเลิ ก สั ญ ญาตั้ ง แต วั น ที่ 25
กุมภาพันธ 2554 เปนตนไป
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
28.8 ทริปเปลทีไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชารถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต 3 - 5 ป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ทริปเปลที มีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดดังนี้
ลานบาท
จายชําระภายใน:
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป

49
4

28.9 คดีฟองรอง
1.

ในป 2553 ซีซีเอสถูกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งในประเทศฟองรองเพื่อใหชําระหนี้จาก
การซื้ออุปกรณที่ใชในการทําระบบงาน CC&B ใหทีทีแอนดทีและดอกเบี้ย มีทุนทรัพยรวมเปน
จํานวน 91 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยมูลหนี้คาอุปกรณจํานวน 80 ลานบาท และดอกเบี้ยเปน
จํานวน 11 ลานบาท ซีซีเอสไดบันทึกมูลหนี้คาอุปกรณดังกลาวไวในบัญชีแลว แตไมไดบันทึก
ดอกเบี้ยจํานวน 11 ลานบาทดังกลาว ฝายบริหารของซีซีเอสพิจารณาวาซีซีเอสและบริษัท
ดังกลาวมีความเห็นชอบรวมกันที่ใหการดําเนินการตามสัญญาและการชําระเงินคาอุปกรณ
ระหวางซีซีเอสและบริษัทดังกลาวเปนไปในทํานองเดียวกับการชําระเงินคางาน CC&B จาก
ทีทีแอนดที (Back to Back) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.2 ในปจจุบัน
ทีทีแอนดทีอยูระหวางกระบวนการฟนฟูกิจการและยอดหนี้ของซีซีเอส (คางาน CC&B) ยัง
ไมไดรับคําสั่งเปนที่สุดใหชําระหนี้จากศาลลมละลายกลาง นอกจากนี้ยอดหนี้คางาน CC&B ยัง
เปนหนี้ที่มีการโตแยงกันอยู ซีซีเอสจึงยังไมไดชําระเงินคาอุปกรณใหบริษัทดังกลาว จนถึง
ปจจุบัน คดีนี้ศาลชั้นตนไดนัดสืบพยานในเดือนเมษายน 2555

2.

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด (เจไอเนต) ไดรับแจงเปนหนังสือฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม
2553 จากเจาพนักงานพิทักษทรัพย ใหชําระคาบริการวงจรเชาจํานวน 20.1 ลานบาท ซึ่งคาง
ชําระตั้งแตเดือนมีนาคม 2548 ถึงเดือนมีนาคม 2551 ใหแกทีทีแอนดทีและขอคิดดอกเบี้ยตั้งแต
วันที่ครบกําหนดชําระจนกวาจะไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น เจไอเนตไดบันทึกยอดหนี้คาบริการ
ดังกลาวไวในบัญชีครบถวนแลว อยางไรก็ตามจํานวนเงินคาบริการซึ่งถูกเรียกรองมาดังกลาวนี้
ยังไมเปนที่ยุติเนื่องจากคดียังอยูในระหวางการสอบสวนของเจาพนักงานพิทักษทรัพย เจไอเนต
จึงยังไมไดบันทึกรายการดอกเบี้ยคางชําระไวในบัญชี
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3.

บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด (สมารท) ไดรับแจงเปนหนังสือฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
จากเจาพนักงานพิทักษทรัพย ใหชําระคาบริการวงจรเชาจํานวน 23.7 ลานบาท ซึ่งคางชําระ
ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2551 พรอมดอกเบี้ยจํานวน 4.7 ลานบาทซึ่ง
คํานวณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ใหแกทีทีแอนดที และขอคิดดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ครบ
กําหนดชําระจนกวาจะไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น สมารทไดบันทึกยอดหนี้คาบริการดังกลาวไวใน
บัญชีครบถวนแลว อยางไรก็ตามจํานวนเงินคาบริการซึ่งถูกเรียกรองมาดังกลาวนี้ยังไมเปนที่ยุติ
เนื่องจากคดียังอยูในระหวางการสอบสวนของเจาพนักงานพิทักษทรัพย สมารทจึงยังไมได
บันทึกรายการดอกเบี้ยคางชําระไวในบัญชี

4.

ในระหวางป 2550 ถึงป 2552 ทีโอทีไดแจงความดําเนินคดีกับทริปเปลทีที่สถานีตํารวจหลาย
แห ง และฟ องร องต อศาลอาญาจัง หวัด ภูเ ก็ต โดยทีโอที ก ล าวหาว าทริปเปลทีไ ดลักลอบใช
อุปกรณคูสายของทีโอที ซึ่งฝายบริหารของทริปเปลทีเห็นวาทริปเปลทีไมไดมีการลักลอบใช
อุ ป กรณ คู ส ายของที โ อที แ ต อ ย า งใด แต เ ป น การใช อุ ป กรณ แ ละ/หรื อ บริ ก ารตามสั ญ ญาที่
ทริปเปลทีทําไวกับบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ปจจุบันผลของกรณีดังกลาวยังไมเปนที่
สิ้นสุด
ในป 2551 ทริปเปลทีไดถูกทีโอทีฟองฐานละเมิดและเรียกคาเสียหายเปนจํานวน 24 ลานบาท
โดยกลาวหาวาทริปเปลทีลักลอบนําเอาสัญญาณอินเตอรเน็ตของทีโอทีไปใช ขณะนี้คดีอยูใน
ระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
ในระหวางป 2552 ถึงป 2553 ทีทีแอนดทีไดแจงความที่สถานีตํารวจหลายแหงและฟองรองตอ
ศาลหลายแหงเพื่อดําเนินคดีกับทริปเปลทีและทีทีไอ เกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาวงจรเชา
และการเขาทํางานในพื้นที่ชุมสาย ปจจุบันผลของกรณีดังกลาวยังไมเปนที่สิ้นสุด
ในป 2553 ทริปเปลทีถูกทีทีแอนดทีฟองฐานละเมิดและเรียกคาเสียหายเปนจํานวน 16 ลานบาท
โดยกลาวหาวาทริปเปลทีละเมิดใชงานวงจรโทรคมนาคมของทีทีแอนดทีโดยไมไดรับอนุญาต
ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลแพง
ในป 2553 ทริปเปลทีไดรับแจงจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย สํานักฟนฟูกิจการของลูกหนี้วา
ทีทีแอนดทีไดขอใหทริปเปลทีชําระหนี้สินคงคางแกทีทีแอนดทีเปนจํานวนเงิน 834 ลานบาท
พรอมใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ซึ่งยอดเงินดังกลาวไม
ตรงกับภาระหนี้สินที่ทริปเปลทีบันทึกไวในบัญชี ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาสอบสวน
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
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เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ทริปเปลทีไดรับแจงจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานระงับ
ขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม วาทีทีแอนดทีไดยื่นคําเสนอขอพิพาทในวันที่ 27 ธันวาคม
2553 เพื่อเรียกรองใหทริปเปลทีชําระคาบริการวงจรเชาคางชําระตามสัญญาใหบริการวงจรเชา
เปนจํานวน 1,447 ลานบาท พรอมใหชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระหนี้
เสร็จสิ้นซึ่งยอดเงินดังกลาวไมตรงกับภาระหนี้สินที่ทริปเปลทีบันทึกไวในบัญชี ผูบริหารของ
ทริปเปลทีเชื่อวาเกิดจากทีทีแอนดทีใชอัตราคาบริการวงจรเชาและจํานวนวงจรที่นํามาคิด
คาบริการวงจรเชาไมถูกตอง และเชื่อวาทริปเปลทีไดบันทึกภาระหนี้สินคาบริการวงจรเชาตาม
เงื่อนไขสัญญาบริการวงจรเชาถูกตองและครบถวนแลว ปจจุบัน ทริปเปลทีอยูในขั้นตอนการ
จัดทําคําคัดคานและเรียกรองแยงตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ฝายบริหารของทริปเปลทีและทีทีไอเชื่อวาจะไมไดรับผลเสียหายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับคดีถูก
ฟองรองและขอพิพาทดังกลาว จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี
28.10 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริษัทยอย 5 แหงไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ดังตอไปนี้
บริษัท
บริษัท อคิวเมนท จํากัด

ประเภท
ใบอนุญาต
แบบที่หนึ่ง
แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง

บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด แบบที่สาม
จํากัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด แบบที่หนึ่ง
แบบที่หนึ่ง
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด

แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง
แบบที่สาม

บริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต
จํากัด

แบบที่หนึ่ง

บริการที่ไดรับอนุญาต
บริการอินเตอรเน็ต
บริการโทรศัพทสาธารณะ
บริการอินเตอรเน็ตเกตเวย
ระหวางประเทศ
บริการสื่อสารผานดาวเทียมที่
ใชจานสายอากาศขนาดเล็ก
บริการโทรศัพทประจําที่และ
บริการสื่อสารขอมูล
บริการอินเตอรเน็ต
บริการบัตรโทรศัพทระหวาง
ประเทศ
บริการอินเตอรเน็ต
บริการวงจรเชาสวนบุคคล
ภายในประเทศ
บริการอินเตอรเน็ตเกตเวย
ระหวางประเทศ
บริการวงจรเชาสวนบุคคล
ระหวางประเทศ
บริการอินเตอรเน็ต

ระยะเวลา
25 สิงหาคม 2552 - 24 สิงหาคม 2557
15 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2558
8 กุมภาพันธ 2550 - 7 กุมภาพันธ 2555
30 พฤศจิกายน 2550 - 29 พฤศจิกายน 2554
23 กุมภาพันธ 2549 - 22 กุมภาพันธ 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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บริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตประกอบกิจการดังกลาว นอกจากนี้สําหรับบริษัทยอยที่ไดรับใบอนุญาตแบบที่สองที่มี
โครงขายเปนของตนเองและใบอนุญาตแบบที่สามตองเสียคาธรรมเนียมในการนําสงเขากองทุนเพื่อ
การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ในอัตรารอยละ 4 ของ
รายไดกอนหักคาใชจายหรือบริษัทยอยสามารถจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกสทช. แทนการนําสงเงินเขากองทุน
ดังกลาว
ทริปเปลทีและจัสเทลไดรับอนุมัติจากกสทช. ใหสามารถดําเนินการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกสทช. แทนการ
นําสงเงินเขากองทุนดังกลาวสําหรับป 2553 เปนจํานวนเงินประมาณ 131 ลานบาทและ 23 ลานบาท
ตามลําดับ
เออารเอสซึ่งเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียม อยูในระหวางการยื่นขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกสทช. ปจจุบันเออารเอสยังไมไดรับใบอนุญาตดังกลาว
29. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
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