บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552 และ 2551

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของ
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ยกเว้นเหตุการณ์ที่จะกล่าวในวรรค ก) และ ข) ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไปซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า
งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ ีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ง
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํ เสนอใน
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ก)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริ ษทั ย่อย
มียอดหนี้คา้ งชําระจากบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยการมีอิทธิพลเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 759 ล้านบาท และ 681 ล้านบาท ตามลําดับ (ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดง
รวมอยูภ่ ายใต้รายการ “ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน” “มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกชําระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” และ “ลูกหนี้อื่น”
ในงบดุลรวม) ยอดคงค้างดังกล่าวส่ วนใหญ่คงค้างอยูใ่ นบัญชีเป็ นระยะเวลานาน ในการประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี้ของบริ ษทั ดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยได้รับประมาณการ
กระแสเงินสดที่จดั ทําโดยบริ ษทั ดังกล่าวในปี 2551 ซึ่งแสดงว่าบริ ษทั ดังกล่าวจะมีกระแสเงินสดใน
อนาคตเพียงพอที่จะชําระหนี้คืนได้เต็มจํานวน แต่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 บริ ษทั ดังกล่าวได้ยนื่
คําร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลได้ประทับรับคําร้องดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2552 เจ้าหนี้มีมติเลือกผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ดังกล่าว และเมื่อวันที่

22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง่ แต่งตั้งผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการแล้ว จนถึงวันที่ใน
รายงานนี้ผทู ้ าํ แผนยังอยูใ่ นระหว่างการจัดทําแผนฟื้ นฟูกิจการ อย่างไรก็ตามแผนฟื้ นฟูกิจการจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และได้รับอนุมตั ิจากศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากแผนฟื้ นฟูกิจการ
อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อประมาณการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญที่จะบันทึกในบัญชี
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยจึงไม่สามารถที่จะประมาณจํานวนเงินที่เหมาะสมได้ในปัจจุบนั นอกจากนี้
บริ ษทั ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและข้อโต้แย้งกับบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานอยูห่ ลายประเด็นและ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถสรุ ปผลการสอบทานงบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2552 ของบริ ษทั ดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็ นที่พอใจใน
ความเพียงพอของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์น้ ีเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดย
สถานการณ์ อนึ่งบริ ษทั ย่อยยังมียอดหนี้คา้ งชําระจากบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ดังกล่าว ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 216 ล้านบาท และ 1,111 ล้านบาท ตามลําดับ
และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ดังกล่าวก็มีหนี้คา้ งรับจากบริ ษทั ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้นเหตุการณ์ที่
กล่าวข้างต้นอาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อมูลค่าของหนี้คา้ งชําระนี้ดว้ ยเช่นกัน
ข)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 บริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานได้ระงับการจ่ายชําระยอด
คงค้างค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งกับบริ ษทั ผูใ้ ห้
สัมปทานให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปัจจุบนั เนื่องจากอยูใ่ นระหว่าง
การเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่ในรายงานนี้ ผลสรุ ปของการเจรจา
อัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและผลของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ดงั กล่าวนี้อาจมี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อจํานวนของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2552 จํานวน 841 ล้านบาท ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 จํานวน 1,216 ล้านบาท มูลค่าจากการใช้ตน้ ทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ ซึ่งใช้ในการ
ให้บริ การดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 449 ล้านบาท มูลค่า
เงินลงทุนและค่าความนิยมจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็ นจํานวน
1,946 ล้านบาท และจํานวน 37 ล้านบาท ตามลําดับ ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็ นที่พอใจ
ในจํานวนของรายได้จากการให้บริ การ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า มูลค่าต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ล
ใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ มูลค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์น้ ีเป็ นการ
ถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
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ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสําหรับปี 2552 และ 2551 จาก
เหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรค ก) และยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสําหรับปี
2552 จากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรค ข) งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
และ 2551 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั จัสมิน
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
โดยไม่มีผลกระทบต่อการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตต่อ
งบการเงินข้างต้นดังต่อไปนี้
1.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สัง่ เห็นชอบแผนฟื้ นฟู
กิจการของบริ ษทั ฯในวันที่ 7 สิ งหาคม 2546 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ศาลล้มละลายกลางได้
มีคาํ สัง่ ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้บางรายของบริ ษทั ฯได้ยนื่ คําร้อง
คัดค้านในบางประเด็น ซึ่งอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บริ ษทั ฯเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบ
ใดๆต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

2.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ง และบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสูญเสี ยการมีอิทธิพล และการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าบริ การวงจรเช่าและค่าบริ การโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
บริ การ

3.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสูญเสี ยการมีอิทธิพลเป็ น
จํานวน 701 ล้านบาทและเฉพาะของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวน 438 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน ดังนั้นเพื่อความรอบคอบ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงได้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวในปี 2552 เป็ น
จํานวน 516 ล้านบาทและเฉพาะของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวน 421 ล้านบาท นอกจากนี้เหตุการณ์ที่มี
สาระสําคัญสําหรับบริ ษทั ดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี้
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3.1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 บริ ษทั ดังกล่าวได้ยนื่ คําร้องเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของบริ ษทั ดังกล่าว ในระหว่างการ
ดําเนินการดังกล่าว บริ ษทั ดังกล่าวได้รับความคุม้ ครองตามที่กาํ หนดในมาตรา 90/12 แห่ ง
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ปัจจัยเหล่านี้มีความไม่แน่นอนอย่างเป็ นสาระสําคัญ ซึ่งอาจเป็ น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั
ดังกล่าว
3.2 บริ ษทั ดังกล่าวยังมีรายได้จากการให้บริ การเสริ มอื่นๆซึ่งอยูร่ ะหว่างการจัดทําข้อตกลง
และ/หรื อเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้จากบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทาน และบริ ษทั ดังกล่าวมีขอ้ โต้แย้ง
หลายเรื่ องกับบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานซึ่งยังไม่มีขอ้ ยุติ
4.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เกี่ยวกับการโอนกลับประมาณการค่าใช้พ้นื ที่
ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง

5.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.8 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา
(Turn-Key) จํานวนสองสัญญากับบริ ษทั คู่สญ
ั ญาสองแห่ง บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้อง
ส่ งมอบงานให้กบั บริ ษทั คู่สญ
ั ญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวไม่สามารถส่ งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งบริ ษทั คู่สญ
ั ญามีสิทธิที่จะคิด
ค่าปรับล่าช้าตามสัญญาต่อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญา
ของสัญญาฉบับที่หนึ่ง (34 ล้านบาท) และในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญาของสัญญาฉบับที่
สอง (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการขอขยายระยะเวลา
ั ญาออกไป ซึ่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถขอขยายระยะเวลาการ
กับบริ ษทั คู่สญ
ส่ งมอบออกไปได้ เนื่องจากเหตุของความล่าช้าเกิดจากการส่ งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความล่าช้าและจะไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น

ศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2553
4

บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนและ
มี ภูมิลาํ เนาในประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคื อการลงทุ นในบริ ษทั ต่างๆที่ ประกอบธุ รกิ จ
ทางด้านการสื่ อสารโทรคมนาคม โดยมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมู่ท่ี 4 ถนน
แจ้งวัฒนะ 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

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และการแสดงรายการในงบการเงิ นได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
งบการเงิ น นี้ ได้จ ัด ทําขึ้ น โดยใช้เ กณฑ์ราคาทุ น เดิ มเว้น แต่ จ ะได้เ ปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่ น ในนโยบาย
การบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”)
ดังต่อไปนี้

1

ชื่อบริ ษทั

ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น
เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
(อีกร้อยละ 9 ถือหุน้ โดยบริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง
จํากัด และอีกร้อยละ 9 ถือหุน้ โดยบริ ษทั เอเซี ยส
รี เยนแนล เซอร์ วสิ จํากัด)
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด

บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
(อีกร้อยละ 20 ถือหุน้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด)

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ การโครงข่ายเคเบิ้ล
ใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ
ให้บริ การด้านเทคโนโลยี
สื่ อสารผ่านดาวเทียม
ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์
พร้อมทดสอบระบบใน
โครงการสื่ อสาร
โทรคมนาคม
ให้บริ การอินเตอร์เน็ตและ
บริ การบัตรโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ
สํารวจ ออกแบบและก่อสร้าง
งานโยธาของโครงการ
โทรคมนาคม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละของสิ นทรัพย์ที่รวม
อยูใ่ นสิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละของรายได้ที่รวมอยูใ่ น
รายได้รวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย

100

100

11

18

10

18

ไทย

100

100

2

5

2

3

ไทย

57

57

24

16

30

18

ไทย

97

65

2

2

6

9

ไทย

80

80

2

3

-

-

2

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
โอเวอร์ซีส์ จํากัด (อีกร้อยละ 34 ถือหุน้ โดย
บริ ษทั เอเซี ยส (ประเทศไทย) จํากัด และอีกร้อยละ
26 ถือหุ น้ โดยบริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์วสิ
จํากัด)
บริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั จัสมิน ไซเบอร์ เวอร์ค จํากัด”)
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
บริ ษทั โมไบล์ คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์ วสิ เสส จํากัด
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จํากัด
(ถือหุ น้ โดยบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด
(มหาชน) ร้อยละ 98)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ
40
40

ร้อยละของสิ นทรัพย์ที่รวม
อยูใ่ นสิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ร้อยละของรายได้ที่รวมอยูใ่ น
รายได้รวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ
-

กิจกรรมลงทุน

ไทย

ผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย

100
100

100
100

-

-

-

-

หยุดดําเนินกิจการ
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย

100
70
100

100
70
100

-

1

-

1

ให้บริ การด้านจัดหา ออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนา
ซอฟแวร์และการจําหน่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ไทย

-

-

3

5

2

3

3

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั สมาร์ ท ไฮเวย์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด ร้อยละ 67)

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ การระบบเครื อข่าย
สื่ อสัญญาณความเร็ วสูง
ภายในประเทศ
ให้บริ การด้านโทรคมนาคม
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
(2552: ถือหุน้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด ร้อยละ 99 โทรศัพท์พ้นื ฐานและ
2551: ถือหุน้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด ร้อยละ 91) ระบบสื่ อสารข้อมูล
ให้บริ การอินเตอร์ เน็ต
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด
(มหาชน) ร้อยละ 100)
กิจกรรมลงทุน
บริ ษทั เอเซี ยส (ประเทศไทย) จํากัด
(ถือหุ น้ โดยบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
โอเวอร์ ซีส์ จํากัด ร้อยละ 59)
บริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด
ดําเนินการด้านการตลาด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั เอเซี ยส (ประเทศไทย) จํากัด
การจัดจําหน่ายอุปกรณ์และ
การให้บริ การแก่ผใู้ ช้บริ การ
ร้อยละ 98)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่ นระบบ
สัญญาณดาวเทียม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ร้อยละของสิ นทรัพย์ที่รวม
อยูใ่ นสิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ
1
1

ร้อยละของรายได้ที่รวมอยูใ่ น
รายได้รวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ไทย

-

-

28

25

13

31

ไทย

-

-

5

-

27

-

ไทย

-

-

-

-

-

-

ไทย

-

-

2

2

2

3

4

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ปากเกร็ ด แพลนเนอร์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
โอเวอร์ซีส์ จํากัด ร้อยละ 100)
Clippership Investments (BVI) Limited
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
โอเวอร์ ซีส์ จํากัด ร้อยละ 100)
บริ ษทั ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น
เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด ร้อยละ 90)
บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น
เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด ร้อยละ 100)
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จํากัด
(ถือหุ น้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด ร้อยละ 54 และ
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
ร้อยละ 46)

ลักษณะธุรกิจ

ผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการ

หยุดดําเนินกิจการ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ร้อยละของสิ นทรัพย์ที่รวม
อยูใ่ นสิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ร้อยละของรายได้ที่รวมอยูใ่ น
รายได้รวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ
-

British Virgin
Island

-

-

-

-

-

-

ให้บริ การโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว
นําแสงใต้น้ าํ

ไทย

-

-

2

4

1

4

ให้บริ การเช่าวงจรและบริ การ
รับ-ส่ งข้อมูลภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
ให้เช่าอาคารสํานักงาน

ไทย

-

-

4

4

5

7

ไทย

-

-

9

10

2

3
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ข)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มา (วันที่
บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย) จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ค)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

ง)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว

จ)

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่
ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนรวมและส่ วนของผู ้
ถือหุน้ ในงบดุลรวม

2.3

บริ ษทั ฯได้จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่ งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
ในเดื อนมิ ถุนายน 2552 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่ อง
การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชี ของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชี ระหว่างประเทศ
การอ้างอิ งเลขมาตรฐานการบัญชี ในงบการเงิ นนี้ ได้ถือปฏิบตั ิตามประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับ
ดังกล่าว
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกประกาศสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฉบับ ที่ 86/2551 และฉบับ ที่ 16/2552 ให้ใ ช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีใหม่ดงั ต่อไปนี้

3.1

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิ างการบัญชีทม่ี ีผลบังคับใช้ ใน
ปี ปัจจุบัน
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2550)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2550)
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกสิ ทธิการเช่า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีขา้ งต้นถือปฏิบตั ิ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็ นต้นไป ฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่า แม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินสําหรับปี ปั จจุบนั
6

3.2

มาตรฐานการบัญชีทยี่ งั ไม่ มผี ลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24
(ปรับปรุ ง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40

การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2555

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2550) และฉบับที่ 40 มาถือ
ปฏิบตั ิก่อนกําหนดได้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และฉบับ
ที่ 40 ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ส่ วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง
2550) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการบัญชี
ดังกล่าว
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1

การรับรู้รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริ การตามสัญญาสัมปทานจะรับรู ้ตามอัตราส่ วนแบ่งรายได้ที่กาํ หนดในสัญญา (โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามจํานวนช่องสัญญาณซึ่งได้ติดตั้งเรี ยบร้อยและเปิ ดให้บริ การแล้ว
รายได้จากการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม บริ การอินเตอร์ เน็ ตและบริ การอื่นที่เกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจอินเตอร์เน็ต บริ การโทรศัพท์และบริ การการจัดการรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว
รายได้จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่ อสารและโทรคมนาคมพร้อมการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการให้เช่ าโทรศัพท์สาธารณะรั บรู ้ รายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่ าและตามอัตราที่
กําหนดไว้ในสัญญาเช่า
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รายได้จ ากการขายตามสัญ ญาผ่อ นชํา ระรั บรู ้ ร ายได้ ณ วัน ที่ ขาย ซึ่ ง ราคาขายเป็ นราคาที่ ไ ม่ รวม
ดอกเบี้ยและเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของสิ่ งตอบแทน ซึ่ งคํานวณโดยการคิดลดลูกหนี้ ค่างวดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ ย ที่ ก าํ หนดขึ้ น กิ จ การรั บ รู ้ ร ายได้ด อกเบี้ ย ตามเกณฑ์สั ด ส่ ว นของเวลาโดยคํานึ ง ถึ ง อัต รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
รายได้จากการจําหน่ ายบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว และรายได้จากการ
จําหน่ ายบัตรดังกล่าวในส่ วนที่ ยงั ไม่ได้รับรู ้ รายได้จะบันทึกเป็ นรายได้รอการตัดบัญชี ในหนี้ สิน
หมุนเวียน
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่ องสู งซึ่ งถึ งกําหนดจ่ ายคื นภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 3 เดื อนนับจากวัน ที่ ไ ด้มาและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (วิธีเฉพาะเจาะจงสําหรับสิ นค้า
คงเหลือประเภทคอมพิวเตอร์) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า

4.5

สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายแสดงตามมูลค่าตามบัญชีหรื อมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าการขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งปี
นับจากวันที่ได้จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์รอการขาย
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4.6

เงินลงทุน
ก)

เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เ ผื่อ ขายแสดงตามมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยบัน ทึ ก
การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ดัง กล่ า วเป็ นรายการแยกต่ า งหากในส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น
จนกระทัง่ จําหน่ ายหลัก ทรั พย์ดังกล่ าวออกไป จึ งบันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมูลค่านั้นในงบ
กําไรขาดทุน นอกจากนี้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขายในงบกําไรขาดทุน เมื่อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวัน
ทําการสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่ มี ก ารโอนเปลี่ ย นประเภทเงิ น ลงทุ น บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจะปรั บ เปลี่ ย นราคาของ
เงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคา
ตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้บนั ทึกเป็ นรายการกําไร (ขาดทุน) ในงบกําไรขาดทุน
หรื อแสดงเป็ นส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแล้วแต่ประเภท
ของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
4.7

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่า เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์โดยวิธีเ ส้นตรงตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณดังนี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
โทรศัพท์สาธารณะ
อุปกรณ์สาํ หรับให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม
อุปกรณ์สาํ หรับสื่ อสารด้วยดาวเทียม
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

20, 24 ปี
5, 9 - 12 ปี
5 ปี
10 ปี แต่ไม่เกินอายุสญ
ั ญาที่เหลือ
5 - 15 ปี
5 ปี
3, 5 ปี
3, 5 ปี
5 ปี
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ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
4.8

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์
บริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าเริ่ มแรกของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ดว้ ยราคาทุน และภายหลังการรับรู ้รายการ
ครั้งแรก คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อย
ค่า(ถ้ามี)
บริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ซ่ ึ งมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์ 3-10 ปี และจะประเมิ นการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ เมื่ อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัด
จําหน่ ายของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบ
กําไรขาดทุน

4.9

ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ าและค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม โดยตัดจําหน่ายตามอายุของระยะเวลา
เช่า 30 ปี ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน

4.10 ต้ นทุนโครงการรอตัดจ่ ายและค่ าตัดจําหน่ าย
ต้นทุ นโครงการรอตัดจ่ายแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั นี้
ก)

ต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ าํ ตัดจําหน่ ายโดยคํานวณจากสัดส่ วนจํานวนช่ องสัญญาณที่เปิ ด
ให้ บ ริ ก ารในแต่ ล ะปี ต่ อ จํา นวนช่ อ งสั ญ ญาณที่ จ ะเปิ ดให้ บ ริ ก ารทั้ง หมดตามระยะเวลา
สัมปทาน

ข)

ต้นทุนอุปกรณ์โครงการให้บริ การเช่าวงจรสื่ อสัญญาณความเร็ วสู งภายในประเทศตัดจําหน่าย
โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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4.11

ค่ าความนิยม
ณ วันที่ได้มา บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจ
ส่ วนที่สูงกว่าส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ หนี้สิน และ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มา หากส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในมูลค่า
ยุติธรรมสุ ทธิของสิ นทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มาสู งกว่าต้นทุน
การรวมธุรกิจ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ส่วนเกินนี้ในงบกําไรขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้น
จากการรวมกิ จ การให้กับ หน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด เงิ น สด (หรื อ กลุ่ ม ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
จะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ
(หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สิ น ทรั พ ย์ที่ก่ อให้เ กิ ดเงิ นสดน้อ ยกว่ามู ลค่าตามบัญชี บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรั บรู ้ ขาดทุน จาก
การด้อ ยค่ า ในงบกํา ไรขาดทุ น และบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยไม่ ส ามารถกลับ บัญ ชี ข าดทุ น จาก
การด้อยค่าได้ในอนาคต

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯหมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อ
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.13 สั ญญาผ่ อนชําระระยะยาว
บริ ษทั ย่อยบันทึกสัญญาผ่อนชําระระยะยาวของอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ น
เจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนให้กบั บริ ษทั ย่อยแล้วเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวน
เงิ นที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาผ่อนชําระ ภาระผูกพันตามสัญญาผ่อนชําระหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะ
บันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาผ่อน
ชําระ
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4.14

เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กํา ไรและขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี่ ย นได้ร วมอยู่ ใ นการคํา นวณ
ผลการดําเนินงาน

4.15 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงิ น ลงทุ น และสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ มี ต ัว ตนอื่ น ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยหากมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่ า สิ น ทรั พ ย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
จากสิ น ทรั พ ย์แ ละคํา นวณคิ ด ลดเป็ นมูลค่ าปั จ จุ บนั โดยใช้อ ัตราคิ ด ลดก่ อ นภาษี ที่สะท้อ นถึ ง การ
ประเมิ น ความเสี่ ย งในสภาพตลาดปั จ จุ บ ัน ของเงิ น สดตามระยะเวลาและความเสี่ ย งซึ่ งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อน
ถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดย
การจําหน่ ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
4.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
4.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.18 หุ้นทุนซื้อคืน
หุ ้นทุนซื้ อคืนแสดงมูลค่าในงบดุ ลด้วยราคาทุนเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด หาก
ราคาขายของหุ ้นทุนซื้อคืนสู งกว่าราคาซื้ อของหุ ้นทุนซื้ อคืน บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้นทุนซื้ อคืนและหากราคาขายของหุ ้นทุนซื้ อคืนตํ่ากว่าราคาซื้ อของหุ ้นทุนซื้ อคืน บริ ษทั ฯจะ
นําผลต่างหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นทุนซื้ อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่างที่เหลืออยูไ่ ปหักจาก
บัญชีกาํ ไรสะสม
4.19 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
4.20 ตราสารอนุพนั ธ์
สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้ นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บันทึกในงบกําไรขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ ายด้วยวิธี
เส้นตรงตามอายุของสัญญา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น ผลที่เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเมื่อฝ่ ายบริ หารใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ น
ระยะเวลานาน การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานาน
หรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
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ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารต้องประมาณอายุการใช้งานและมูลค่า
ซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยม
ในการบัน ทึ ก และวัด มู ล ค่ า ของค่ า ความนิ ย ม ณ วัน ที่ ไ ด้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์
หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหา
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน
6.

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินลงทุนชัว่ คราวได้รวมเงินฝากประเภทออมทรัพย์และเงินฝากประจํา
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิ นรวมประมาณ 17 ล้านบาท (2551: 103 ล้านบาท) และ
เฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท (2551: 25 ล้านบาท) ซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ได้นาํ ไปคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2552
2551

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วมที่
สูญเสี ยการมีอิทธิพล
รายได้จากการขายและการบริ การ

1,238

1,945

ส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าจัดการจ่าย
ซื้ ออุปกรณ์
ค่าขนส่ งกระจายพัสดุ
ค่าเช่าจ่าย

695
19
10
828
9
60
6
1

21
8
654
88
35
-

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
หรื อราคาที่ได้จากการประกวดราคา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
MLR
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

6
19
9

2
22
-

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและการบริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าจัดการรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าจัดการจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

145
46
23
1
22

89
38
3
6
1
26

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
MLR
MLR-2%
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2552 และ 2551 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทร่ วมที่สูญเสี ยการมีอทิ ธิพล
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั โมโน ฟิ ล์ม 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 คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
ลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั จัสมิน ไซเบอร์ เวอร์ค จํากัด”)
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จํากัด
บริ ษทั เอเซียส รี เยนแนล เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต จํากัด
บริ ษทั ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด

663
207
8
878

494
1,011
63
1,568

-

-

2
5
1
8
886

16
3
1
1
21
1,589

-

-

-

-

500
6
506

39
6
45

-

-

58
48
47
40
11

1
237
16
35
11

-

-

11
10
6
6
1
1
1
240

10
7
6
43
366
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
บริษัทร่ วมที่สูญเสี ยการมีอทิ ธิพล
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด

21
1
22
22
22
22

18
18
18
18
18

240
746
(22)
724

1
1
367
412
(22)
390

มูลค่ างานที่แล้ วเสร็จแต่ ยงั ไม่ เรียกชําระจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทร่ วมที่สูญเสี ยการมีอทิ ธิพล
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
รวมมูลค่ างานที่แล้ วเสร็จแต่ ยงั ไม่ เรียกชําระจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

2
2

97
15
112

-

-

เงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
รวมเงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย

-

-

1,482
1,482

1,400
1,400

ลูกหนีก้ ารค้ าระยะยาวจากบริษัทร่ วมที่สูญเสี ยการมีอทิ ธิพล
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
รวมลูกหนีก้ ารค้ าระยะยาวจากบริษทั ร่ วมที่สูญเสี ยการมีอทิ ธิพล

-

22
22

-

-

รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

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

20

20

20

20

16
36
(26)

16
36
(26)

16
36
(26)

16
36
(26)

10

10

10

10
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
เจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทร่ วมที่สูญเสี ยการมีอทิ ธิพล
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั โมไบล์ คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วสิ เสส จํากัด
อื่นๆ
บริษัทร่ วม
บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริษัทร่ วมที่สูญเสี ยการมีอทิ ธิพล
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
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

-

-

-

8

582
221
12
815
815

874
94
3
971
971

-

8

-

-

13
6
1
1
21

12
6
3
1
22

4

4

-

-

84
5
1
90

68
68

-

-

2
96

72

21

22

-

-

555
269
824
(165)

555
269
824
(141)

-

-

659

683
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หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการของ
บริ ษทั ฯที่มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทั้งหมดในปี 2556 ส่ วนดอกเบี้ยมีกาํ หนดชําระเป็ นรายไตรมาสใน
อัตรา MLR-2 บริ ษทั ฯมีสิทธิยกยอดไปจ่ายในปี 2556 ได้ หากในปี ดังกล่าวบริ ษทั ฯมีเงินสดส่ วนเกิน
ไม่พอชําระให้ปลดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริ ษทั ย่อยมียอดหนี้ คา้ งชําระจากบริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด
(มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยการมีอิทธิ พล เป็ นจํานวน
เงินประมาณ 759 ล้านบาทและ 681 ล้านบาท ตามลําดับ (ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดง
รวมอยูภ่ ายใต้รายการ “ลูกหนี้ การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและลูกหนี้ กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน” “มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกชําระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” และ “ลูกหนี้ อื่น”
ในงบดุลรวม) ยอดคงค้างดังกล่าวส่ วนใหญ่คงค้างอยู่ในบัญชีเป็ นระยะเวลานาน ในการประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี้ ของทีทีแอนด์ที ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยได้รับประมาณการกระแส
เงินสดที่จดั ทําโดยทีทีแอนด์ทีในปี 2551 ซึ่ งแสดงว่าทีทีแอนด์ทีจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียง
พอที่จะชําระหนี้ คืนได้เต็มจํานวน แต่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําร้องขอฟื้ นฟู
กิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลได้ประทับรับคําร้องดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม
2552 เจ้า หนี้ มี ม ติ เ ลื อ กที ทีแ อนด์ที เ ป็ นผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิ จ การ แต่ เ มื่ อ วัน ที่ 8 เมษายน 2552 ศาล
ล้ม ละลายกลางมี ค าํ สั่ ง ไม่ เ ห็ น ชอบให้ที ที แ อนด์ที เ ป็ นผูท้ าํ แผนฟื้ นฟู กิ จ การ และมี ค าํ สั่ง ให้เ จ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เรี ยกประชุ มเจ้าหนี้ ภายใน 40 วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ สั่งเพื่อเลือกผูท้ าํ แผน
ฟื้ นฟูกิจการ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เจ้าหนี้ มีมติเลือกบริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผูท้ าํ
แผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง่ แต่งตั้ง
ให้บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ได้ประกาศโฆษณาคําสั่งแต่งตั้งผูท้ าํ แผนในราชกิจจานุ เบกษา ผูท้ าํ แผนจะต้องจัดทํา
และส่ งแผนฟื้ นฟูกิจการให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เพื่อจัดประชุมเจ้าหนี้ภายในเวลา 3 เดือน นับแต่
วันโฆษณาคําสั่งแต่งตั้งผูท้ าํ แผนในราชกิจจานุ เบกษา โดยศาลอาจขยายกําหนดเวลาให้อีกได้ไม่เกิน
2 ครั้ ง ครั้ งละไม่เกิ น 1 เดื อน จนถึงปั จจุบนั ผูท้ าํ แผนยังอยู่ในระหว่างการจัดทําแผนฟื้ นฟูกิจการ
อย่างไรก็ตาม แผนฟื้ นฟูกิ จการจะต้องได้รับความเห็ นชอบจากเจ้าหนี้ แ ละได้รับอนุ มตั ิ จากศาล
ล้มละลายกลาง เนื่ องจากแผนฟื้ นฟูกิจการอาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อประมาณการค่า
เผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่ จะบันทึ กในบัญชี ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยจึ งไม่สามารถที่ จะประมาณการ
จํา นวนเงิ น ที่ เ หมาะสมได้ใ นปั จ จุ บ ัน อนึ่ ง บริ ษ ัท ย่อ ยยัง มี ย อดหนี้ ค้า งชํา ระจากบริ ษ ัท ย่อ ยของ
ทีทีแอนด์ที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 216 ล้านบาท และ 1,111
ล้านบาท ตามลําดับ และบริ ษทั ย่อยของทีทีแอนด์ทีกม็ ีหนี้คา้ งรับจากทีทีแอนด์ทีดว้ ยเช่นกัน
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การชําระยอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เมื่ อวัน ที่ 22 มิ ถุน ายน 2552 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ทั ทริ ป เปิ ลที บรอดแบนด์ จํา กัด
(มหาชน) (ทริ ปเปิ ลที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีมติอนุ มตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทําความตกลงกับบริ ษทั ทีที
แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์ วิสเซส จํากัด (ทีทีแอนด์ทีเอสเอส) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของทีทีแอนด์ที
โดยให้ทริ ปเปิ ลทีรับโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นจํานวนเงิน 707 ล้านบาท ซึ่ งทีทีแอนด์ทีเป็ นผูส้ ั่งจ่าย
และทีทีแอนด์ทีเอสเอสสลักหลังเพื่อโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่ทริ ปเปิ ลที เพื่อเป็ นการชําระ
หนี้ค่าบริ การวงจรเช่าบางส่ วนที่ทีทีแอนด์ทีเอสเอสมีต่อทริ ปเปิ ลที
และเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของทริ ปเปิ ลทีมีมติอนุมตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีเข้า
ทําหนังสื อรับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส เพื่อชําระค่าบริ การโครงข่ายโทรคมนาคมที่
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสค้างชําระทริ ปเปิ ลที โดยทีทีแอนด์ทีเอสเอสได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับชําระ
เงินที่ทีทีแอนด์ทีคา้ งชําระจํานวน 170 ล้านบาทให้แก่ทริ ปเปิ ลที และทริ ปเปิ ลทีตกลงรับโอนสิ ทธิ
ดังกล่าว
ต่อมาทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระหนี้ค่าบริ การวงจรเช่าค้างชําระผ่านทีทีแอนด์ทีซ่ ึงเป็ นบริ ษทั คู่สญ
ั ญาโดยตรง
กับทริ ปเปิ ลที โดยการสลักหลังและโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นจํานวน 707 ล้านบาทตามที่กล่าวข้างต้น
ให้แก่ทีทีแอนด์ทีและแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้ กบั ทีทีแอนด์ที โดยการใช้สิทธิเรี ยกร้องใน
มูลหนี้ การค้าที่ ทริ ปเปิ ลทีรับโอนมาจากทีทีแอนด์ทีเอสเอสเป็ นจํานวน 170 ล้านบาทตามที่กล่าว
ข้างต้นมาหักกลบลบกับหนี้ที่ทริ ปเปิ ลทีติดค้างอยูก่ บั ทีทีแอนด์ที (ในระยะแรกทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระเงิน
ค่าบริ การวงจรเช่าให้แก่บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) แต่ต่อมาวิธีการชําระเงินดังกล่าวเกิด
เหตุขดั ข้องขึ้น เนื่ องจากทีโอทียื่นฟ้ องทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง ทําให้ทริ ปเปิ ลทีหยุดชําระค่าบริ การ
วงจรเช่าให้แก่ทีโอที)
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีได้แสดงความเห็ นว่าการที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระหนี้ ค่าบริ การ
วงจรเช่าค้างชําระตามสัญญาการให้บริ การวงจรเช่าให้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยตรง เนื่ องจากวิธีการชําระ
เงินให้แก่ทีโอทีเกิดเหตุขดั ข้องขึ้นนั้น ทริ ปเปิ ลทีสามารถกระทําได้เนื่ องจากทีทีแอนด์ทีเป็ นคู่สัญญา
ที่มีนิติสัมพันธ์กบั ทริ ปเปิ ลทีโดยตรง การที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าโดยการสลักหลัง
และโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินให้ทีทีแอนด์ทีดงั กล่าวข้างต้น ถือได้ว่าทีทีแอนด์ทีเป็ นทั้งผูอ้ อกและผูท้ รง
ตัว๋ สัญญาใช้เงินในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิ ทธิ และความรับผิดในหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินนั้นตกอยูแ่ ก่
บุคคลเดียวกันและเกลื่อนกลืนกัน ซึ่ งมีผลทําให้หนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินและหนี้ ค่าบริ การค้างชําระ
เป็ นอันระงับสิ้ นไปด้วยจํานวนที่เท่ากันกับมูลค่าตามตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว และการที่ทริ ปเปิ ลทีได้
แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ กบั ทีทีแอนด์ทีโดยการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในมูลหนี้ การค้าที่ทริ ปเปิ ลที
รับโอนมาจากทีทีแอนด์ทีเอสเอสตามที่กล่าวข้างต้น ทริ ปเปิ ลทีจึงมีฐานะเป็ นลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ของ
ทีทีแอนด์ทีในเวลาเดียวกัน ทีทีแอนด์ทีกบั ทริ ปเปิ ลทีจึงมีความผูกพันซึ่ งกันและกันโดยมูลหนี้ อนั มี
วัตถุประสงค์เป็ นหนี้ เงินอย่างเดียวกัน ทริ ปเปิ ลทีจึงมีสิทธิ โดยชอบที่จะแสดงเจตนาขอหักกลบลบ
หนี้กบั ทีทีแอนด์ทีเพียงเท่ากับจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้ท้ งั สองฝ่ าย
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สัญญาสําคัญที่ทาํ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในเดื อ นพฤษภาคม 2549 ทริ ป เปิ ลที ไ ด้ท าํ สั ญ ญาขอใช้ว งจรเช่ า กับที ที แ อนด์ที โดยตกลงชํา ระ
ค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริ ปเปิ ลทียงั ได้ทาํ สัญญาการให้บริ การโครงข่าย
โทรคมนาคมกับที ทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทริ ปเปิ ลทีจะได้รับค่าบริ การเป็ นรายเดื อนตามที่ ระบุไว้
ในสัญญา ทริ ปเปิ ลทีมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าบริ การวงจรเช่ าให้กบั ทีทีแอนด์ทีและให้บริ การกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของทริ ปเปิ ลทีมีมติอนุ มตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทํา
ความตกลงเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราค่าบริ การโครงข่ายโทรคมนาคมของสัญญาที่ทาํ กับทีทีแอนด์ที
เอสเอส โดยเปลี่ยนเป็ นการแบ่งผลประโยชน์ในอัตราร้ อยละ 95 ของค่าบริ การที่เรี ยกเก็บได้จาก
ลูกค้าโดยให้ถือว่าทริ ปเปิ ลที (หรื อบริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) ให้บริ การแก่ลูกค้าร่ วมกับทีทีแอนด์ที
เอสเอส โดยทริ ปเปิ ลที (หรื อบริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) จะเป็ นผูล้ งทุนในด้านโครงข่าย การจัดซื้ อ
Routers และการลงทุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ทริ ปเปิ ลทีเข้า
ทําความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การวงจรเช่าของสัญญาที่ทาํ กับทีทีแอนด์ทีโดยตกลงให้คิด
อัตราค่าบริ การวงจรเช่าในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริ การเฉลี่ยต่อวงจรต่อเดือนที่ทริ ปเปิ ลที
ได้รับจากการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของ
ทริ ปเปิ ลทีเห็นว่าเป็ นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในปี 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงิ นเดื อน โบนัสและค่าเบี้ยประชุ มให้แก่ กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 133 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 19 ล้านบาท) (2551: 130 ล้านบาท และ
เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 18 ล้านบาท)
ภาระคํ้าประกันกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 21 และข้อ 38.2
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8.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจาก
วันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั 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 7)
กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
2551
40

261

-

-

172
147
41
485
885

524
306
261
237
1,589

-

-

1,555

357

-

-

582
308
500
312
3,257
(114)
3,143
4,028

305
187
18
178
1,045
(105)
940
2,529

56
56
(56)
-

1
58
59
(58)
1
1

22

ในยอดลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ที่มีระยะเวลาค้าง
ชําระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ซึ่งสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2552
2551
232
162
461
2
227
94
258
920

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
-

บริ ษ ัท ย่อ 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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จํากัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย จํานวน 1,216 ล้านบาท เป็ นลูกหนี้การค้าจากการให้บริ การ
ภายใต้สญ
ั ญาร่ วมลงทุนกับทีโอที ซึ่งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้างไว้
ตั้งแต่เดื อนกันยายน 2551 จนถึ งปั จจุบนั เนื่ องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั
เจเอสที ซี เจเอสที ซีบนั ทึกรายได้จากการให้บริ การภายใต้สัญญาดังกล่าวสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2552 เป็ นจํานวน 841 ล้านบาท จนถึงปั จจุบนั ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั
ไม่ เป็ นที่ สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม เจเอสที ซีเชื่ อว่าการบันทึ กดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่ วมลงทุ น
ดังกล่าวข้างต้น
9.

สิ นค้ าคงเหลือ

อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและอะไหล่
รวม
หัก: ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2552
2551
29
30
1,066
190
1,095
220
(107)
(101)
988
119
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10.

สิ นทรัพย์ รอการขาย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สิ นทรัพย์รอการขาย
ประกอบด้วย

เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
ที่ดิน
อาคาร - สุ ทธิ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สิ นทรัพย์รอการขาย - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2552
2551
158
141
48
6
299
54
(71)
54
228

ในปี 2547 บริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีผูป้ ระเมินราคาอิสระทําการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและ
อาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน ซึ่ งถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์รอการขายในปี 2551 ผลจากการ
ประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ครั้งนี้ ปรากฎว่าราคาประเมินของสิ นทรัพย์มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีมูลค่า
ที่ไม่แตกต่างจากการประเมินมูลค่าของสิ นทรั พย์ในปี 2547 ต่อมาในระหว่างปี 2552 บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้ขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงิน 103 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายเป็ นจํานวน
24 ล้านบาท และมีกาํ ไรจากการขายเป็ นจํานวน 25 ล้านบาท
11.

ลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ อื่นในงบดุลรวมได้รวมจํานวนเงินที่บริ ษทั สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จํากัด
(เอสทีซีซี) ได้จ่ายชําระค่าทํางานโครงการหนึ่งให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่งแทนทีทีแอนด์ที
เป็ นจํานวนเงิน 73 ล้านบาท โดยเอสทีซีซีมีสิทธิเรี ยกชําระเงินจํานวนดังกล่าวคืนจากทีทีแอนด์ที และ
เอสทีซีซีได้ยนื่ ขอรับชําระหนี้จาํ นวนเงินดังกล่าวในการฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีแล้ว

12.

เงินฝากกับสถาบันการเงินทีม่ ีภาระคํา้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ไปคํ้าประกัน
วงเงินสิ นเชื่อ
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13.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั โมไบล์ คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วสิ เสส จํากัด
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั จัสมิน ไซเบอร์ เวอร์ค จํากัด”)
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2552
2551
1,550
1,550
760
760
200
200
100
100
703
703
260
260
110
110
52
52
115
15
0.1

115
15
0.1

ราคาทุน
2552
2551
1,946
1,946
760
760
160
160
70
70
100
100
100
100
110
110
52
52
46
7
-

46
1
-

3,351
(367)
2,984

3,345
(351)
2,994

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2552
2551
582
330
14
115
3
585

2
461

13.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ปั จจุบนั เจเอสทีซี อยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วน
แบ่งรายได้จากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนกับทีโอที ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทาน ฝ่ ายบริ หาร
ของเจเอสทีซีเชื่ อว่าการบันทึกรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่ วมลงทุนดังกล่าว
ข้างต้น
13.2 เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ ในระหว่างปี 2552 บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั
ที.เจ.พี. เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (ทีเจพี) เป็ นจํานวน 16 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีผลขาดทุนเป็ น
ระยะเวลานาน
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13.3 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2552 ของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯซื้ อ
หุ ้ นสามัญของบริ ษัท จัสมิ น อิ นเตอร์ เนต จํากัด (เจไอเนต) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่ อย จากบริ ษ ัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท.) จํานวน 480,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 12.09 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
5.8 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้ซ้ือหุ น้ ดังกล่าวจาก กสท. แล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 การซื้อหุ น้ ดังกล่าวนี้
ทําให้ สั ดส่ วนการถื อหุ ้ นของบริ ษ ัทฯในเจไอเนตเพิ่ มขึ้ นจากเดิ มร้ อยละ 65 เป็ นร้ อยละ 97 และมี
ค่าความนิยมติดลบจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นจํานวน 20 ล้านบาท โดยได้แสดงไว้ภายใต้
รายการ “ส่ วนเกินของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมในราคาที่
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันซื้อ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
13.4 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (จัสเทล)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของจัสเทลจากเดิมจํานวน 220 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ
2,200,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) เป็ นจํานวน 520 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 5,200,000 หุ ้น มูลค่า
หุ น้ ละ 100 บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม จัสเทลได้เรี ยกให้ชาํ ระค่าหุ ้นครั้งแรกเป็ นจํานวนร้ อยละ 25 ของทุน
จดทะเบียนรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 75 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นของจัสเทลมีมติให้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มอีกเป็ นจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนรวมเป็ น
จํานวน 30 ล้านบาท จัสเทลได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2552
13.5 บริ ษทั ฯและบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้นาํ ใบ
หุน้ ส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานําหรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทนผูถ้ ือหลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกัน
หนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
13.6 ในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 ทีโอทีได้แจ้งความดําเนิ นคดีกบั ทริ ปเปิ ลที ที่สถานี ตาํ รวจหลายแห่ ง
โดยทีโอทีอา้ งในคําฟ้ องร้องว่าทริ ปเปิ ลทีได้ลกั ลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอที ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของ
ทริ ปเปิ ลทีเห็นว่า ทริ ปเปิ ลทีไม่ได้มีการลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอทีแต่อย่างใด แต่เป็ นการใช้
อุปกรณ์และ/หรื อบริ การตามสัญญาที่ทริ ปเปิ ลทีทาํ ไว้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ปั จจุบนั ผล
ของกรณี ดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลทีเชื่อว่าทริ ปเปิ ลทีจะไม่ได้
รับผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการฟ้ องร้องดังกล่าว จึงไม่มีการตั้งสํารองสําหรับหนี้ สินที่อาจ
เกิดขึ้นไว้ในบัญชี
ในปี 2551 ทริ ปเปิ ลที ได้ถูกทีโอทีฟ้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงินรวม 24 ล้าน
บาท โดยกล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีลกั ลอบนําเอาสัญญาณโทรศัพท์ และช่องสัญญาณอินเตอร์ เน็ตของ
ทีโอทีไปใช้ ขณะนี้ คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลทีเชื่อ
ว่าทริ ปเปิ ลทีจะไม่ได้รับผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการถูกฟ้ องร้องดังกล่าวข้างต้น จึงไม่มีการตั้ง
สํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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13.7 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด (อคิวเมนท์) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําบันทึก
ข้อตกลงกับที ทีแอนด์ที โดยมี สาระสําคัญคือ อคิวเมนท์จะต้องให้การสนับสนุ นทางการเงิ นแก่
ทริ ปเปิ ลที ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ในระหว่างที่ทริ ปเปิ ลทียงั คงเป็ นบริ ษทั ย่อย และให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นของ
ที ทีแอนด์ทีเข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มทุ นและ/หรื อหุ ้นเดิ มที่ อคิวเมนท์ถืออยู่เพื่อให้การถื อหุ ้นในทริ ปเปิ ลที
เป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ในทีทีแอนด์ที ณ วันที่มีการเสนอขายหุ น้ สามัญของทริ ปเปิ ลทีให้แก่
ประชาชน หรื อในวันที่ครบกําหนด 3 ปี นับแต่วนั ทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดยราคาซื้อหุ น้ ในกรณี
ที่มีการเสนอขายหุ น้ สามัญของทริ ปเปิ ลทีให้แก่ประชาชนจะเท่ากับมูลค่าหุ น้ (10 บาท) บวกด้วยส่ วน
เพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี หรื อราคาเสนอขายหุ ้นสามัญของทริ ปเปิ ลทีให้แก่ประชาชนแล้วแต่ว่า
จํานวนใดจะตํ่ากว่า ส่ วนราคาซื้ อหุ ้นในกรณี ที่ไม่มีการเสนอขายหุ ้นสามัญของทริ ปเปิ ลที ให้แ ก่
ประชาชนจะอยูใ่ นระดับราคายุติธรรมที่กาํ หนดโดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
บริ ษทั ที่ ปรึ กษาทางกฎหมายของทริ ปเปิ ลที ได้แสดงความเห็ นว่าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นได้
สิ้ นผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2551 ซึ่งเป็ นวันที่ กลต.ได้มีจดหมายถึงทริ ปเปิ ลทีเพื่อขอส่ งคืน
คําขออนุ ญาตเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ของทริ ปเปิ ลที เนื่องจาก กลต.ไม่สามารถพิจารณาคําขออนุญาตของทริ ปเปิ ลทีต่อไปได้เพราะทริ ปเปิ ลที
ได้ขอขยายระยะเวลาชี้ แจงข้อมูลเพิ่มเติ มออกไปอย่างไม่ มีก าํ หนด จึ งถื อได้ว่า กลต.มิ ได้ให้ความ
เห็ นชอบในการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุ นต่ อประชาชนของทริ ปเปิ ลที ซึ่ งจากเหตุ การณ์ ดังกล่ าวถื อว่า
ทริ ปเปิ ลทีได้เริ่ มกระบวนการทําการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนภายใน 3 ปี แต่ไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่ งทําให้บนั ทึกข้อตกลงสิ้ นผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ดงั กล่าว
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของทริ ปเปิ ลทีมีมติอนุมตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีลดทุน
จดทะเบี ยนจาก 1,200 ล้านบาท เป็ น 110 ล้านบาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ าย
จํานวน 1,090 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของทริ ปเปิ ลทีจาก 110
ล้านบาท เป็ น 1,000 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 890 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของทริ ปเปิ ลทีตามสัดส่ วนในอัตรา 1 หุ น้ เดิมต่อ 8.09 หุ น้ ใหม่ ใน
ราคาเสนอขายหุ น้ ละ 1 บาท และเมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2552 ทริ ปเปิ ลทีได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
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เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของอคิวเมนท์มีมติให้อคิวเมนท์ซ่ ึ งเดิมถือหุ ้น
ในทริ ปเปิ ลทีจาํ นวน 99,999,410 หุ น้ เข้าซื้อหุ น้ เพิ่มทุนตามสิ ทธิในทริ ปเปิ ลที ในอัตรา 1 หุ น้ เดิมต่อ
8.09 หุ น้ ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1 บาท จํานวน 809,086,135 หุน้ และซื้อหุน้ ในส่ วนที่เหลือจาก
การไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นของทีทีแอนด์ที จํานวน 80,908,525 หุ ้น ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 1 บาท
รวมเป็ นจํานวนหุ ้นหลังเพิ่มทุ นทั้งสิ้ น 989,994,070 หุ ้น ผลดังกล่าวทําให้สัดส่ วนการถื อหุ ้นของ
อคิวเมนท์ในทริ ปเปิ ลทีเพิ่มขึ้นจากเดิ มร้ อยละ 90.91 เป็ นร้ อยละ 99.00 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกมูลค่าของ
เงิ นลงทุ นในทริ ปเปิ ลที ที่เพิ่มขึ้ นเป็ นจํานวน 13 ล้านบาท ไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนเกิ นทุ นจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
13.8 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เจทีเอสได้ออกขายหุน้ สามัญจํานวน 950,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท รวม
เป็ นเงิ น 950,000 บาท ตามโครงการจัดสรรหลักทรั พย์ให้แก่ กรรมการและพนักงานของเจทีเอส
(โครงการ ESOP) เจทีเอสได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาํ ระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นทุนที่ชาํ ระแล้ว
จํานวน 702,950,000 บาท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551
13.9 ในระหว่างปี 2551 บริ ษทั เอเซียส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (เออาร์เอส) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ซ้ือเงิน
ลงทุนในบริ ษทั เจทีเอสจํานวน 64 ล้านหุน้ จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่งคิดเป็ นจํานวนเงิน 98
ล้านบาท ผลดังกล่าวทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั ฯในบริ ษทั ดังกล่าวเปลี่ยนไปจากเดิ ม
ร้อยละ 66 เป็ นร้อยละ 75 และมีค่าความนิ ยมติดลบจากการซื้ อเงินลงทุนในเจทีเอสเป็ นจํานวน 64
ล้านบาท โดยได้แสดงไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนเกินของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่ งเกิดจากการซื้ อเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมในราคาที่ต่าํ กว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย ณ วันซื้ อ” ในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
13.10 ในระหว่างปี 2551 บริ ษทั ฯได้รับเงิ นจากการชําระบัญชี ของบริ ษทั จัสมิ น เอ็นเนอร์ ยี จํากัด และ
บริ ษทั จัสมิน เคเบิ้ล แอนด์ แมททีเรี ยลส์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิน 53 ล้านบาท
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14.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

14.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
(ซึ่ งต่ อ มาบริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ย
สูญเสี ยการมีอิทธิพล)
บริ ษทั ศูนย์บริ การวิทยาการ
อินเตอร์ เนต จํากัด
บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริ ษทั คุณค่าพลังไทย จํากัด
บริ ษทั เทเลคอม เคเอสซี จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่ วนเงินลงทุน
2552
2551
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ให้บริ การโทรศัพท์พ้นื ฐาน

ไทย

ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร

ไทย

38

หยุดดําเนินกิจการ
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย

49
23
40

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2552
2551

ราคาทุน
2552

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมใน
ระหว่างปี
2552
2551

2551
-

-

-

-

-

4*

38

49

49

13

10

3

-

49
23
40

402
451

402
451

13

10

3

4

* ก่อนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสูญเสี ยการมีอิทธิพล (หมายเหตุ 15.3)
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(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

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร

ไทย

หยุดดําเนินกิจการ
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2552
2551
ร้อยละ ร้อยละ
38
38
49
23
40

49
23
40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาทุน
ของเงินลงทุน
2552
2551
2552
2551

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2552
2551

49

49

(32)

(32)

17

17

402
451

402
451

(402)
(434)

(402)
(434)

17

17
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14.2 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ศูนย์บริ การวิทยาการ
อินเตอร์เนต จํากัด*
บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด
บริ ษทั คุณค่าพลังไทย จํากัด
บริ ษทั เทเลคอม เคเอสซี จํากัด

ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
50
50
820
1
1

820
1
1

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
62
57
12
37
-

12
37
-

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
23
23
1
93
-

1
93
-

รายได้รวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
5
9
-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
4
8
-

(7)
-

* ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ศูนย์บริ การวิทยาการ อินเตอร์เนต จํากัด ในปี 2552 เป็ นข้อมูลที่สรุ ปจากงบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2552 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14.4
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14.3 บริ ษทั ฯได้รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งจนมูลค่าตามบัญชี ตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยเท่ากับศูนย์ บริ ษทั ฯได้หยุดรับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเนื่ องจาก
บริ ษทั ฯไม่ได้มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อทางพฤตินัยที่ตอ้ งจ่ายเงิ นเพื่อชําระภาระผูกพันของ
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ส่ วนแบ่งผลขาดทุนที่ บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับรู ้ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 เป็ นจํานวนเงิน 13 ล้านบาท
14.4 ส่ ว นแบ่ ง กํา ไรสํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2552 ของบริ ษ ัท ร่ ว มทั้ง หมด ยกเว้น บริ ษ ัท
ศูนย์บริ การวิทยาการ อินเตอร์ เนต จํากัด คํานวณจากงบการเงินสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ซึ่ งได้จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เหล่านั้น โดยยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั ดังกล่ าว และส่ วนแบ่ งกําไรสําหรั บปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริ ษ ทั
ศูนย์บริ การวิทยาการ อินเตอร์ เนต จํากัด คํานวณจากงบการเงิ นสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2552 ซึ่ งได้จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษ ัท ฯเชื่ อ ว่ า การที่ ไ ม่ ไ ด้นํา ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ดัง กล่ า วระหว่ า งวัน ที่ 1 กัน ยายน 31 ธันวาคม 2552 มารวมในงบการเงินนี้จะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม
15. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
เงินลงทุนนี้เป็ นเงินลงทุนในหุ น้ สามัญของทีทีแอนด์ที โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ซื้ อเงินลงทุนเพิ่มในระหว่างปี
ขายเงินลงทุนในระหว่างปี
ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กลับรายการส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2551
2552
995
1,026
238
119
(18)
(150)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
859
859
-

(514)

(630)

(421)

(559)

516
(516)
701

365

421
(421)
438

300

15.1 ในระหว่างปี 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในทีทีแอนด์ที
เป็ นจํานวน 516 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 421 ล้านบาท เนื่ องจากมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งผูบ้ ริ หารพิจารณาแล้ว
และเห็นว่าเป็ นข้อบ่งชี้ประการหนึ่ งว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้
มูลค่ายุติธรรมของหุ น้ ทีทีแอนด์ที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็ นเกณฑ์ในการบันทึกรายการ
15.2 ในระหว่างปี 2552 บริ ษ ทั พรี เ มี ยม แอสเซท จํากัด (พีเ อ) ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อยได้ซ้ื อเงิ นลงทุ น ใน
ทีทีแอนด์ที เพิ่มอีกเป็ นจํานวน 335 ล้านหุ น้ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยคิดเป็ นจํานวนเงิน
238 ล้านบาท และต่อมาพีเอและอคิวเมนท์ได้ขายเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีจาํ นวน 23 ล้านหุ น้ คิดเป็ น
จํานวนเงิน 15 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนนี้
เป็ นจํานวน 3 ล้านบาท
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15.3 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่น
คําร้ องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ศาลล้มละลายกลางได้
ประทับรับคําร้องขอฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีแล้ว เหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
สู ญเสี ยการมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของทีทีแอนด์ที
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงต้องโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซึ่งต้องบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
เห็นว่าผลของการฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทียงั มีความไม่แน่ นอนและความสามารถในการปรับปรุ ง
ผลการดําเนิ นงานในอนาคตของทีทีแอนด์ทีก็ข้ ึนอยู่กบั ผลของการฟื้ นฟูกิจการนี้ เช่ นกัน เพื่อความ
รอบคอบ ในปี 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงได้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในทีทีแอนด์ที
เป็ นจํานวน 1,901 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 1,746 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยได้ใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นทีทีแอนด์ที ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการ
บันทึกรายการ และใช้มูลค่าเดียวกันนี้เป็ นมูลค่าเริ่ มแรกของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
15.4 ในระหว่างปี 2551 เจเอสทีซีได้ขายเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีจาํ นวน 141 ล้านหุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงิน
106 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเจเอสทีซีได้บนั ทึกโอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุนที่บนั ทึกไว้จาํ นวน 162 ล้านบาท และบันทึกขาดทุนจากการขายเงินลงทุนนี้ เป็ นจํานวน
207 ล้านบาท และต่อมา พีเอ ได้ซ้ื อเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีจาํ นวน 159 ล้านหุ ้นคิดเป็ นจํานวนเงิน
119 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
15.5 เหตุการณ์ที่มีสาระสําคัญของทีทีแอนด์ทีสรุ ปได้ดงั นี้
ก) ที ที แ อนด์ ที ป ระสบปั ญ หาสภาพคล่ อ งทางการเงิ น เนื่ อ งจากกระแสเงิ น สดโดยรวมของ
ทีทีแอนด์ทีที่มีความไม่สอดคล้องกับเงื่ อนไขในการชําระหนี้ ที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ ืม
ทีทีแอนด์ทีได้พยายามเจรจาและเสนอปรับแผนการชําระคืนเงินต้นใหม่กบั เจ้าหนี้ เรื่ อยมาหลาย
ครั้ งแต่ทีทีแอนด์ทีไม่ สามารถบรรลุ ขอ้ ตกลงร่ วมกันกับกลุ่ มเจ้าหนี้ ได้ จนกระทัง่ เมื่ อวัน ที่
27 มี น าคม 2551 ตัว แทนหลัก ประกัน ได้ส่ ง หนั ง สื อ ให้ กับ ที ที แ อนด์ ที แ จ้ง ว่ า เมื่ อ วัน ที่
25 มีนาคม 2551 ตัวแทนหลักประกันได้รับหนังสื อจากเจ้าหนี้ รายหนึ่ ง (Instructing Creditor
Notice) เพื่อใช้สิทธิ บงั คับหลักประกัน โดยอ้างว่าทีทีแอนด์ทีผิดสัญญาเงินกูย้ ืม และเพื่อให้
ธุ รกิจของทีทีแอนด์ทีสามารถดําเนิ นต่อไปได้อย่างต่อเนื่ องและเพื่อทําการปรับโครงสร้างหนี้
ของทีทีแอนด์ที รวมถึงกําหนดเงื่อนไขการชําระหนี้ ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดใน
อนาคตของทีทีแอนด์ที ทีทีแอนด์ทีจึงได้ยื่นคําร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่ ง
เป็ นเหตุให้ทีทีแอนด์ทีตอ้ งพักการชําระดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 และพักการชําระคืน
เงิ นต้นที่ ครบกําหนดตามสัญญาเงิ น กู้ยืมในเดื อนมิ ถุนายน 2551 เดื อนธันวาคม 2551 และ
เดือนมิถุนายน 2552 ทั้งนี้ เป็ นไปตามมาตรา 90/12 (9) แห่ง พรบ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สัง่ ให้ทีทีแอนด์ทีฟ้ื นฟูกิจการและเมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งแต่งตั้งให้บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผูท้ าํ
แผนฟื้ นฟูกิจการ ปั จจุบนั ผูท้ าํ แผนยังอยูใ่ นระหว่างการทําแผนฟื้ นฟูกิจการ
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ข) ที ทีแอนด์ทีมีขอ้ พิพาททางการค้าและข้อโต้แย้งบางประการกับที โอที ซึ่ งสรุ ปจากงบการเงิ น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2552 ที่ผา่ นการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ซึ่งผูส้ อบบัญชีไม่สามารถสรุ ปผลการสอบทานงบการเงินดังกล่าวข้างต้นได้ดงั นี้
1)

สถานภาพของทีโอที
ทีทีแอนด์ทีได้ดาํ เนิ นการยื่นฟ้ องทีโอทีต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครอง
กลางมีคาํ สั่งบังคับให้ทีโอทีปฏิบตั ิตามสัญญาร่ วมการงานและร่ วมลงทุนฯ ข้อ 37 ซึ่ ง
กําหนดไว้ว่า “ในกรณี ที่สถานภาพของทีโอทีเปลี่ยนแปลงไป อํานาจหน้าที่อนั เป็ นของ
ที โอที ร วมทั้งอํา นาจในการกํา หนดมาตรฐานการบํารุ ง รั ก ษาจะไม่ โ อนไปเป็ นของ
เอกชนใดจนสามารถมีอาํ นาจหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมทีทีแอนด์ทีได้ ในกรณี เช่นว่า
นี้ ให้อาํ นาจหน้าที่ดงั กล่าวของทีโอทีเป็ นของกระทรวงคมนาคม” ศาลปกครองกลางได้
มีคาํ พิพากษาให้ทีทีแอนด์ทีชนะคดี โดยฝ่ ายทีโอทีเป็ นผูย้ ื่นอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษา
ต่ อ มาในวัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2552 ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้มี คาํ พิพ ากษายืน ตามศาล
ปกครองกลางว่ า ให้ ที โ อที ร ะงั บ การใช้ อ ํา นาจกํา กั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมในส่ วนซึ่งเป็ นอํานาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2)

ผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ทีโอทีนาํ และ/หรื ออนุ ญาตให้บุคคลอื่นนํา “บริ การ
พิเศษภายใต้สัญญาร่ วมการงานและร่ วมลงทุนฯ” มาใช้ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์พ้ืนฐาน
ของทีทีแอนด์ที
ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานระงับข้อพิพาท
สํานักงานศาลยุติธรรมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 เพื่อเรี ยกร้องให้ทีโอทีชาํ ระผลประโยชน์
ตอบแทนจากการที่ทีโอทีนาํ และ/หรื อ อนุ ญาตให้บุคคลอื่นนําบริ การพิเศษมาใช้ผ่าน
โครงข่ า ยโทรศัพ ท์พ้ืน ฐานของที ที แ อนด์ทีต ามสั ญ ญาร่ ว มการงานและร่ ว มลงทุ น ฯ
ระหว่าง ทีโอทีกบั ทีทีแอนด์ที
เมื่ อ วัน ที่ 4 เมษายน 2551 ที ที แ อนด์ที ไ ด้รั บ คํา ชี้ ขาดจากสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการ
สํานักงานระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 สรุ ปใจความ
ได้ว่ า คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการได้มี ค ํา วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดข้อ พิ พ าท ให้ ที โ อที ช ํา ระเงิ น ค่ า
ผลประโยชน์ ต อบแทนจํา นวน 23,778 ล้า นบาท ให้ แ ก่ ที ที แ อนด์ที พ ร้ อ มดอกเบี้ ย
สําหรับการที่ทีโอทีนาํ เอาบริ การพิเศษมาใช้ผ่านโครงข่ายของทีทีแอนด์ที ตามสัญญา
ร่ ว มการงานและร่ ว มลงทุ น ฯระหว่ า งที โ อที กับ ที ที แ อนด์ที จนกระทั่ง ถึ ง วัน ที่ ค ณะ
อนุญาโตตุลาการมีคาํ ชี้ขาด นอกจากนี้ คําชี้ขาดยังให้ทีโอทีตอ้ งชําระผลประโยชน์ตอบ
แทนสําหรั บการดําเนิ นการดังกล่าวให้แก่ทีทีแอนด์ที นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2548
ไปจนกว่าสัญญาร่ วมการงานและร่ วมลงทุนฯจะสิ้ นสุ ด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551
ทีทีแอนด์ทีได้ยนื่ คําร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้มีคาํ พิพากษาให้ทีโอทีปฏิบตั ิตามคําชี้ ขาด
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ของอนุ ญ าโตตุล าการ อย่า งไรก็ต าม เมื่อ วัน ที่ 22 สิ ง หาคม 2551 ทีโ อทีไ ด้ยื่น คํา
คัดค้านคําร้องขอให้บงั คับตามคําชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการ ต่อมาศาลแพ่งได้แจ้งให้
ที ทีแ อนด์ทีแ ละที โอที ทราบว่า หน่ วยงานธุ รการของศาลได้ส่งสํานวนในเรื่ องการทํา
ความเห็ นเกี่ ยวกับอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลไปยังเลขาธิ การ และเมื่อวันที่ 30 มกราคม
2552 ศาลแพ่งได้แจ้งให้ทีโอที และที ทีแอนด์ทีทราบว่าศาลปกครองมี ความเห็ นพ้อง
เช่นเดียวกับศาลแพ่งที่ว่าสัญญาร่ วมการงานและร่ วมลงทุนฯเป็ นสัญญาทางปกครองคดี
จึงอยูใ่ นอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลแพ่งจึงมีคาํ สัง่ โอนคดีไปยังศาล
ปกครองกลาง
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ทีโอทีได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําชี้ ขาดของ
คณะอนุ ญาโตตุ ลาการ และที ที แอนด์ที ได้ยื่นคําคัดค้านการขอเพิ กถอนคําชี้ ขาดของ
ทีโอทีต่อศาลปกครองกลางแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําคัดค้านคําคัดค้านคําร้องของทีโอทีเพื่อให้ศาลปกครองกลางพิจารณา
แล้วเมื่ อวันที่ 16 ตุ ลาคม 2552 ที ที แอนด์ที ย งั ไม่ ได้บ ันทึ กค่ าผลประโยชน์ ตอบแทน
ดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
3)

การปรับลดอัตราค่าบริ การโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ
ที ทีแอนด์ทีได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการให้พิ จารณาเมื่ อวันที่
21 ตุ ลาคม 2548 เรี ยกร้ องให้ ที โอที ชดใช้ค่ าเสี ยหายจากการปรั บลดอัตราค่ าบริ การ
โทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ นอกจากนี้ ทีทีแอนด์ทียงั ได้เรี ยกค่าเสี ยหายจากการปรับ
อัตราส่ วนแบ่งรายได้บริ การโทรศัพท์ต่างประเทศที่ได้รับจากบริ ษทั กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) รวมเป็ นมูลค่าทุนทรัพย์ 2,355 ล้านบาท ทั้งนี้ทีโอทีได้ยนื่ แก้ไขคําคัดค้าน
และข้อเรี ยกร้องแย้ง โดยขอแก้ไขจํานวนเงินที่ขอให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระเงินรายได้ที่ยงั ส่ งไม่
ครบใหม่เป็ นเงินประมาณ 1,641 ล้านบาท
เมื่ อวัน ที่ 1 กันยายน 2552 คณะอนุ ญาโตตุ ลาการได้มี ค าํ วิ นิ จฉัยชี้ ขาดข้อพิ พาทคดี
หมายเลขดําที่ 116/2548 และคดีหมายเลขแดงที่ 74/2552 ของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการให้
ที โอที ช ําระเงิ นค่ าเสี ยหายพร้ อมดอกเบี้ ย จํานวน 2,554 ล้านบาท ให้แก่ ที ที แอนด์ที
สํา หรั บการที่ ที โอที ผิ ด สั ญญา ทั้งนี้ ที ที แ อนด์ที ไ ด้รั บคําชี้ ขาดดัง กล่ าวจากสถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการ สํานักงานระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน
2552 ทีทีแอนด์ทียงั ไม่ได้บนั ทึกรับค่าเสี ยหายดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ทีโอทีทาํ หนังสื อแจ้งให้ทีทีแอนด์ทีทราบว่าทีโอทีจะ
ดําเนิ นการยื่นคําร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาเพิกถอนคําชี้ ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการภายใน 90 วัน นับจากวันที่สาํ นักงานอัยการสู งสุ ดได้รับสําเนา
คําชี้ขาด (9 กันยายน 2552)
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4)

การติดตราสัญลักษณ์ที่ตโู ้ ทรศัพท์สาธารณะ
ทีโอทีได้ยนื่ คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ทีทีแอนด์ทีติดตราสัญลักษณ์
ของทีโอทีพร้อมทั้งชําระค่าเสี ยหายที่เกิดจากการติดตราสัญลักษณ์ทีทีแอนด์ที บนตูแ้ ละ
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะของทีทีแอนด์ทีต้ งั แต่เดือนตุลาคม 2540 ถึงกันยายน 2548 เป็ น
จํานวน 382 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
ฝ่ ายบริ หารของทีทีแอนด์ทีเห็นว่าทีทีแอนด์ทีมิได้นาํ ตูแ้ ละเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะไป
แสวงหาประโยชน์อื่นใด การติดตราสัญลักษณ์ของทีทีแอนด์ทีเองไม่ใช่การโฆษณาหา
รายได้เพิ่มแต่เป็ นการบ่งชี้ ให้ทราบผูร้ ับผิดชอบในการซ่ อมแซมตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ
จึ งคาดว่า จะไม่ มี ผลเสี ย หายต่ อที ทีแ อนด์ทีจึ ง ไม่ ไ ด้สํา รองผลขาดทุ น ดัง กล่ า วไว้ใ น
งบการเงิ น และได้ ด ํ า เนิ นการยื่ น คํา คั ด ค้ า นและข้ อ เรี ยกร้ อ งแย้ ง ต่ อ สถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548 ทีโอทียื่นคําแก้ขอ้ เรี ยกร้องแย้ง และ
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ทีทีแอนด์ทีได้ยนื่ คําแถลงขอให้งดการพิจารณาข้อพิพาทใน
คดี น้ ี ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ และสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการได้มีคาํ สั่งให้งดการ
พิจารณาข้อพิพาทในคดีน้ ีไว้ตามมาตรา 90/12(4) แห่ งพรบ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 จนกว่า
จะมีเหตุที่ทาํ ให้การงดพิจารณาข้อพิพาทสิ้ นสุ ดลง กรณี ที่จะต้องดําเนิ นกระบวนการ
พิจารณาข้อพิพาทต่อไปให้คู่พิพาทแถลงให้สถาบันอนุญาโตตุลาการทราบ

5)

การส่ งมอบอุปกรณ์
ทีโอทีได้มีหนังสื อแจ้งให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระค่าขาดประโยชน์และค่าเสี ยหายจากการที่
ทีทีแอนด์ทีไม่ส่งมอบอุปกรณ์ ในระบบที่ได้รับการขยายข่ายสายเพิ่มเติม 122 ชุ มสาย
และไม่ส่งมอบอุปกรณ์ SDH เป็ นจํานวนรวมประมาณ 162 ล้านบาท และ 3,263 ล้าน
บาท ตามลําดับ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารของทีทีแอนด์ทีเห็นว่าทรัพย์สินทั้งหมดภายหลังการ
โอนกรรมสิ ทธิ์ ทีทีแอนด์ทีมีสิทธิ ที่จะใช้ ครอบครอง และบํารุ งรักษา ตลอดจนมีสิทธิ
ในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นแต่เพียงผูเ้ ดียว และนําส่ งรายได้ที่เกิดจากการ
แสวงหาประโยชน์ให้ทีโอทีและทีโอทีจะจ่ายส่ วนแบ่งรายได้ที่เกิ ดจากการให้บริ การ
ให้กบั ทีทีแอนด์ทีซ่ ึ งที่ผา่ นมารายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทีทีแอนด์ทีนาํ ส่ งให้ทีโอทีครบถ้วน
และทีโอทีก็ได้รับส่ วนแบ่งรายได้ไปแล้ว ฝ่ ายบริ หารของทีทีแอนด์ทีเชื่อว่าค่าเสี ยหายที่
ที โอที ไ ด้แ จ้งมานั้น ไม่ น่ า จะเรี ย กร้ อ งจากที ทีแ อนด์ทีไ ด้ จึ ง ไม่ ไ ด้สํารองผลขาดทุ น
ดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
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6)

การสร้างระบบ DLC
ที โ อที ไ ด้ยื่น คํา เสนอข้อ พิ พ าทต่ อ สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการ สํา นัก ระงับ ข้อ พิ พ าท
สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเรี ยกร้องให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระค่าเสี ยหายที่เกิดจากการสร้าง
ระบบ DLC และการใช้หมายเลขนอกเหนื อ Numbering Group ในนิ คมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร โดยไม่ได้รับอนุ มตั ิจากทีโอที ซึ่ งทีโอทีได้คาํ นวณค่าเสี ยหายตั้งแต่เดือน
เมษายน 2546 ถึงเดือนธันวาคม 2548 เป็ นเงิน 39.8 ล้านบาท
ฝ่ ายบริ หารของที ทีแอนด์ทีเห็ นว่าการดําเนิ นการดังกล่าวสามารถดําเนิ นการได้ตาม
สัญญาร่ วมการงานและร่ วมลงทุ นฯ ซึ่ งที่ ผ่านมารายได้ที่เกิ ดขึ้นทั้งหมดที ทีแอนด์ที
นําส่ งให้ทีโอทีครบถ้วนและทีโอทีก็ได้รับส่ วนแบ่งรายได้ไปแล้ว ดังนั้นจึ งไม่น่าจะ
เรี ยกร้ องจากที ทีแอนด์ทีได้ ที ทีแ อนด์ทีจึ งไม่ ไ ด้สํารองผลขาดทุ นดังกล่ าวไว้ในงบ
การเงิน ต่อมาทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําคัดค้านต่อทางสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ทีทีแอนด์ที
ได้ยื่นคําแถลงขอให้งดการพิจารณาข้อพิพาทในคดีน้ ี ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ และ
สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาํ สั่งให้งดการพิจารณาข้อพิพาทในคดี น้ ี ไว้ตามมาตรา
90/12(4) แห่ งพรบ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 จนกว่าจะมี เหตุที่ทาํ ให้การงดพิจารณาข้อ
พิพาทสิ้ นสุ ดลง กรณี ที่จะต้องดําเนิ นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทต่อไปให้คู่พิพาท
แถลงให้สถาบันอนุญาโตตุลาการทราบ

7)

บริ การ T-Pin T-SMS ADSL และ T-Card
ทีโอทีเป็ นผูเ้ สนอข้อพิพาท ได้ยื่นข้อเรี ยกร้องต่ออนุ ญาโตตุลาการให้ทีทีแอนด์ทีนาํ ส่ ง
ส่ วนแบ่งรายได้ในช่วงแรกของการให้บริ การ T-Pin T-SMS และ ADSL บางส่ วน และให้
นําส่ งส่ วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมของบริ การ T-Card เป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 111 ล้าน
บาท ทีทีแอนด์ทีในฐานะผูค้ ดั ค้านได้ยน่ื คําคัดค้าน และข้อเรี ยกร้องแย้งให้ทีโอทีชาํ ระเงิน
รายได้ค่าบริ การเสริ มที่ทีทีแอนด์ทีมีสิทธิ ได้รับรวมดอกเบี้ยเป็ นเงินประมาณ 521 ล้าน
บาท ต่อมาทีทีแอนด์ทีได้ยนื่ คําแถลงขอให้งดการพิจารณาข้อพิพาทในส่ วนของทีโอที ซึ่ง
เป็ นผูเ้ สนอข้อพิพาทและขอให้ดาํ เนินการกระบวนพิจารณาคดีในส่วนข้อเรี ยกร้องแย้งของ
ทีทีแอนด์ทีต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการต่อไป สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาํ สั่งให้งด
การพิจารณาข้อพิพาทในคดีน้ ี ของทั้งสองฝ่ ายไว้ตามมาตรา 90/12(4) แห่ งพรบ.ล้มละลาย
พ.ศ. 2483 จนกว่าจะมีเหตุที่ทาํ ให้การงดพิจารณาข้อพิพาทสิ้ นสุ ดลง กรณี ที่จะต้องดําเนิ น
กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทต่อไปให้คู่พิพาทแถลงให้สถาบันอนุญาโตตุลาการทราบ
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8)

รายได้จากการให้บริ การโทรทางไกลภายในประเทศราคาประหยัด
ตั้งแต่ปี 2549 ทีทีแอนด์ทียงั ได้รับหนังสื อจากทีโอทีในเรื่ องของรายได้บริ การ Y-Tel
1234 ทีทีแอนด์ทีและทีโอทีอยู่ในระหว่างการดําเนิ นการเพื่อชี้ แจงหรื อหาข้อสรุ ป
ระหว่างกัน

9)

การจ่ายเงินส่ วนแบ่งรายได้เกินให้กบั ทีทีแอนด์ทีตามสัญญาร่ วมการงานและร่ วมลงทุนฯ
ที โ อที ไ ด้ยื่ น คํา เสนอข้อ พิ พ าทต่ อ สถาบัน อนุ ญ าโตลาการ ให้ที ที แ อนด์ที ช ํา ระเงิ น
ผลประโยชน์ตอบแทนส่ วนแบ่งรายได้ที่ได้รับเกิ นจากทีโอทีตามสัญญาการร่ วมงาน
และร่ วมลงทุนฯเป็ นจํานวนเงิน 700 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ฝ่ ายบริ หารของทีทีแอนด์ที
เชื่ อว่าจะเป็ นการขอคืนเงินภาษีสรรพสามิตที่ทีทีแอนด์ทีหักจากส่ วนแบ่งรายได้ของ
ทีโอที และได้ชาํ ระไปที่กรมสรรพสามิตถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2546
ทีทีแอนด์ทีในฐานะผูค้ ดั ค้านได้รับสําเนาคําเสนอข้อพิพาทแล้ว และได้ยื่นคําร้ องขอ
ขยายระยะเวลายื่นคําคัดค้านออกไป และสถาบันอนุ ญาโตตุลาการอนุ ญาตให้ถึงวันที่
9 พฤษภาคม 2551 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําแถลงขอให้งดการพิจารณาข้อพิพาทในคดีน้ ี ต่อ
สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ และสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ สั่งให้งดการพิจารณาข้อ
พิพาทในคดีน้ ี ไว้ตามมาตรา 90/12(4) แห่ งพรบ.ล้มละลายพ.ศ. 2483 จนกว่าจะมีเหตุที่
ทําให้การงดพิจารณาข้อพิพาทสิ้ นสุ ดลง กรณี ที่จะต้องดําเนิ นกระบวนการพิจารณาข้อ
พิพาทต่อไปให้คู่พิพาทแถลงให้สถาบันอนุญาโตตุลาการทราบ

ค) ทีทีแอนด์ทียงั มี รายได้จากการให้บริ การเสริ มอื่ นๆซึ่ งอยู่ระหว่างการเจรจาและ/หรื อจัดทํา
ข้อตกลงอัตราส่ วนแบ่งรายได้จากทีโอที ได้แก่ T-Pin T-SMS และ ADSL เป็ นต้น โดยทีทีแอนด์
ทีได้บนั ทึกส่ วนแบ่งรายได้ในอัตราเช่นเดียวกับบริ การเสริ มหรื อในอัตราที่ได้ตกลงในหลักการ
เบื้องต้นกับทีโอที
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16.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่าและ
อาคาร

สถานีภาคพื้นดิน
สําหรับโครงการ
โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ผา่ นดาวเทียม
เอเซี ยส

โทรศัพท์
สาธารณะ

อุปกรณ์สาํ หรับ
ให้บริ การ
โครงข่าย
โทรคมนาคม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2551
329,433
1,328,474
774,096
675,438
1,787,381
ซื้ อเพิม่
47,197
621
1,217,099
จําหน่าย
(2,123)
โอนเข้า (ออก)
18,811
(658,004)
1,209,493
31 ธันวาคม 2552
329,433
1,392,359
774,096
18,055
4,213,973
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551
353,227
149,963
428,891
505,742
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
68,981
83,204
348,763
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
(2,047)
โอนเข้า (ออก)
(508,440)
100
31 ธันวาคม 2552
420,161
149,963
3,655
854,605
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
31 ธันวาคม 2551
10,725
624,133
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2552
10,725
624,133
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
329,433
964,522
246,547
1,281,639
31 ธันวาคม 2552
329,433
961,473
14,400
3,359,368
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2551 (402 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ การและบริ หาร)
2552 (593ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ การและบริ หาร)

อุปกรณ์สาํ หรับ
สื่ อสารด้วย
ดาวเทียม

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

494,250
6,473
(28)
17,946
518,641

175,059
38,531
5,656
219,246

298,656
191,171
(16,102)
8,487
482,212

310,801
135,062
(12,355)
433,508

823,423
1,139,512
(1,390,015)
572,920

6,997,011
2,775,666
(30,608)
(787,626)
8,954,443

264,669
35,110

88,037
26,841

176,940
59,683

126,907
41,997

-

2,094,376
664,579

(27)
299,752

(22,551)
92,327

(16,023)
(119)
220,481

(5,996)
162,908

-

(24,093)
(531,010)
2,203,852

100,480
1,200
101,680

-

365
365

-

-

735,703
1,200
736,903

129,101
117,209

87,022
126,919

121,351
261,366

183,894
270,600

823,423
572,920

4,166,932
6,013,688

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

437,376
664,579
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2551
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
31 ธันวาคม 2552
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2552
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

เครื่ องมือ
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

33,606
5,979
39,585

18,085
3,647
(483)
1,117
22,366

2,073
2,073

4,699
684
5,383

10,966
3,714
(7,096)
7,584

69,429
8,045
(483)
76,991

31,280
1,627
32,907

11,811
2,589
(421)
13,979

2,073
2,073

2,507
567
3,074

-

47,671
4,783
(421)
52,033

2,326

6,274

-

2,192

10,966

21,758

6,678

8,387

-

2,309

7,584

24,958

รวม

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2551 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

2,351

2552 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

4,783
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อม
ราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 564 ล้านบาท
และเฉพาะของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท (2551: 520 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท
ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ ซึ่ งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 117 ล้านบาท
ในเดือนพฤศจิกายน 2548 พีเอได้ซ้ืออาคารจัสมินอินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ จากสถาบันการเงินใน
ราคา 1,200 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯมีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสําหรับการเช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าวตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 บริ ษทั ฯได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของอาคารที่ซ้ือมาในงบการเงินรวม เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริ ง
ในระหว่างปี 2551 อคิวเมนท์ ได้บนั ทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ที่ใช้สาํ หรับให้บริ การสื่ อสาร
ด้วยดาวเทียมเป็ นจํานวน 77 ล้านบาท เนื่ องจาก อคิวเมนท์ คาดว่าอุปกรณ์ดงั กล่าวจะไม่มีประโยชน์
ในอนาคต
อุปกรณ์สาํ หรับให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมส่ วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์ที่ซ้ื อมาตามสัญญาผ่อนชําระ
ระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กรรมสิ ทธิ์
และความเป็ นเจ้าของในอุปกรณ์ซ่ ึ งมีมูลค่าตามราคาทุนจํานวนประมาณ 1,454 ล้านบาท จะโอน
มายังบริ ษทั ย่อยเมื่อบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินให้กบั เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 อุปกรณ์ซ่ ึ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จาํ นวนประมาณ 421 ล้านบาท ได้ถูกนําไปจด
จํานําเพื่อคํ้าประกันเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้รวมเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะของเจทีเอสที่
ติดตั้งแล้วตามสัญญาให้เช่าโทรศัพท์สาธารณะกับทีโอที จํานวน 11,944 เครื่ อง และเครื่ องโทรศัพท์
สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งจํานวน 4,216 เครื่ อง มีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนรวมประมาณ 313
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2551: จํานวน 11,944 เครื่ อง และ 4,891 เครื่ องตามลําดับ และมีมูลค่าสุ ทธิตาม
บัญชีเป็ นจํานวนรวมประมาณ 398 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เจทีเอสได้ทาํ จดหมายถึงทีโอที เพื่อขอให้มีการตกลงยกเลิกสัญญาเช่ า
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะจํานวนรวม 30,000 เครื่ อง เป็ นระยะเวลา 10 ปี เนื่องจากคู่สัญญาทั้งสองไม่
สามารถดําเนิ นการตามสัญญาได้ ตามจดหมายดังกล่าวเจทีเอสได้ขอให้ทีโอทีพิจารณาดําเนิ นการ
เพื่อให้การยกเลิกสัญญามีผลภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
ในเดือนเมษายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของทีโอทีมีมติอนุมตั ิในหลักการซื้อเครื่ องโทรศัพท์
สาธารณะที่ติดตั้งแล้วจากเจทีเอส
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เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เจทีเอสและทีโอทีได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าเครื่ องโทรศัพท์
สาธารณะ เพื่อยกเลิกสัญญาเช่ าเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะจํานวนรวม 30,000 เครื่ องตามที่กล่าว
ข้างต้น โดยให้มีผลใช้บงั คับนับแต่ วนั ที่ ลงนามในข้อตกลงดังกล่ าว และภายใต้บนั ทึ ก ข้อตกลง
ดังกล่าว ทีโอทีตกลงซื้ อเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่ องทุกชนิ ดที่ใช้ดาํ เนิ นการ
ตามสัญ ญาเช่ า เครื่ อ งโทรศัพ ท์ส าธารณะระหว่า งเจที เ อสกับที โ อที เ ฉพาะที่ ใ ช้ง านได้ดี แ ละเป็ น
ประโยชน์กบั ทีโอทีในราคาตามที่กาํ หนดในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว อย่างไรก็ตามเจทีเอสยังคงมี
หน้าที่ให้บริ การโทรศัพท์สาธารณะอยูต่ ่อไปจนกว่าทีโอทีจะตรวจรับเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะแล้ว
เสร็ จ ซึ่ งเงินที่เกิดจากการให้บริ การโทรศัพท์สาธารณะที่ได้รับในระหว่างรอส่ งมอบให้ตกเป็ นของ
ทีโอทีท้ งั หมดโดยไม่ตอ้ งชําระค่าเช่าหรื อส่ วนแบ่งใด ๆ ให้แก่เจทีเอส ในปั จจุบนั เจทีเอสอยูร่ ะหว่าง
ขั้นตอนการส่ งมอบเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะให้ทีโอที ซึ่งเจทีเอสคาดว่าการส่ งมอบและการตรวจรับ
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะจะแล้วเสร็ จในเดือนมิถุนายน 2553
จากการทําบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่ าเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะกับทีโอทีดงั กล่าว เจทีเอสได้
บันทึกการด้อยค่าของเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้วแก่ทีโอทีจาํ นวนรวม 11,944 เครื่ อง เป็ น
จํานวนเงิ น 71 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุ นสําหรั บปี ปั จจุ บ ัน เจที เอสใช้ราคาซื้ อขายตามบันทึ ก
ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ในการบันทึกรายการ เจทีเอสได้บนั ทึกโอนเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะไว้
ภายใต้รายการสิ นทรัพย์รอการขายในงบดุล นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เจทีเอสยังมี
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 141 ล้านบาท ซึ่ งเจทีเอส
อยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการเสนอขายให้กบั บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง ซึ่ งผูบ้ ริ หารของเจทีเอส
เชื่ อว่าราคาเสนอขายเครื่ องโทรศัพท์ดังกล่าวจะมี มูลค่าใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี และเชื่ อว่าจะ
สามารถดําเนิ นการขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี
2553 ดังนั้นเจทีเอสจึงบันทึกโอนเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะดังกล่าวไว้ภายใต้รายการสิ นทรัพย์รอการ
ขายในงบดุล
ในเดือนมกราคม 2552 เจทีเอสได้ทาํ บันทึกข้อตกลงเพื่อจะให้เช่าเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะพร้อมตู ้
โทรศัพท์สาธารณะกับบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด (ทีจีเอ็น) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของทีที
แอนด์ที จํานวนไม่เกิน 4,000 เครื่ อง สัญญาเช่ามีระยะเวลาคราวละ 2 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ทาํ สัญญาเช่า
และต่อสัญญาเป็ นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ รวมกันแล้วมีระยะเวลาไม่เกิ น 10 ปี และจํานวนไม่เกิ น 12,000
เครื่ อง สัญญาเช่ามีระยะเวลาคราวละ 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ทาํ สัญญาเช่า และต่อสัญญาเป็ นคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ รวมกันแล้วมีระยะเวลาไม่เกิ น 5 ปี ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงดังกล่าวเจทีเอสจะได้รับค่าเช่ าราย
เดือนในอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาของการเช่า อย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคม 2552 เจทีเอส และทีจีเอ็น
ได้ทาํ การยกเลิ กบันทึ กข้อตกลงดังกล่าวแล้วเนื่ องจากเจที เอส เปลี่ยนจากการให้เช่ าเป็ นการขาย
โทรศัพท์สาธารณะซึ่งจะมีกระแสเงินสดที่ดีกว่า
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17.

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์

ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2552
2551
62
24
(8)
(8)
54
16

ค่าตัดจําหน่ายที่รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
18.

6

8

ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า
ในเดือนกรกฎาคม 2541 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสํานักงาน (อาคาร จัสมิน อินเตอร์
เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ) กับบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่ งบริ ษทั ฯได้
จ่ายค่าเช่ าล่วงหน้าเป็ นจํานวนเงินรวม 415 ล้านบาท ต่อมาในปี 2543 บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้โอน
กรรมสิ ทธิในอาคารให้แก่สถาบันการเงินเพื่อเป็ นการชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ในเดือนพฤศจิกายน 2548 พีเอได้ซ้ืออาคารดังกล่าวคืนจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นข้อ 16 ดังนั้น เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็ นเนื้ อหาเชิ งเศรษฐกิ จที่แท้จริ ง
บริ ษทั ฯจึงได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็ นส่ วนหนึ่งของอาคารที่ซ้ือมาในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดงั นี้

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่ายที่รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนสําหรับปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
415
415
(158)
(144)
257
271
14

14
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19. ต้ นทุนโครงการรอตัดจ่ าย

ต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ
ต้นทุนอุปกรณ์โครงการให้บริ การเช่าวงจร
สื่ อสัญญาณความเร็ วสูงภายในประเทศ
รวม
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ต้นทุนโครงการรอตัดจ่าย - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่ายที่รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนสําหรับปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2552
2551
5,123
5,123
5
5,128
(4,510)
618

3
5,126
(4,155)
971

355

354

ต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ เป็ นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการร่ วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซี และ
บริ ษทั ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จํากัด (ทีแอลดีที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยกับทีโอที ตาม
สัญญาลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534 เพื่อดําเนิ นการสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ ตามชายฝั่งทะเล
ตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินได้ตกเป็ นของทีโอทีนบั ตั้งแต่วนั ที่
ได้ก่อสร้างโครงข่ายแล้วเสร็ จและผ่านการตรวจรับและทดสอบระบบจากทีโอที โดยเจเอสทีซีและที
แอลดี ทีมีสิทธิ ได้รับส่ วนแบ่งรายได้จากการดําเนิ นการสร้ างโครงข่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 20 ปี
นับตั้งแต่วนั ที่เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนกรรมสิ ทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้ทีโอที
ปั จจุบนั ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้างค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุน
ดังกล่าวข้างต้นให้กบั เจเอสทีซี เนื่ องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั เจเอสทีซี
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับเงินส่ วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญา
ร่ วมลงทุนดังกล่าวเพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 24.1 เจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว
ต้นทุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริ การเช่าวงจรสื่ อสัญญาณความเร็ วสู งภายในประเทศ ประกอบด้วย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดําเนินการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาที่ได้ทาํ ไว้ระหว่างบริ ษทั
สมาร์ ท ไฮเวย์ จํากัด (สมาร์ ท) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(กสท.) ลงวันที่ 15 มกราคม 2542 ซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในทรั พย์สินได้ตกเป็ นของกสท. นับตั้งแต่วนั ที่
สมาร์ ทได้ส่งมอบอุปกรณ์ตามสัญญา สมาร์ทสามารถดําเนินการให้บริ การตามสัญญาเป็ นระยะเวลา
10 ปี หรื อจนถึงวันที่ 14 เมษายน 2552 ปั จจุบนั สมาร์ ทได้ดาํ เนิ นการส่ งมอบอุปกรณ์ดงั กล่าวให้แก่
กสท.ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเรี ยบร้อยแล้ว
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20. ค่ าความนิยม
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2552
2551
89
89
(48)
(24)
41
65

ค่าความนิยม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ค่าความนิยม - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ค่าความนิ ยมจํานวน 37 ล้านบาท เป็ นค่าความนิ ยมจากการลงทุ นใน
เจเอสทีซี ปั จจุบนั เจเอสทีซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การภายใต้
สัญญาร่ วมลงทุ น กับที โอที ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ผูใ้ ห้สัมปทานตามที่ ก ล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินข้อ 8
21.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MOR ถึง MOR+1
MLR

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2552
2551
14
1
1,269
439
1,283
440

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริ ษทั ย่อยจํานวน 1 ล้านบาท คํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯและเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการโอนสิ ทธิ ในการรั บชําระเงิ นจากลูกหนี้
การค้าของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
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22.

เจ้ าหนีแ้ ละตั๋วเงินจ่ ายค่ าอุปกรณ์
เจที เอสได้ซ้ื ออุ ปกรณ์ จากกลุ่ มบริ ษทั 2 กลุ่ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เงื่ อนไขของ
สัญญาซื้อขายสิ นค้าดังกล่าว เจทีเอสจะต้องจ่ายชําระค่าสิ นค้าภายในเวลา 3 ปี ยอดคงค้างของรายการ
ดังกล่าว ณ วันที่ในงบดุลแบ่งตามอายุครบกําหนดชําระได้ดงั นี้

เจ้าหนี้และตัว๋ เงินจ่ายค่าอุปกรณ์
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้และตัว๋ เงินจ่ายค่าอุปกรณ์ - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2552
2551
1,589
347
(181)
(6)
1,408
341
(20)
(341)
1,388

-

ยอดคงค้างของเจ้าหนี้ และตัว๋ เงินจ่ายค่าอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คํ้าประกันโดยเงินฝาก
สถาบันการเงิน การจํานําอุปกรณ์สาํ หรับให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ข้อ 16 และการโอนสิ ท ธิ ก ารรั บ ชํา ระเงิ น ตามสั ญ ญาให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ย
โทรคมนาคมของทริ ปเปิ ลทีตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
ยอดคงค้างของเจ้าหนี้ และตัว๋ เงินจ่ายค่าอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คํ้าประกันการชําระเงิน
โดยทริ ปเปิ ลที
23.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

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

2552
143
(20)
123
(32)
91

(หน่วย : ล้านบาท)
2551
-
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ทริ ป เปิ ลที ไ ด้ท 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 ธันวาคม 2552 ทริ ปเปิ ลทีมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงิน
ดังนี้
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
41
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
(9)
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
32

24.

(หน่วย: ล้านบาท)
1 - 5 ปี
รวม
102
143
(11)
(20)
91
123

เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2552
2551
24.1 เงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน 3,400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
MLR มีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 และคํ้าประกันโดย
ก) สิ ทธิและประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19
ข) เงินฝากของเจเอสทีซี
ค) หนังสื อสัญญาคํ้าประกันของทีแอลดีที

1,119

1,523

24.2 เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวจํา นวน 300 ล้า นบาท อัต ราดอกเบี้ ย MLR
มี ก าํ หนดชํา ระคื น เงิ น ต้น เป็ นรายไตรมาสจํา นวน 8 งวด ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม 2552 ถึงเดือนมกราคม 2554

188

300

24.3 เงิ น กู้ยืม ระยะยาวจํา นวน 203 ล้า นบาท อัต ราดอกเบี้ ย MLR มี
กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาสจํานวน 9 งวด ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2553 ถึงเดื อนมีนาคม 2555 และคํ้าประกันโดยการโอน
สิ ทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้บางส่ วนของเจทีเอส
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

203
1,510
(1,341)
169

1,823
(1,598)
225
47

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้
เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เงินกูย้ มื ระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.1 จํานวน 1,523
ล้านบาท เป็ นของเจเอสที ซี เจเอสทีซีได้ผิดนัดการจ่ ายชําระหนี้ เงิ นกูย้ ืมและดอกเบี้ยจากสถาบัน
การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็ นจํานวนเงิน 190 ล้านบาทและ 10 ล้าน
บาท ตามลําดับ และ เจเอสทีซียงั ไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ (DSCR)
ซึ่งต้องไม่ต่าํ กว่า 1.25 เท่า และต้องคํานวณทุก 6 เดือนของปี ปฏิทิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เจเอส
ทีซีมีอตั ราส่ วนดังกล่าวเท่ากับ 1.15 จากเหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลทําให้เจ้าหนี้ เงิ นกูอ้ าจใช้สิทธิ บาง
ประการตามที่ระบุในสัญญาซึ่ งรวมถึงการเรี ยกชําระหนี้ คืนทั้งจํานวนจากเจเอสทีซีในทันที ดังนั้น
เจเอสทีซีจึงจัดประเภทของเงินกูย้ ืมดังกล่าวนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็ นหนี้ สินหมุนเวียนทั้ง
จํานวน
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เจเอสทีซีได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อ
กับเจ้าหนี้ เงินกูใ้ นส่ วนของการชําระคืนเงินต้นโดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้กาํ หนดให้เจเอสทีซี
ชําระหนี้เงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จํานวน 1,142 ล้านบาทให้แก่เจ้าหนี้เงินกูใ้ ห้เสร็ จ
สิ้ นภายเดือนมิถุนายน 2554 โดยผ่อนชําระเป็ นรายไตรมาส งวดแรกเริ่ มชําระในเดือนมีนาคม 2553
(ตามสัญญาฉบับเดิมเงินกูย้ ืมดังกล่าวจะชําระงวดสุ ดท้ายในเดือนกันยายน 2553) นอกจากนี้ สัญญา
เงิ นกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวได้กาํ หนดข้อจํากัดไว้บางประการ ซึ่ งรวมถึงการดํารงเงินฝากในบัญชี
สํารองเพื่อการชําระหนี้ในทุกขณะให้มีไม่นอ้ ยกว่า 250 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 เจเอสทีซีมีจาํ นวนเงินฝากในบัญชีดงั กล่าวเพียง 92 ล้านบาท จากเหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลทําให้
เจ้าหนี้เงินกูอ้ าจใช้สิทธิบางประการตามที่ระบุในสัญญาซึ่งรวมถึงการเรี ยกชําระหนี้คืนทั้งจํานวนจาก
เจเอสทีซีในทันที ดังนั้น เจเอสที ซี จึ งจัดประเภทของเงินกูย้ ืมดังกล่าวนี้ เป็ นหนี้ สินหมุนเวียนทั้ง
จํานวนปัจจุบนั เจ้าหนี้เงินกู้ ยังไม่ได้ใช้สิทธิตามสัญญาบางประการตามที่ระบุไว้
เงินกูย้ มื ระยะยาวแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ได้ดงั นี้

ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินสามปี
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2552
2551
1,340
1,598
170
225
1,510
1,823
48

25.

หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
หนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (หมายเหตุ 1) มีกาํ หนดชําระคืน
ตามโครงการชํา ระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟู กิ จ การ ประกอบด้ว ยหนี้ สิ น
ดังต่อไปนี้
25.1 หนี้สินระยะยาวจํานวน 1,827 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืน
ภายในระยะเวลา 9 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR
25.2 หนี้สินระยะยาวจํานวน 171 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 9 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR – 2% สําหรับปี ที่ 1 ถึง 8 และ
MLR+20% สําหรับปี ที่ 9
25.3 หนี้สินระยะยาวจํานวน 818 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

906

909

158

160

1,064
(10)

19
1,088
(29)

1,054

1,059

ในเดือนมีนาคม 2550 บริ ษทั ฯได้ชาํ ระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการก่อนครบกําหนดเป็ น
จํานวน 396 ล้านบาท สําหรับงวดครบกําหนดชําระคืนตั้งแต่วนั ที่ 9 มิถุนายน 2550 - 9 ธันวาคม 2553
แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25.1
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 และ 2551 ได้ดงั นี้

ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
10
29
1,054
1,059
1,064
1,088

แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯระบุให้บริ ษทั ฯและเจทีเอส ต้องนําใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงิ นลงทุนไป
จํานําหรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทนผูถ้ ือหลักทรัพย์
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26.

ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของ
หุ ้นสามัญจํานวน 15,485,673,420 หุ ้น และหุ ้นบุริมสิ ทธิ จาํ นวน 200,000,000 หุ ้น และลดทุนเรี ยก
ชําระแล้วจํานวน 8,319,917,163 หุ ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (par) หุ ้นละ 1 บาท เป็ น 0.50 บาท
บริ ษทั ฯทําการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วเพื่อนําส่ วนเกินทุนจากการลดมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ไป
หักกลบกับผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯและส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ ทุนที่ลดลงจํานวน 4,160
ล้า นบาท ได้นํา ไปชดเชยผลขาดทุ น สะสมและส่ ว นตํ่า กว่ามูล ค่าหุ ้น ณ วัน ที่ 31 สิ ง หาคม 2551
จํานวน 2,201 ล้านบาท และ 1,758 ล้านบาท ตามลําดับ ผลต่างของทุนที่ลดลงส่ วนที่เกินกว่าขาดทุน
สะสมและส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ น้ สามัญได้แสดงไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนเกินทุนจากการลดทุน” ในงบดุล
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551

27.

หุ้นของบริษัทฯทีถ่ ือโดยบริษัทย่ อย
จํานวนนี้ เป็ นราคาทุนของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯที่ คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน
1,275,518,000 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 17.24 ของหุ น้ ทุนชําระแล้วจํานวน 7,399,491,378 หุ น้ (หักหุ น้ ซื้ อ
คืนจํานวน 2,032,127,200 หุ ้นแล้ว) ซึ่ งซื้ อและถือโดยบริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้แก่พีเอและเออาร์ เอส
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องการ
ดํารงสถานะของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ฯจะให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจําหน่ายหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯที่
ถือโดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้หมดภายใน 1 ปี โดยสิ้ นสุ ดวันที่ 12 มกราคม 2553
ในเดื อนมิถุนายน 2552 ที่ประชุ มคณะกรรมการของพีเอและเออาร์ เอสมีมติอนุ มตั ิให้ขายหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ที่บริ ษทั ดังกล่าวถืออยูท่ ้ งั หมดในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.40 บาทต่อหุ น้ และ 0.44 บาทต่อหุ น้
ตามลําดับ ต่อมาพีเอและเออาร์ เอสได้เข้าทําสัญญาขายหุ ้นของบริ ษทั ฯให้กบั นักลงทุนสถาบันสอง
แห่ งตามราคาเสนอขายข้างต้น โดยสัญญาดังกล่าวกําหนดให้บริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ งทยอยขายหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ให้หมดภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553
อย่ า งไรก็ ต ามกํา หนดการขายหุ ้ น ดัง กล่ า วได้เ กิ น กว่ า ระยะเวลาที่ ท างบริ ษัท ฯได้แ จ้ง ไว้ต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่จะให้บริ ษทั ย่อยซึ่งถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ทยอยขายหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ให้หมดภายใน 1 ปี โดยสิ้ นสุ ดวันที่ 12 มกราคม 2553 ซึ่ งบริ ษทั ฯได้แจ้งการขยายระยะเวลาการ
ขายหุ น้ ของบริ ษทั ฯต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2552 บริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ งได้รับเงินมัดจําเป็ นจํานวน 35 ล้านบาทและ 25
ล้านบาท ตามลําดับ เงินมัดจําดังกล่าวนี้ จะทยอยหักกับเงินที่จะได้รับจากการขายหุ ้นแต่ละครั้งตาม
สัดส่ วนของจํานวนหุ น้ ที่จะจําหน่ายในแต่ละครั้ง
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ในระหว่างปี 2552 พีเอและเออาร์ เอสได้ขายหุ ้นบางส่ วนของบริ ษทั ฯตามสัญญาขายหุ ้นดังกล่าว
ข้างต้นแล้วเป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น 200 ล้านหุ น้ และ 50 ล้านหุ น้ ตามลําดับ รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
88 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลําดับ กําไรจากการขายหุ น้ ดังกล่าวจํานวน 2 ล้านบาท ได้บนั ทึก
ไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนซื้อคืน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
28.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ

28.1 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ในเดื อนกรกฎาคม 2542 บริ ษทั ฯได้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญจํานวน 333.6
ล้านหน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ในอัตราส่ วนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ต่อ 1 หุ น้ สามัญเดิม อายุการใช้สิทธิ 10 ปี (ขยายอายุการใช้สิทธิ จากเดิม 5 ปี เป็ น 10 ปี ตามมติอนุมตั ิ
ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2545) การใช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ทุกๆ 3 เดื อน
ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยกําหนดการใช้สิทธิ วนั แรกและวันสุ ดท้ายตรงกับวันที่ 15
กันยายน 2542 และ 15 มิถุนายน 2552 ตามลําดับ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ 1 หน่ วยมี
สิ ทธิซ้ือหุ น้ สามัญ 1 หุ น้ ซึ่งมีราคาตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 5 บาท
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546 ที่ประชุมคณะกรรมการผูบ้ ริ หารแผนฯของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 12/2546 ได้มี
มติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญจํานวน 551.97 ล้านหน่วย
(ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 2) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมในราคาหน่ วยละ 0.05 บาท ในอัตราส่ วนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยต่อ 1 หุ ้นสามัญเดิ ม อายุการใช้สิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ซึ่ งสามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ทุกๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
1 หน่ วยมี สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น ซึ่ งมี มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 5 บาท
โดยวันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 30 ธันวาคม 2551 นอกจากนี้ ที่ประชุมดังกล่าวได้มี
มติอนุ มตั ิให้มีการปรับสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เดิ มและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามข้อ 28.2 โดย
ปรับราคาการใช้สิทธิ ใหม่ตามสู ตรและวิธีการคํานวณตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนเพื่อการ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
ในเดือนตุลาคม 2546 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพิ่มจํานวน 106.65 ล้านหน่วย (โดยมีราคา
การใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ เช่ นเดี ยวกับใบสําคัญแสดงการใช้สิทธิ เดิ ม) เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักการคํานวณการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อชี้ชวนเนื่ องจากการ
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ งที่ 2 และการออกและเสนอขายหุ ้นให้แก่ ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
จํานวน 30 ล้านหุ ้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯซึ่ งเป็ นเหตุให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เดิมเสี ย
สิ ทธิและผลประโยชน์
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และตามที่บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ ้นละ 10 บาท เป็ นหุ ้นละ 1
บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดงั กล่าว บริ ษทั ฯได้ปรับจํานวนและราคา
การใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคือราคาการใช้สิทธิ
จาก 3.341 บาทต่อหุ ้น เป็ น 0.334 บาทต่อหุ ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้น
สามัญ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย จะได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพิ่มอีก 9 หน่วย รวมเป็ น
10 หน่ วย ตั้งแต่วนั ที่ 8 มกราคม 2547 เป็ นต้นไป และบริ ษทั ฯได้ปรับจํานวนและราคาการใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคือราคาการใช้สิทธิ เดิม 5 บาทต่อ
หุ ้น เป็ น 0.5 บาทต่ อ หุ ้น ในอัต ราการใช้สิ ท ธิ 1 ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ต่ อ 1 หุ ้น สามัญ และผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ ว ย จะได้รับ ใบสํา คัญ แสดงสิ ทธิ เ พิ่ มอี ก 9 หน่ ว ย รวมเป็ น 10 หน่ ว ย
นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯได้ออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (9 กุมภาพันธ์ 2547)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท เนื่ องจาก
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วเป็ นเหตุ ใ ห้ ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ เสี ย สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์ บริ ษทั ฯจึงได้มีการปรับราคาการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 จาก 0.334
บาทต่อหุ ้นเป็ น 0.297 บาทต่อหุ ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นและราคา
การใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ งที่ 2 เดิ ม 0.5 บาทต่อหุ ้นเป็ น 0.444 บาทต่อหุ ้น ในอัตรา
การใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุ น้
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ซึ่ งเป็ นวันสุ ดท้ายของการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ครั้ งที่ 2 บริ ษ ัท ฯได้โ อนใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้สิ ท ธิ ดัง กล่ า วจํา นวน 25 ล้า นบาท เป็ น
“ส่ วนเกินทุนจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่หมดสิ ทธิการใช้” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ในปี 2551 มีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 4,262,500 หน่วย โดยจัดสรรเป็ นหุ น้ สามัญ
ใหม่จาํ นวน 4,262,500 หุ น้ ในจํานวนนี้ มีหุ้นสามัญจํานวน 1,502,500 หุ ้น ซึ่งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 15 มกราคม 2552 ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ฯจึงได้แสดงเงินรับจากการ
ใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นดังกล่าวจํานวน 0.7 ล้านบาทเป็ น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น” ในส่ วนของผู ้
ถือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ในปี 2552 มีการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวน 1,107,448,915 หน่ วย โดยจัดสรรเป็ นหุ ้น
สามัญใหม่จาํ นวน 1,107,448,915 หุ ้น ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุ นกับกระทรวงพาณิ ชย์ใน
ระหว่างวันที่ 26 มี นาคม 2552 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2552 แล้ว (วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เป็ นวัน
สุ ดท้ายของการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายของใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1)
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28.2 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเสนอขายให้ แก่ กรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯและ
บริษัทย่ อย (ESOP)
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2543 ได้มีมติอนุ มตั ิโครงการออกและ
เสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ ประเภทชนิ ด ระบุ ชื่ อ ผูถ้ ื อ และไม่ ส ามารถโอน
เปลี่ยนมือได้จาํ นวน 18.4 ล้านหน่ วย ให้แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
โดยไม่คิดมูลค่า อายุการใช้สิทธิ ประมาณ 5-8 ปี (ขยายอายุการใช้สิทธิ จากเดิม 5 ปี เป็ น 5-8 ปี ตาม
มติอนุ มตั ิที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2545) นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ ง
สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ทุกๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้
1 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท) ในราคา 10 ถึง 29.28 บาท
ในระหว่างปี 2544 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญโดยไม่คิดมูลค่า ครั้งที่ 1
จํานวน 5.46 ล้านหน่ วย และครั้งที่ 2 ในระหว่างปี 2545 จํานวน 13.49 ล้านหน่ วย ให้แก่กรรมการ
และ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย โดยกําหนดการใช้สิทธิวนั แรกและวันสุ ดท้ายตรงกับ
วันที่ 15 มีนาคม 2544 และ 15 มีนาคม 2553 ตามลําดับ
ในเดื อนตุลาคม 2546 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพิ่มเติมจํานวน 6.75 ล้านหน่ วย (โดยมี
ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP เดิม) เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักการคํานวณการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ ตามที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อชี้ชวนเนื่ องจากการ
ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ งที่ 2 และการออกและเสนอขายหุ ้นให้แก่ ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง
จํานวน 30 ล้านหุ ้น ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯซึ่ งเป็ นเหตุให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เดิมเสี ย
สิ ทธิและผลประโยชน์
และตามที่บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ น้ ละ 10 บาท เป็ นหุ น้ ละ 1 บาท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดงั กล่าว บริ ษทั ฯจึงได้ปรับจํานวนและราคาการ
ใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคือราคาการใช้สิทธิ เดิม 6.68 ถึง
19.56 บาทต่อหุ ้น เป็ น 0.668 ถึง 1.956 บาทต่อหุ ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1
หุ ้นสามัญ และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยจะได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพิ่มอีก 9 หน่ วย รวม
เป็ น 10 หน่วย ตั้งแต่วนั ที่ 8 มกราคม 2547 เป็ นต้นไป
ในระหว่างปี 2552 มี ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่หมดอายุเป็ นจํานวน 16,086,380 หน่ วย และไม่มีผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิมาใช้สิทธิแปลงเป็ นหุน้ สามัญ
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2552 บริ ษ ัท ฯคงเหลื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ย งั มิ ไ ด้มี ก ารใช้สิ ท ธิ จ ํา นวน
16,242,060 หน่วย
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29.

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ย่อยที่ จดั ตั้งขึ้ น
ตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่ ง
บริ ษทั ทํามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่
สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้

30.

หุ้นทุนซื้อคืน/กําไรสะสมจัดสรรสํ าหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมี มติ อนุ มตั ิโครงการการซื้ อหุ ้นคืน
เพื่อเป็ นการบริ หารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่ วนเกินจํานวนไม่เกิน 832 ล้านหุ น้ (มูลค่าตราไว้หุน้ ละ
1 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุ ้นที่จาํ หน่ ายทั้งหมด และมีวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 300 ล้านบาท และมี
กําหนดระยะเวลาจําหน่ ายหุ ้นทุนซื้ อคืนตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2553 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีหุน้ สามัญที่ซ้ือคืนโดยบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 634 ล้านหุ น้ (มูลค่าตราไว้หุน้ ละ
1 บาท) มูลค่ารวมของหุ น้ ทุนซื้อคืนเป็ นจํานวนเงิน 300 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ น้ ทุน
ซื้อคืน)
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 1/2552 ของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิ
โครงการซื้ อหุ ้นคืนเพื่อเป็ นการบริ หารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่ วนเกินเป็ นจํานวนไม่เกิน 1,398
ล้านหุ ้น (มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) ในราคา 0.44 บาทต่อหุ ้นและมีวงเงิ นสู งสุ ดไม่เกิ น 615
ล้านบาท โดยเสนอซื้ อจากผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการทัว่ ไป ตั้งแต่วนั ที่ 3 - 13 กรกฎาคม 2552 และมีกาํ หนด
ระยะเวลาจําหน่ายหุน้ ทุนซื้อคืนตั้งแต่วนั ที่ 14 - 27 มกราคม 2553
ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ซึ่ งเป็ นวันสุ ดท้ายของระยะเวลารับซื้ อคืน มีหุ้นสามัญที่ซ้ื อคืนโดยบริ ษทั ฯ
เป็ นจํา นวน 1,398 ล้า นหุ ้น มู ล ค่ า รวมของหุ ้น ทุ น ซื้ อคื น เป็ นจํา นวนเงิ น 615 ล้า นบาท (ไม่ ร วม
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหุน้ ทุนซื้อคืน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีหุ้นสามัญที่ซ้ื อคืนโดยบริ ษทั ฯรวมเป็ นจํานวน 2,032 ล้านหุ ้น (มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 22 ของหุ น้ ที่จาํ หน่ายทั้งหมด มูลค่ารวมของหุ น้ ทุนซื้อคืนเป็ น
จํานวนเงิน 915 ล้านบาท
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ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้ อหุ ้นคืนว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดจะซื้ อหุ ้นคืนได้ไม่
เกินวงเงินกําไรสะสม และให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่าย
ซื้อหุ ้นคืนจนกว่าจะมีการจําหน่ายหุ ้นซื้อคืนได้หมด หรื อลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุ น้ ทุนซื้อคืนที่
จําหน่ายไม่หมด แล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริ ษทั ฯได้จดั สรรกําไรสะสมเป็ น
สํารองสําหรับหุน้ ทุนซื้อคืนเต็มจํานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2552 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ
จําหน่ ายหุ ้นทุนซื้ อคืนจํานวน 1,397,727,200 หุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในระหว่าง
วันที่ 14 - 27 มกราคม 2553 และอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ น้ จดทะเบียนหุ น้
ทุนซื้อคืนสําหรับหุ น้ ทุนซื้อคืนจํานวนดังกล่าวที่ไม่สามารถจําหน่ายได้ในช่วงเวลาที่กาํ หนด
31.

รายได้ จากการโอนกลับภาระหนีส้ ิ น
ในระหว่างปี 2550 ทริ ปเปิ ลที ได้ลงนามในสัญญาขอใช้พ้ืนที่และ/หรื อทรัพย์สินกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ง
พร้ อมทั้งส่ งสั ญญาขอใช้พ้ื น ที่ ดัง กล่ า วให้ แ ก่ บริ ษ ัท แห่ งนั้น เพื่ อ พิ จารณาลงนาม จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน
ทริ ปเปิ ลทีไม่ได้รับคําบอกกล่าวสําหรับคําสนองใดๆจากบริ ษทั แห่ งนั้น ซึ่งบริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย
ของทริ ปเปิ ลทีเห็นว่า สัญญาขอใช้พ้นื ที่ฯระหว่างทริ ปเปิ ลทีกบั บริ ษทั แห่ งนั้นมิได้เกิดขึ้นและไม่มีผล
เป็ นการก่ อ ให้เ กิ ด นิ ติ สั ม พัน ธ์ ใ ดๆ เนื่ อ งจากบริ ษ ัท แห่ ง นั้น ไม่ ไ ด้ส นองรั บ ภายในเวลาอัน ควร
คาดหมายว่าจะได้รับคําบอกกล่าวสนองแล้ว จึ งถือได้ว่าคําเสนอของทริ ปเปิ ลที เป็ นอันสิ้ นความ
ผูกพันไปด้วย ตั้งแต่สิ้นระยะเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคําบอกกล่าวสนองดังกล่าว ดังนั้น
ทริ ปเปิ ลทีจึงได้บนั ทึกโอนกลับประมาณการค่าใช้พ้ืนที่ดงั กล่าวจํานวน 67 ล้านบาท ไว้ในงบกําไร
ขาดทุนในปี ปัจจุบนั
ในปี 2541 บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (คอมพิวเนท) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญากับ
คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กทช.) (เดิ มชื่ อ “กรมไปรษณี ย ์โ ทรเลข”) ในการ
ให้บริ การสื่ อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมภายในประเทศเป็ นระยะเวลา 22 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27
สิ งหาคม 2547 คอมพิวเนทได้ทาํ หนังสื อแจ้งขอยกเลิกการดําเนินการกับกทช. เนื่องจากคอมพิวเนท
ได้หยุดให้บริ การ และต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 กทช.ได้มีมติให้ยกเลิกการให้บริ การผ่าน
ดาวเทียมของคอมพิวเนท พร้อมทั้งให้คอมพิวเนทชําระผลประโยชน์ตอบแทน ค่าปรับ และดอกเบี้ย
รวมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ นประมาณ 46 ล้านบาท ดังนั้นคอมพิวเนทจึงได้บนั ทึกโอนกลับรายการภาระ
หนี้สินที่บนั ทึกไว้เกินจํานวน 78 ล้านบาท ไว้ในงบกําไรขาดทุนในปี 2551
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32.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเช่าโครงข่ายโทรคมนาคม
ต้นทุนของสิ นค้าที่จาํ หน่าย
ค่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ค่าเช่าจ่าย
ค่าจัดการจ่าย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์อื่น

33.

งบการเงินรวม
2552
2551
914
538
2,217
1,073
762
974
1,595
202
665
429
360
361
165
139
39
45
9
89
516
1,738
3
207
15
18
95
92

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
48
38
5
5
2
14
14
1
421
1,745
-

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
บริ ษทั ฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปี
ก่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ย่อยคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลหลังจากบวกกลับ
และหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นค่าใช้จ่ายและรายได้ในการคํานวณ
ภาษีหกั ด้วยผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปี ก่อน (ถ้ามี)
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34.

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับปี ด้วยผลรวมของจํานวน
หุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้น
สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า
การคํานวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลด แสดงการคํานวณได้
ดังนี้

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
2552
2551
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญที่ออก
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2552
2551
(ล้านหุ น้ ) (ล้านหุ น้ )

204

(1,245)

6,183

6,718

-

-

208

243

204

(1,245)

6,391

6,961

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
2552
2551
(บาท)
(บาท)

0.033

0.032

(0.186)

ปรับเพิ่ม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2552
2551
2552
2551
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ น้ ) (ล้านหุ น้ )
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญที่ออก
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
สามัญ สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

184

-

184

(1,336)

7,648

7,686

-

208

243

(1,336)

7,856

7,929

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
2552
2551
(บาท)
(บาท)

0.024

(0.174)

0.023

ปรับเพิ่ม

ไม่มีการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานมารวม
คํานวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ปรับลด สําหรับปี 2552 และ 2551 เนื่ องจากราคาใช้สิทธิ ต่อหน่วยของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญมีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยสําหรับปี
35.

เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากกําไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญทั้งหมดจํานวน 7,685,517,163 หุ ้น
(หลังจากหักหุ ้นทุนซื้ อคืนที่ถือโดยบริ ษทั ฯจํานวน 634,400,000 หุ ้น) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ
0.05 บาท เป็ นเงินปั นผลรวม 384 ล้านบาท ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ น้ จํานวนหุ ้นของบริ ษทั ฯที่ถือ
โดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลมีจาํ นวน 7,684,598,163 หุ น้ (หลังจากหักหุ ้นทุนซื้ อ
คืนที่ถือโดยบริ ษทั ฯจํานวน 634,400,000 หุ น้ และหุ น้ ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปั นผลซึ่งเป็ นหุ น้ ที่บริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด รับเป็ นนายทะเบียนให้จาํ นวน 919,000 หุ น้ จากจํานวน
หุน้ ที่มีอยู่ 7,685,517,163 หุน้ ) รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น 384 ล้านบาท
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36.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการตามส่ วนงานการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม และส่ วนงาน
อื่น และดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 และ 2551 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานการให้บริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคม
2552
2551
รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ ด้อยการด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสิ นทรัพย์อื่น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

5,471
3
5,474
2,368

4,068
20
4,088
1,674

ส่ วนงานจัดหา ออกแบบและ
วางระบบสื่ อสารและ
โทรคมนาคม
2552
2551
2,576
1,643
4,219
411

1,030
451
1,481
232

ส่ วนงานอื่นๆ
2552
2551
324
59
383
8

252
40
292
60

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน
2552
2551
(1,705)
(1,705)
-

(511)
(511)
-

งบการเงินรวม
2552
2551
8,371
8,371
2,787

5,350
5,350
1,966

217
(355)
(1,078)
(133)
(3)
(15)
(516)
(95)
3
(247)
(338)
(23)
204

224
(165)
(489)
(130)
(206)
(18)
(1,738)
(92)
4
(298)
(246)
(57)
(1,245)
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(หน่วย: ล้านบาท)

ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์

ส่ วนงานการให้บริ การ
โครงข่าย
โทรคมนาคม
2552
2551
1,998
1,575
184
24
4,758
2,468

ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่ อสารและ
โทรคมนาคม
2552
2551
2,854
1,632
802
94
38
432

ส่ วนงานอื่นๆ
2552
2551
38
42
2
2
1,332
1,392

การตัดรายการ
บัญชีระหว่างกัน
2552
2551
(862)
(720)
(114)
(109)

งบการเงินรวม
2552
2551
4,028
2,529
988
120
6,014
4,183
4,914
5,497
15,944
12,329

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
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37.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานจะจ่าย
สมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หาร
โดยธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในระหว่างปี 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนเป็ นจํานวนเงิ น 32 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงิ น 2 ล้านบาท (2551: 22
ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลําดับ)

38.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

38.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงิ นออกหนังสื อคํ้าประกัน
การประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญาจํานวนเงินประมาณ 1,233 ล้านบาท ในนามของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 12 ล้านบาท)
38.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการคํ้าประกันวงเงินเบิกเกิ นบัญชี ธนาคารของบริ ษทั ย่อยและหนังสื อคํ้า
ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนรวม 5 ล้านบาท
38.3 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตกับผูข้ ายในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 2.2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 437.8 ล้านบาท
38.4 เออาร์ เอสมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้ อค่าใช้บริ การสื่ อสัญญาณดาวเทียม (The Founder NSP
Airtime Purchase Agreement) กับ AceS International Limited (AIL) ผูเ้ ป็ นเจ้าของโครงการ
ดาวเทียมเอเซี ยส โดยเออาร์ เอสมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมตามสัญญา (สิ้ นสุ ดวันที่
1 มกราคม 2555) ซึ่งค่าธรรมเนียมจะคิดจากค่าธรรมเนียมขั้นตํ่าต่อปี (500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
หรื อตามอัตราที่กาํ หนดไว้ในสัญญาต่อปริ มาณการใช้บริ การสื่ อสัญญาณดาวเทียม แล้วแต่อย่างใดจะ
มากกว่า
38.5 อคิวเมนท์มีภาระผูกพันตามสัญญาการใช้สื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่จะต้องชําระใน
อนาคตดังนี้
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
จ่ายชําระภายใน:
1 ปี
2 ถึง 4 ปี

0.25
0.42
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38.6 เจไอเนตได้ทาํ สัญญากับทีโอที เพื่อเช่าระบบเชื่ อมโยงสัญญาณและเชื่ อมต่อโครงข่ายอินเตอร์ เน็ต
โปรโตคอล มีกาํ หนดระยะเวลา 10 ปี (สิ้ นสุ ดวันที่ 12 ตุลาคม 2554) เจไอเนตมีภาระผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา
38.7 เจที เอสได้ทาํ สัญญาซื้ อสิ น ค้ากับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิ น 3.8 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาซื้ อสิ นค้าดังกล่าว เจทีเอสจะต้องจ่ายชําระค่าสิ นค้าภายใน
เวลาประมาณ 3 ปี
38.8 ทีเจพี ได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) จํานวนสองสัญญากับบริ ษทั คู่สัญญาสองแห่ ง ทีเจพีมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องส่ งมอบงานให้กบั คู่สัญญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา โดยสัญญาฉบับ
ที่หนึ่ งจะต้องส่ งมอบภายในระยะเวลา 450 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่ มทํางาน (สิ้ นสุ ดวันที่ 23
กันยายน 2549) และสัญญาฉบับที่สองจะต้องส่ งมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปั จจุบนั ทีเจพีไม่
สามารถส่ งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลา ซึ่ งบริ ษทั คู่สัญญามีสิทธิ ที่จะคิดค่าปรับล่าช้า
ตามสัญญาจากทีเจพีเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาของสัญญาฉบับที่หนึ่ง (34
ล้านบาท) และในอัตราร้ อยละ 0.2 ของวงเงิ นตามสัญญาของสัญญาฉบับที่สอง (31 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของทีเจพีอยูใ่ นระหว่างการทําจดหมายขอขยายระยะเวลากับคู่สัญญาออกไป
ซึ่ งผูบ้ ริ หารของทีเจพีเชื่ อว่าจะสามารถขอขยายระยะเวลาการส่ งมอบออกไปได้เนื่ องจากเหตุของ
ความล่าช้าเกิดจากการส่ งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าและจะไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น
38.9 ณ วันที่ 23 มกราคม 2553 ทริ ปเปิ ลทีได้เข้าทําสัญญาซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กันแห่ งหนึ่งเป็ นจํานวนเงิน 34 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา สัญญาดังกล่าวคํ้าประกันโดยอคิวเมนท์
38.10 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาใช้บริ การงานบริ การรับเรื่ องร้องเรี ยนและข้อมูล
ต่างๆ (Call Center) และงานบริ การจัดทํา/พิมพ์ ใบเสร็ จรับเงิน และ/หรื อใบแจ้งหนี้ (Billing) กับทีที
แอนด์ที โดยทริ ปเปิ ลทีจะต้องชําระค่าบริ การเป็ นรายเดื อนตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
สัญญานี้มีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกําหนดสัญญาแล้วหากไม่มีการตกลงเป็ นอย่างอื่น คู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ ายตกลงให้สัญญานี้ มีผลบังคับต่อไป ซึ่ งคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้
โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
38.11 ทริ ปเปิ ลทีได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทริ ปเปิ ลทีมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่า
ดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
ล้านบาท
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
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38.12 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริ ษัท ย่ อ ย 6 แห่ ง ได้รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ดังต่อไปนี้
บริ ษทั
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด

ประเภท
ใบอนุญาต
แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง

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

แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง
แบบที่สาม

บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง
จํากัด
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม
แบบที่หนึ่ง
ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน)

บริ การที่ได้รับอนุญาต
บริ การอินเตอร์เน็ต
บริ การอิ นเตอร์ เน็ ตเกตเวย์
ระหว่างประเทศ
สื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย มที่ ใ ช้จ าน
สายอากาศขนาดเล็ก
บริ การโทรคมนาคม

ระยะเวลา
25 สิ งหาคม 2552 - 24 สิ งหาคม 2557
8 กุมภาพันธ์ 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2555
30 พฤศจิกายน 2550 - 29 พฤศจิกายน 2554
23 กุมภาพันธ์ 2549 - 22 กุมภาพันธ์ 2569

บริ การอินเตอร์เน็ต

28 กรกฎาคม 2552 - 27 กรกฎาคม 2557

บริ การบัต รโทรศัพ ท์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ
บริ การอินเตอร์ เน็ต
บริ การวงจรเช่า
บริ การอิ นเตอร์ เน็ ตเกตเวย์
ระหว่างประเทศ
บริ การวงจรเช่ าส่ วนบุ คคล
ระหว่างต่างประเทศ
บริ การอินเตอร์เน็ต

25 มกราคม 2552 - 24 มกราคม 2553

บริ การโทรศัพท์สาธารณะ

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
22 พฤศจิกายน 2552 - 21 พฤศจิกายน 2557

บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตและต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว
เออาร์ เอสเป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ผ่า นดาวเที ย ม อยู่ใ นระหว่ า งการยื่น ขอใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกทช. ปัจจุบนั เออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
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39.

เครื่องมือทางการเงิน

39.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
32 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้า เงิ นให้กู้ยืม เงิ นลงทุน เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี เงิ นกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้และตัว๋ เงินจ่ายการค้า เงินกูย้ มื ระยะยาวและหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า และเงินให้กูย้ ืม
ฝ่ ายบริ หารควบคุ มความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่
เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการ
ให้สินเชื่อ นอกจากนี้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยขายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับลูกค้าที่มีฐานะการชําระหนี้ดี
เป็ นส่ วนใหญ่ เช่น บริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจ
ต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่นและเงินให้กยู้ ืมที่แสดง
อยูใ่ นงบดุล
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกิ นบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการที่มี
ดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้าเป็ น
เงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มี
อายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
(ล้าน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
43

หนี้สินทางการเงิน
(ล้าน)
54

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.37
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนที่ซ้ือ
(ล้าน)
1

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.46 - 34.18

39.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะ
สั้น เงิ นกู้ยืมระยะยาวและหนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการ
เงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ าย
มีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่า
ยุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
40. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
41. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
41.1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนลดทุนที่ชาํ ระแล้วจํานวน 1,397,727,200 หุ น้ กับ
กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 30 เกี่ยวกับการตัดหุ ้นจดทะเบียนหุ ้นทุนซื้ อคืนในส่ วนที่บริ ษทั ฯไม่สามารถ
จําหน่ายได้ในช่วงเวลาที่กาํ หนด
41.2 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เออาร์เอสได้ขายหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯที่ถือโดยบริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มอีกเป็ น
จํานวน 200 ล้านหุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 88 ล้านบาท การขายหุ น้ ดังกล่าวนี้เป็ นไปตามสัญญาขายหุ น้ ที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27
42. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
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