บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2553 และ 2552

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ของบริ ษทั จัสมิน
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อ
ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรายงานต่อ
งบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ยกเว้นเหตุการณ์ที่จะกล่าวในวรรค ก) และวรรค ข) ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานการ
สอบทานงบการเงิน ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานสอบทานเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่าง
พอประมาณว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การสอบทานนี้มี
ขอบเขตจํากัดโดยส่ วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทาง
การเงิน จึงให้ความเชื่อมัน่ น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เนื่องจาก
ข้าพเจ้าไม่ได้ทาํ การตรวจสอบงบการเงินได้แต่เพียงสอบทาน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้เสนอรายงาน
การสอบบัญชี แต่เสนอเพียงรายงานการสอบทานเท่านั้น
ก)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ย่อยมียอดหนี้
ค้างชําระจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็ นจํานวนเงินประมาณ 767 ล้านบาท ยอดคงค้าง
ของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมอยูภ่ ายใต้รายการ “ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน”
“มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกชําระ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน” และ “ลูกหนี้อื่น” ในงบดุลรวม
(30 กันยายน 2552: 685 ล้านบาทและถือเป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) ยอดคงเหลือดังกล่าว
คงค้างอยูใ่ นบัญชีเป็ นระยะเวลานาน ในการประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของบริ ษทั ดังกล่าว
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยได้รับประมาณการกระแสเงินสดที่จดั ทําโดยบริ ษทั ดังกล่าวในปี 2551 ซึ่ง
แสดงว่าบริ ษทั ดังกล่าวจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชําระหนี้คืนได้เต็มจํานวน แต่เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2551 บริ ษทั ดังกล่าวได้ยนื่ คําร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลได้
ประทับรับคําร้องดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 เจ้าหนี้มีมติเลือกผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการ
ของบริ ษทั ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง่ แต่งตั้งผูท้ าํ แผนฟื้ นฟู
กิจการแล้ว

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผูท้ าํ แผนได้นาํ ส่ งแผนฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางผ่าน
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั การประชุม
เจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาแผนฟื้ นฟูกิจการ อย่างไรก็ตามมีเจ้าหนี้หลายรายรวมถึงบริ ษทั ย่อย
ได้ยนื่ คัดค้านเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ต่อมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง่
ให้แก้ไขการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตามคําคัดค้านเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ผูท้ าํ แผนจึงได้ดาํ เนินการแก้ไข
แผนฟื้ นฟูกิจการฉบับดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามคําสัง่ ของศาลล้มละลายกลาง
ต่อมาผูท้ าํ แผนได้นาํ ส่ งแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ โดยแผนฟื้ นฟูกิจการ
ฉบับแก้ไขดังกล่าวมียอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ผทู ้ าํ แผน
นํามาพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้เป็ นจํานวน 287 ล้านบาท (เงินต้นจํานวน 267 ล้านบาทและดอกเบี้ย
ค้างชําระจํานวน 20 ล้านบาท) ซึ่งยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้สุทธิจากยอดหนี้ที่ทางบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง
ได้โอนสิ ทธิการรับเงินให้กบั ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่ได้รับจาก
ธนาคารดังกล่าวและธนาคารดังกล่าวได้ยนื่ ขอรับชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับบริ ษทั ดังกล่าว
แล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 โดยยอดหนี้ดงั กล่าวนี้กไ็ ด้ถูกจัดกลุ่มอยูใ่ น
เจ้าหนี้กลุ่มเดียวกันกับบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขนี้ บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระเงินต้นเป็ นเงินสดในอัตราร้อยละ 5
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ สัง่ เห็นชอบด้วยแผน และได้รับชําระเงินต้นเป็ นเงินสดในอัตรา
ร้อยละ 20 ภายใน 4 ปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ สัง่ เห็นชอบด้วยแผน ซึ่งส่ งผลให้มูลค่าปั จจุบนั ของเงินต้น
ในส่ วนนี้จะตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี และเงินต้นอีกร้อยละ 75 และดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดจะได้รับชําระ
เป็ นหุ น้ สามัญของบริ ษทั ดังกล่าว โดยคํานวณอัตราภาระหนี้ต่อจํานวนหุน้ ในอัตราเท่ากับ 1 ต่อ 1
(มูลค่าหนี้ 1 บาทคิดเป็ นหุน้ สามัญ 1 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท (เป็ นมูลค่าภายหลังการลดทุนจดทะเบียน
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 หุน้ สามัญของบริ ษทั ดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาทและมีมูลค่ายุติธรรมหุน้ ละ 0.46 บาท)
ในวันที่ 11 สิ งหาคม 2553 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้ นฟู
กิจการฉบับแก้ไขและที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติพิเศษเห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขนี้ ต่อมาใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ คําร้องคัดค้านแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขต่อศาลล้มละลายกลาง
และในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ศาลได้นดั ฟังผลการพิจารณาในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ย่อยเชื่อว่าจะสามารถคัดค้านในประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นได้สาํ เร็ จจึงไม่ได้สะท้อนแผนฟื้ นฟู
กิจการไว้ในบัญชี
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การประมาณการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่จะบันทึกในบัญชีข้ ึนอยูก่ บั ความสําเร็ จของการคัดค้านใน
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นต่อศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ตามแผนฟื้ นฟูกิจการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง ทําให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยไม่สามารถที่จะประมาณจํานวนเงินที่
เหมาะสมได้ในปัจจุบนั นอกจากนี้บริ ษทั ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและข้อโต้แย้งกับบริ ษทั ผูใ้ ห้
สัมปทานอยูห่ ลายประเด็น และผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถสรุ ปผลการสอบทาน
งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ของบริ ษทั
ดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานและตรวจสอบเพื่อให้เป็ นที่พอใจในความเพียงพอของ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญได้ ซึ่งเหตุการณ์น้ ีเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
ข)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 บริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานได้ระงับการจ่ายชําระ
ยอดคงค้างค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและ
บริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปัจจุบนั เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่ในรายงานนี้ ผลสรุ ปของ
การเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและผลของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ดงั กล่าว
นี้อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อจํานวนของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวสําหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 192 ล้านบาท และ 568 ล้านบาท
ตามลําดับ และสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 220 ล้านบาท
และ 648 ล้านบาท ตามลําดับ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ
2552 จํานวน 1,824 ล้านบาทและ 1,010 ล้านบาท ตามลําดับ มูลค่าจากการใช้ตน้ ทุนโครงข่ายเคเบิ้ล
ใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ ซึ่งใช้ในการให้บริ การดังกล่าวซึ่งมีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
และ 2552 จํานวน 256 ล้านบาทและ 513 ล้านบาท ตามลําดับ มูลค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมจาก
การลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เป็ นจํานวน 1,946 ล้านบาท และ
37 ล้านบาท ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 เป็ นจํานวน 1,946 ล้านบาทและ 59 ล้านบาท
ตามลําดับ ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานและตรวจสอบเพือ่ ให้เป็ นที่พอใจในจํานวนของรายได้จาก
การให้บริ การ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า มูลค่าต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ มูลค่า
เงินลงทุนและค่าความนิยมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์น้ ีเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดย
สถานการณ์
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จากการสอบทานของข้าพเจ้า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสําหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 จากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรค ก) และวรรค ข)
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป
โดยไม่มีผลกระทบต่อการสรุ ปผลการสอบทานอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกต
ต่องบการเงินข้างต้นดังต่อไปนี้
1.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สัง่ เห็นชอบแผนฟื้ นฟู
กิจการของบริ ษทั ฯในวันที่ 7 สิ งหาคม 2546 แล้วนั้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ศาลล้มละลายกลาง
ได้มีคาํ สัง่ ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้บางรายของบริ ษทั ฯได้ยนื่
คําร้องคัดค้านในบางประเด็น ซึ่งอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บริ ษทั ฯเชื่อว่าจะไม่มี
ผลกระทบใดๆต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

2.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่งและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การวงจรเช่าและ
ค่าบริ การโครงข่ายโทรคมนาคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาบริ การ

3.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็ นจํานวน 222 ล้านบาท เหตุการณ์ที่มี
สาระสําคัญสําหรับบริ ษทั ดังกล่าวมีดงั นี้
ก) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 บริ ษทั ดังกล่าวได้ยนื่ คําร้องเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของบริ ษทั ดังกล่าว ในระหว่างการ
ดําเนินการดังกล่าว บริ ษทั ดังกล่าวได้รับความคุม้ ครองตามที่กาํ หนดในมาตรา 90/12 แห่ ง
พรบ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ปั จจัยเหล่านี้มีความไม่แน่นอนอย่างเป็ นสาระสําคัญ ซึ่งอาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั ดังกล่าว
ข) บริ ษทั ดังกล่าวยังมีรายได้จากการให้บริ การเสริ มอื่นๆซึ่งอยูร่ ะหว่างการจัดทําข้อตกลง
และ/หรื อเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้จากบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทาน และบริ ษทั ดังกล่าวมีขอ้ พิพาท
ทางการค้าและข้อโต้แย้งบางประการกับบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานซึ่งยังไม่มีขอ้ ยุติ
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4.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.7 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา
(Turn-Key) กับบริ ษทั คู่สัญญาแห่ งหนึ่ง บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องส่ งมอบงานให้กบั
บริ ษทั คู่สญ
ั ญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา จนถึงวันที่ในรายงานนี้บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ไม่สามารถส่ งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งบริ ษทั คู่สญ
ั ญามีสิทธิที่จะคิดค่าปรับ
ล่าช้าตามสัญญาต่อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา
(31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการขอขยายระยะเวลากับ
บริ ษทั คู่สญ
ั ญาออกไป ซึ่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถขอขยายระยะเวลาการ
ส่ งมอบออกไปได้ เนื่องจากเหตุของความล่าช้าเกิดจากการส่ งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีความล่าช้าและจะไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2552 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และเสนอรายงานไว้อย่างมีเงื่อนไขจากการถูก
จํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถตรวจสอบให้เป็ นที่พอใจในความเพียงพอของค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญของยอดหนี้คา้ งชําระจากบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสูญเสี ยการมีอิทธิพล และจํานวนของ
รายได้จากการให้บริ การ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า มูลค่าต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ มูลค่า
เงินลงทุนและค่าความนิยมในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้ และได้ขอให้สงั เกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับที่ได้
กล่าวไว้ขา้ งต้น การบันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย การโอนกลับประมาณการค่าใช้
พื้นที่ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและการไม่ส่งมอบงานตามกําหนดระยะเวลาของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง ตามรายงาน
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ไว้ ณ ที่น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินที่ขา้ พเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้
ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

ศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 2 พฤศจิกายน 2553
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลของบริษัทฯ
บริ ษทั จัสมิ น อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนและมี
ภู มิ ล าํ เนาในประเทศไทย ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯคื อ การลงทุ น ในบริ ษ ัท ต่ า งๆที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ทางด้า นการสื่ อ สารโทรคมนาคม โดยมี ที่ อ ยู่ต ามที่ จ ดทะเบี ย นคื อ เลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมู่ ที่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สัง่ เห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ในวันที่ 7 สิ งหาคม 2546 และได้
แต่งตั้งบริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารแผน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549
ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ บางราย
ของบริ ษทั ฯได้ยื่นคําร้องคัดค้านในบางประเด็นซึ่ งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บริ ษทั ฯ
เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

1.2

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2550) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด
ในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

1.3

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และได้จดั ทําขึ้นโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
2.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
ในระหว่างงวดปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการ
บัญชีใหม่ตามที่ระบุขา้ งล่างนี้
ก)

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 (เว้นแต่แม่บทการบัญชีซ่ ึงมีผลบังคับใช้ทนั ที)
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
สัญญาเช่า
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟ้ อรุ นแรง
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
ข)

การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการบัญ ชี ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เ ริ่ มในหรื อหลัง วัน ที่
1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงิ น สํา หรั บ ปี ที่ เ ริ่ ม ใช้ม าตรฐานการบัญ ชี ดัง กล่ า ว ยกเว้น มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 20
(ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯประเมินแล้วเห็นว่าไม่เกี่ยวเนื่อง
กับธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ซึ่ งฝ่ ายบริ หารยังไม่
เสร็ จสิ้ นการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่นาํ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3.

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เงินลงทุนชัว่ คราวได้รวมเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงินประมาณ 165 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2552: 17 ล้านบาท) และเฉพาะ
ของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2552: 5 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยได้นาํ ไปคํ้าหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อ

4.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จ โดยรายการธุ รกิจดังกล่าวสําหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2552
2553
2552
2553
รายการธุ รกิ จกับบริ ษทั ร่ วมที่ สูญเสี ย
การมีอิทธิพล*
รายได้จากการขายและการบริ การ

5

45

22

1,229

ส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ

28
2

328
2

213
7

581
15

ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าจัดการจ่าย
ซื้ออุปกรณ์
ค่าขนส่ งกระจายพัสดุ
ค่าใช้จ่ายอื่น

2
51
1
-

2
209
53
1
-

5
418
1
3

8
619
9
60
5
1

4

1

9

4

4
13

4

4
19

15

7
3
5

-

10
3
8

60
1

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและการบริ การ
ส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ต้นทุนขายและบริ การ
ซื้ออุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่นหรื อราคาที่
ได้จากการประกวดราคา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
MLR
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2553
2552
2553
2552
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าจัดการรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

36
11

36
11

109
33

109
33

4
6

8
6

17
18

15
2
17

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
MLR
MLR-2%
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม
2552 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2553
2552
2553
2552
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
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 ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โมโน ทราเวล จํากัด
รวมลูกหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

-

663
207
8
878

-

-

122
7
4
5
1
139
139

5
2
1
8
886

-

-

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2553
2552
2553
2552
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
ลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
บริ ษทั สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จํากัด
บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จํากัด
บริ ษทั เอเซียส รี เยนแนล เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต จํากัด
บริษัทร่ วมที่สูญเสี ยการมีอทิ ธิพล*
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

-

-

467
6
473

500
6
506

-

-

87
79
65
41
11
13
16
9
5
1
1
1
329

48
58
47
40
11
10
6
11
6
1
1
1
240

-

21
1
22

-

-

3
3
3
3

22
22
22

329
802
(22)
780

240
746
(22)
724

6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2553
2552
2553
2552
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
มูลค่ างานที่แล้ วเสร็จแต่ ยงั ไม่ เรียกชําระจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทร่ วมที่สูญเสี ยการมีอทิ ธิพล*
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
รวมมูลค่ างานที่แล้ วเสร็จแต่ ยงั ไม่ เรียกชําระจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

-

2
2

-

-

เงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
รวมเงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย

-

-

1,460
1,460

1,482
1,482

-

20

-

20

16
16
(11)

16
36
(26)

16
16
(11)

16
36
(26)

5

10

5

10

-

582
221
12
815

-

-

218
13
3
234
234

815

-

-

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
เจ้ าหนีก้ 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 ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2553
2552
2553
2552
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้ าหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จํากัด
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ 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 ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด
รวมเจ้ าหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (ส่ วนของดอกเบี้ยค้างชําระ)
รวมหนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

-

-

13
2
15

13
6
2
21

4

4

-

-

-

84
5
1
90

-

-

3
2
5
10
14

2
2
96

15

21

-

-

555
223
778
(136)

555
269
824
(165)

-

-

642

659

* บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยการมีอิทธิพลเนื่องจากบริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
(ทีทีแอนด์ที) ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ และในปั จจุบนั บริ ษทั ฯเหลือสัดส่ วนการถือหุน้ ใน
ทีทีแอนด์ทีเพียงร้อยละ 13.18 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และข้อ 10
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 หนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์
จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2553

555

-

-

555

269

-

(46)

223

824

-

(46)

778

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่าย
เงินเดือน โบนัสและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 36 ล้านบาท และ 106
ล้านบาท ตามลําดับ (2552: 30 ล้านบาท และ 82 ล้านบาท ตามลําดับ) และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ น
จํานวน 3 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ตามลําดับ (2552: 4 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามลําดับ)
ภาระคํ้าประกันกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
14 และข้อ 27.2
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แยกตามอายุหนี้
ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสรุ ปได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม (หมายเหตุ 4)
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

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2553
2552
(ตรวจสอบแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2553
2552
(ตรวจสอบแล้ว)

13

40

-

-

39
82
2
3
139

172
147
41
486
886

-

-

1,298

1,555

-

-

618
337
566
1,701
4,520
(137)
4,383
4,522

582
308
500
311
3,256
(114)
3,142
4,028

51
51
(51)
-

56
56
(56)
-

ในยอดลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ที่มีระยะเวลาค้างชําระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
อายุหนี้คา้ งชําระ

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

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
(ตรวจสอบแล้ว)
230
232
438
461
227
910
1,578
920

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
(ตรวจสอบแล้ว)
-

บริ ษทั ย่อยได้มอบสิ ทธิ ในการรับชําระเงินจากลูกหนี้ การค้าส่ วนใหญ่ให้กบั ธนาคารเพื่อคํ้าประกัน
วงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น
เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จํากัด (เจเอสทีซี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จํานวน 1,824 ล้านบาทและ 1,010 ล้านบาท
ตามลําดับ เป็ นลูกหนี้ การค้าจากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้างไว้
ตั้งแต่เดื อนกันยายน 2551 จนถึงปั จจุบนั เนื่ องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั
เจเอสทีซี เจเอสทีซีบนั ทึกรายได้จากการให้บริ การภายใต้สัญญาดังกล่าวสําหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 เป็ นจํานวน 192 ล้านบาท และ 568 ล้านบาท ตามลําดับ และ
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2552 เป็ นจํานวน 220 ล้านบาท และ 648
ล้านบาท ตามลําดับ จนถึ งปั จจุ บนั ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่ งรายได้ย งั ไม่ เป็ นที่ สิ้นสุ ด
อย่างไรก็ตาม เจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ย่อยมียอดหนี้ คา้ งชําระจากทีทีแอนด์ที (เดิมเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน)
เป็ นจํานวนเงินประมาณ 767 ล้านบาท ยอดคงค้างของรายการดังกล่าวได้แสดงรวมอยูภ่ ายใต้รายการ
“ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน” “มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกชําระ - กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน” และ “ลูกหนี้ อื่น” ในงบดุลรวม (30 กันยายน 2552: 685 ล้านบาทและถือเป็ นรายการ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) ยอดคงเหลือดังกล่าวคงค้างอยูใ่ นบัญชีเป็ นระยะเวลานาน ในการประเมิน
ความสามารถในการชําระหนี้ ของทีทีแอนด์ที ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยได้รับประมาณการกระแส
เงินสดที่จดั ทําโดยทีทีแอนด์ทีในปี 2551 ซึ่ งแสดงว่าทีทีแอนด์ทีจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียง
พอที่จะชําระหนี้ คืนได้เต็มจํานวน แต่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําร้องขอฟื้ นฟู
กิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลได้ประทับรับคําร้องดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2552 เจ้าหนี้ มีมติเลือกบริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที และเมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งแต่งตั้งให้บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผูท้ าํ
แผนฟื้ นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์ได้ประกาศโฆษณาคําสั่ง
แต่งตั้งผูท้ าํ แผนในราชกิจจานุเบกษา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในวัน ที่ 26 กุ ม ภาพัน ธ์ 2553 ผู ท้ ํา แผนได้นํา ส่ ง แผนฟื้ นฟู กิ จ การต่ อ ศาลล้ม ละลายกลางผ่ า น
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั การประชุม
เจ้าหนี้ครั้งแรกเพื่อพิจารณาแผนฟื้ นฟูกิจการ อย่างไรก็ตามมีเจ้าหนี้หลายรายรวมถึงบริ ษทั ย่อยได้ยนื่
คัดค้านเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ต่อมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งให้
แก้ไขการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ตามคําคัดค้านเกี่ ยวกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ผูท้ าํ แผนจึ งได้ดาํ เนิ นการแก้ไข
แผนฟื้ นฟูกิจการฉบับดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามคําสัง่ ของศาลล้มละลายกลาง
ต่อมาผูท้ าํ แผนได้นาํ ส่ งแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ โดยแผนฟื้ นฟูกิจการ
ฉบับแก้ไขดังกล่าวมียอดหนี้ ตามคําขอรับชําระหนี้ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่
ผูท้ าํ แผนนํามาพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ เป็ นจํานวน 287 ล้านบาท (เงินต้นจํานวน 267 ล้านบาท
และดอกเบี้ยค้างชําระจํานวน 20 ล้านบาท) ซึ่งยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้สุทธิจากยอดหนี้ ที่ทางบริ ษทั
สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จํากัด (เอสทีซีซี) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้โอนสิ ทธิการรับเงินให้กบั ธนาคาร
ในประเทศแห่ งหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าวและธนาคารดังกล่าว
ได้ยื่นขอรับชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับทีทีแอนด์ทีแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 14 และยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้ ก็ได้ถูกจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าหนี้ กลุ่มเดียวกันกับเอสทีซีซีใน
แผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขนี้ บริ ษทั ย่อยจะได้รับคืนทั้งในส่ วน
ของเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างโดยกําหนดการรับชําระคืนมีรายละเอียดดังนี้
1. ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผน บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระเงินต้นเป็ น
เงินสดในอัตราร้อยละ 5
2. ภายใน 4 ปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ สั่งเห็ นชอบด้วยแผน บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระเงินต้นเป็ น
เงินสดในอัตราร้อยละ 20 โดยชําระคืนเป็ นรายไตรมาสเป็ นระยะเวลา 4 ปี โดยได้รับชําระคืน
ในอัตราร้อยละ 4 ในปี 2554 และ 2555 ได้รับคืนในอัตราร้อยละ 10 ในปี 2556 และได้รับชําระ
คืนอัตราร้อยละ 2 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
3. เงินต้นอีกร้อยละ 75 และดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดจะได้รับชําระเป็ นหุ ้นสามัญของทีทีแอนด์ที
โดยคํานวณอัตราภาระหนี้ ต่อจํานวนหุ ้นในอัตราเท่ากับ 1 ต่อ 1 (มูลค่าหนี้ 1 บาทคิดเป็ น
หุ ้นสามัญ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท (เป็ นมูลค่าภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามแผนฟื้ นฟู
กิจการ) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 หุ น้ สามัญของบริ ษทั ดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
และมีมูลค่ายุติธรรมหุน้ ละ 0.46 บาท)
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ในวันที่ 11 สิ งหาคม 2553 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั การประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้ นฟู
กิจการฉบับแก้ไขและที่ประชุมเจ้าหนี้ ได้มีมติพิเศษเห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขนี้ ต่อมาใน
วันที่ 5 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ย่อยได้ยื่นคําร้องคัดค้านแผนฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและใน
วันที่ 6 ตุลาคม 2553 ศาลได้พิจารณาแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขและได้มีคาํ สั่งให้ผรู ้ ้องคัดค้าน
แผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขจัดทําคําแถลงชี้แจงข้อเท็จจริ งประกอบคําร้องคัดค้านภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ สั่งและให้ผทู ้ าํ แผนจัดทําคําร้องแก้คาํ คัดค้านภายใน 40 วัน นับแต่วนั ที่ศาลมี
คําสัง่ และนําเสนอต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อประกอบการพิจารณา และศาลได้นดั ฟังผลการพิจารณา
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่าจะสามารถคัดค้านในประเด็นตามที่กล่าว
ข้างต้นได้สาํ เร็ จจึงไม่ได้สะท้อนแผนฟื้ นฟูกิจการไว้ในบัญชี
นอกจากนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขดังกล่ าวได้ระบุ ว่าการชําระยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั
ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (ทริ ปเปิ ลที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้แก่ทีทีแอนด์ทีในปี 2552
โดยวิ ธี ก ารโอนตั๋ว สั ญ ญาใช้เ งิ น จํา นวน 707 ล้า นบาท ซึ่ งที ที แ อนด์ ที เ ป็ นผู ส้ ั่ ง จ่ า ยและบริ ษ ัท
ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์ วิสเซส จํากัด (ทีทีแอนด์ทีเอสเอส) ได้สลักหลังเพื่อโอนตัว๋ สัญญา
ใช้เงินดังกล่าวให้แก่ทริ ปเปิ ลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยการใช้
สิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับชําระเงินที่ทีทีแอนด์ทีคา้ งชําระจํานวน 170 ล้านบาทกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส
และทีทีแอนด์ทีเอสเอสได้โอนสิ ทธิดงั กล่าวให้แก่ทริ ปเปิ ลทีมาหักกลบลบหนี้ กบั หนี้ ที่ทริ ปเปิ ลทีติด
ค้างอยู่กบั ทีทีแอนด์ทีว่าเป็ นการชําระหนี้ ที่ไม่ตอ้ งตรงตามความประสงค์แห่ งสัญญาและถือเป็ นการ
ชําระหนี้อนั ไม่มีผลสมบูรณ์ เนื่องจากการชําระหนี้ที่ทริ ปเปิ ลทีจะต้องชําระค่าบริ การวงจรเช่านั้นต้อง
สอดคล้องกับข้อตกลงตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่ทีทีแอนด์ทีมีมาอยูก่ ่อน กล่าวคือทริ ปเปิ ลที
จะต้อ งทํา การชํา ระหนี้ ไปยัง ที โ อที โ ดยตรงเสี ย ก่ อ น แล้ว ที โ อที จึ ง ทํา การจัด สรรชํา ระหนี้ ตาม
อัตราส่ วนแบ่งรายได้ที่ตกลงไว้ในสัญญาสัมปทานให้แก่ทีทีแอนด์ที ดังนั้นการที่ทริ ปเปิ ลทีทาํ การ
ชําระหนี้ที่มิใช่ดว้ ยเงินสด เช่น บรรดาสิ ทธิ เรี ยกร้องหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ/หรื อ ชําระหนี้โดยตรง
ให้แก่ทีทีแอนด์ทีน้ นั ย่อมถือเป็ นการชําระหนี้ที่ไม่ตอ้ งตรงตามความประสงค์แห่ งสัญญา และถือเป็ น
การชําระหนี้อนั ไม่มีผลสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีได้แสดงความเห็นว่าการที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระ
หนี้ ค่าบริ การวงจรเช่าค้างชําระตามสัญญาการให้บริ การวงจรเช่าให้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยตรง เนื่องจาก
วิธีการชําระเงินให้แก่ทีโอทีเกิดเหตุขดั ข้องขึ้นนั้น ทริ ปเปิ ลทีสามารถกระทําได้เนื่ องจากทีทีแอนด์ที
เป็ นคู่สัญญาที่มีนิติสัมพันธ์กบั ทริ ปเปิ ลทีโดยตรง การที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าโดยการ
สลักหลังและโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินให้ทีทีแอนด์ทีดงั กล่าวข้างต้น ถือได้ว่าทีทีแอนด์ทีเป็ นทั้งผูอ้ อก
และผูท้ รงตัว๋ สัญญาใช้เงินในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิ ทธิและความรับผิดในหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินนั้น
ตกอยู่แก่บุคคลเดี ยวกันและเกลื่อนกลืนกัน ซึ่ งมีผลทําให้หนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินและหนี้ ค่าบริ การ
ค้างชําระเป็ นอันระงับสิ้ นไปด้วยจํานวนที่เท่ากันกับมูลค่าตามตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว และการที่
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ทริ ปเปิ ลทีได้แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในมูลหนี้การค้า
ที่ทริ ปเปิ ลทีโอนมาจากทีทีแอนด์ทีเอสเอสตามที่กล่าวข้างต้น ทริ ปเปิ ลทีจึงมีฐานะเป็ นลูกหนี้ และ
เจ้าหนี้ ของทีทีแอนด์ทีในเวลาเดียวกัน ทีทีแอนด์ทีกบั ทริ ปเปิ ลทีจึงมีความผูกพันซึ่ งกันและกันโดย
มูลหนี้อนั มีวตั ถุประสงค์เป็ นหนี้เงินอย่างเดียวกัน ทริ ปเปิ ลทีจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะแสดงเจตนาขอหัก
กลบลบหนี้กบั ทีทีแอนด์ทีเพียงเท่ากับจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้ท้ งั สองฝ่ าย
นอกจากนี้ ในแผนฟื้ นฟูกิ จการฉบับแก้ไขได้ระบุ ว่าผูท้ าํ แผนมี อาํ นาจไม่ ยอมรั บสิ ทธิ ตามสัญญา
ให้บริ การวงจรเช่า รวมทั้งสัญญาและ/หรื อบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและข้อตกลง
เกี่ ยวกับอัตราค่าบริ การวงจรเช่ าทุกฉบับตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.8 ค)
ตามมาตรา 90/40 หรื อ 90/41 ทวิของพระราชบัญญัติลม้ ละลาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย
ของทริ ปเปิ ลทีได้ให้ความเห็ นว่าการใช้สิทธิ ดงั กล่าวของผูท้ าํ แผนจะไม่มีผลย้อนหลังต่อสิ ทธิ และ
หน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลทีเชื่ อว่าจะสามารถคัดค้านในประเด็นตามที่กล่าว
ข้างต้นได้สาํ เร็จจึงไม่ได้สะท้อนเรื่ องดังกล่าวข้างต้นไว้ในงบการเงิน
การประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่จะบันทึกในบัญชี ข้ ึนอยู่กบั ความสําเร็ จของการคัดค้านใน
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นต่อศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ตามแผนฟื้ นฟูกิจการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางทําให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยไม่สามารถที่จะประมาณจํานวนเงินที่
เหมาะสมได้ในปัจจุบนั
6.

สิ นทรัพย์ รอการขาย
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์รอการขาย สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553
สรุ ปได้ดงั นี้
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ - เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ ว)
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย: ล้านบาท)
158
141
299
(71)
228
(47)
181
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เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย มีเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้วตามสัญญาให้เช่ าโทรศัพท์สาธารณะกับทีโอที
จํานวน 11,944 เครื่ อง ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจํานวน 87 ล้านบาท จากการทําบันทึกข้อตกลง
ต่อท้ายสัญญาเช่าเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะระหว่างเจทีเอสกับทีโอทีลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ซึ่ ง
เจทีเอสตกลงขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้วแก่ทีโอที ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2553 เจทีเอสได้ส่งมอบเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะแก่ทีโอทีจาํ นวน 6,358 เครื่ อง เป็ น
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 46 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เจทีเอสมีเครื่ องโทรศัพท์
สาธารณะที่อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการส่ งมอบให้ทีโอที จํานวน 5,586 เครื่ อง ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
เป็ นจํานวน 41 ล้านบาท เจทีเอสคาดว่าการส่ งมอบเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะจะแล้วเสร็ จในระหว่าง
ไตรมาสที่สี่ของปี ปั จจุบนั
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
ในเดื อนกันยายน 2553 เจที เ อสได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาสํารวจ ติ ด ตั้ง และทดสอบเครื่ องโทรศัพ ท์
สาธารณะพร้อมตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์กบั ทริ ปเปิ ลทีและบริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด
(จัส เทล) ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของบริ ษ ัทฯ เพื่ อ การจัด ให้มีบ ริ ก ารโทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทัว่ ถึ ง
(Universal Service Obligation; USO) ของทั้งสองบริ ษทั ดังกล่าว โดยเจทีเอสจะได้รับค่าจ้างเป็ น
จํานวนเงินตามที่ตกลงกัน ซึ่งเจทีเอสจะนําเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ซ่ ึงมีมูลค่าตามบัญชี
เป็ นจํานวนรวมประมาณ 9 ล้านบาทไปใช้ในการดําเนิ นโครงการดังกล่าว ในปั จจุ บนั เจทีเอสอยู่
ระหว่างการดําเนินการตามสัญญาดังกล่าว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เจทีเอสอยูร่ ะหว่างการเสนอขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
ที่ เ หลื อ ของเจที เ อสให้กับบริ ษ ทั ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้องกัน ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของเจที เ อสเชื่ อว่า ราคาเสนอขาย
เครื่ องโทรศัพท์ดงั กล่าวจะมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี และเชื่ อว่าจะสามารถดําเนิ นการขาย
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่สี่ของปี ปัจจุบนั
7.

ลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ อื่นในงบดุลรวมได้รวมจํานวนเงินที่เอสทีซีซีได้จ่ายชําระค่าทํางานโครงการ
หนึ่ งให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งแทนทีทีแอนด์ที เป็ นจํานวน 73 ล้านบาท โดยเอสทีซีซีมี
สิ ทธิ เ รี ยกชํา ระเงิ น จํา นวนดัง กล่ า วคื น จากที ทีแอนด์ทีแ ละเอสที ซีซีไ ด้ยื่นขอรั บชําระหนี้ จํา นวน
ดังกล่าวในแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีแล้ว อย่างไรก็ตาม เอสทีซีซีได้โอนสิ ทธิ ในการรับชําระ
เงินจํานวนดังกล่าวจากทีทีแอนด์ทีให้แก่ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ง เพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้น
ที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าว ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14

15

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างงวด
รับระหว่างงวด
ราคาทุน
บริ ษทั
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30
31
30
30
30
30
กันยายน ธันวาคม กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน
2553
2552
2553
2552
2553
2552
(ตรวจสอบแล้ว)
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด 1,946
1,946
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
760
760
582
บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
160
160
บริ ษทั โมไบล์ คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วสิ เสส จํากัด
70
70
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
100
100
24
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
100
100
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
110
110
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
52
52
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด
46
46
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด
7
7
40
40
3
บริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด
40
64
585
3,351
3,351
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

(367)
2,984

(367)
2,984

8.1 ตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 5 ปั จจุ บนั เจเอสที ซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตรา
ส่ วนแบ่ งรายได้จากการให้บริ การภายใต้สั ญญาร่ วมลงทุ นกับที โอที ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทผูใ้ ห้ สั มปทาน
ฝ่ ายบริ หารของเจเอสที ซี เชื่ อว่ าการบันทึ กรายได้จากการให้ บริ การดังกล่ าวสอดคล้องกับสั ญญา
ร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
8.2

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

8.3

บริ ษทั ฯและเจทีเอสได้นาํ ใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานําหรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18
16

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.4

ในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 ทีโอทีได้แจ้งความดําเนิ นคดีกบั ทริ ปเปิ ลทีที่สถานี ตาํ รวจหลายแห่ ง
โดยทีโอทีอา้ งในคําฟ้ องร้องว่าทริ ปเปิ ลทีได้ลกั ลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอที ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของ
ทริ ปเปิ ลทีเห็นว่าทริ ปเปิ ลทีไม่ได้มีการลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอทีแต่อย่างใด แต่เป็ นการใช้
อุปกรณ์และ/หรื อบริ การตามสัญญาที่ทริ ปเปิ ลทีทาํ ไว้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ปั จจุบนั ผล
ของกรณี ดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด
ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 ทีทีแอนด์ทีได้แจ้งความดําเนินคดีกบั ทริ ปเปิ ลทีและบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที
อินเทอร์เน็ต จํากัด (ทีทีไอ) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ที่สถานีตาํ รวจหลายแห่งและฟ้ องร้องต่อศาลหลายแห่ง
เกี่ ย วกับ การใช้แ ละบํารุ งรั ก ษาวงจรเช่ า และการเข้าทํา งานในพื้น ที่ ชุม สาย ปั จ จุ บ ันผลของกรณี
ดังกล่าวข้างต้นยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด
ในปี 2551 ทริ ปเปิ ลทีได้ถูกทีโอทีฟ้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวนเงินรวม 24 ล้านบาท
โดยกล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีลกั ลอบนําเอาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของทีโอทีไปใช้ ขณะนี้คดีอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของศาล
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเชื่อว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะไม่ได้รับผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจาก
การถูกฟ้ องร้องดังกล่าว จึงไม่มีการบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

9.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั

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

มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2553
2552
2553
2552
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
49
49
23
13
402
402
451
451
23
13

17

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)

บริ ษทั

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุน
ราคาทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2552
2553
2552
2553
2552
2553
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
49
49
(32)
(32)
17
17

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

402
451

402
451

(402)
(434)

(402)
(434)

17

17

งบการเงินนี้ มิได้รวมส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2553 ของบริ ษทั ร่ วมสองแห่ ง คือ บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัดและบริ ษทั
คุณค่าพลังไทย จํากัด เนื่ องจากยังไม่ได้รับข้อมูลจากบริ ษทั เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าการที่ไม่ได้นาํ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ดังกล่าวมารวมในงบการเงิ นนี้ จะไม่มี
ผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม
10.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
เงินลงทุนนี้เป็ นเงินลงทุนในหุ น้ สามัญของทีทีแอนด์ที โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - ราคาทุน
หัก: ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2553
2552
2553
2552
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
231
701
231
438
(9)
222

701

(9)
222

438

18

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10.1 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ขาย
เงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีรวมเป็ นจํานวน 397 ล้านหุ น้ และ 870 ล้านหุ น้ ตามลําดับ เป็ นจํานวนเงินรวม
ทั้งสิ้ น 227 ล้านบาทและ 397 ล้านบาท ตามลําดับ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกาํ ไรจาก
การขายเงินลงทุนนี้รวมเป็ นจํานวน 12 ล้านบาทและขาดทุนจากการขายเงินลงทุนนี้ รวม 73 ล้านบาท
ตามลําดับ (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ฯได้
ขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นจํานวน 383 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 221 ล้านบาท โดยมีกาํ ไร
จากการขายเงินลงทุนรวมเป็ นจํานวน 14 ล้านบาท) ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯเหลือสัดส่ วนการถือหุน้ ในทีที
แอนด์ทีเพียงร้อยละ 13.18
10.2 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 เจ้าหนี้เรื่ อยมาหลาย
ครั้งแต่ทีทีแอนด์ทีไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงร่ วมกันกับกลุ่มเจ้าหนี้ ได้ จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2551 ตัวแทนหลักประกันได้ส่งหนังสื อให้กบั ทีทีแอนด์ทีแจ้งว่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม
2551 ตัวแทนหลักประกันได้รับหนังสื อจากเจ้าหนี้รายหนึ่ ง (Instructing Creditor Notice) เพื่อ
ใช้สิทธิ บงั คับ หลัก ประกัน โดยอ้างว่าที ทีแ อนด์ทีผิด สัญญาเงิ น กู้ยืม และเพื่อ ให้ธุรกิ จของ
ที ที แ อนด์ที ส ามารถดํา เนิ น ต่ อ ไปได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งและเพื่ อ ทํา การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ของ
ทีทีแอนด์ที รวมถึ งกําหนดเงื่ อนไขการชําระหนี้ ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับกระแสเงิ นสดใน
อนาคตของทีทีแอนด์ที ทีทีแอนด์ทีจึงได้ยื่นคําร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่ ง
เป็ นเหตุให้ทีทีแอนด์ทีตอ้ งพักการชําระดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 และพักการชําระคืน
เงิ นต้นที่ ครบกําหนดตามสัญญาเงิ นกูย้ ืมในเดื อนมิถุนายน 2551 เดื อนธันวาคม 2551 เดื อน
มิถุนายน 2552 เดือนธันวาคม 2552 และเดือนมิถุนายน 2553 ทั้งนี้ เป็ นไปตามมาตรา 90/12 (9)
แห่ง พรบ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สัง่ ให้ทีทีแอนด์ทีฟ้ื นฟูกิจการและเมื่อวันที่
22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง่ แต่งตั้งให้บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผูท้ าํ
แผนฟื้ นฟูกิจการ ปั จจุบนั แผนฟื้ นฟูกิจการยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
ข) ทีทีแอนด์ทีมีรายได้จากการให้บริ การเสริ มอื่น ๆ ซึ่ งอยู่ในระหว่างการจัดทําข้อตกลงและ/หรื อ
เจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้จากทีโอที นอกจากนี้ ทีทีแอนด์ทียงั มีขอ้ พิพาททางการค้าและข้อโต้แย้ง
บางประการกับที โอที ซึ่ งยังไม่ มีขอ้ ยุติ โดยเหตุ การณ์ ที่มีสาระสําคัญเพิ่มเติ มในระหว่างงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยสรุ ปจากงบการเงินที่ผา่ นการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รั บอนุ ญาต ซึ่ งผู ้ส อบบัญ ชี ไ ม่ สามารถสรุ ป ผลการสอบทานงบการเงิ น ดังกล่ าวข้า งต้น ได้
เป็ นเหตุการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราค่าบริ การโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 ศาลปกครองกลางได้แจ้งให้ทีทีแอนด์ทีทราบว่าทีโอทีได้ยื่นคําร้องขอ
เพิกถอนคําชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการขอให้ทีทีแอนด์ทีจดั ทําคําคัดค้านคําร้องภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับหนังสื อ ทั้งนี้ ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําร้องขอขยายระยะเวลายื่นคําคัดค้าน ซึ่ งศาล
ปกครองได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลายืน่ คําคัดค้าน ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ทีทีแอนด์ที
ได้ยื่นคําคัดค้านคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ขณะนี้ คดี อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง
11.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2553 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)

6,776

25

ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย

3,684

6

(10)

-

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด

(727)

(5)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

9,723

26

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กรรมสิ ทธิ์และความเป็ นเจ้าของในอุปกรณ์ซ่ ึ งมีมูลค่าตามราคาทุนจํานวน
ประมาณ 2,700 ล้านบาท จะโอนมายังบริ ษทั ย่อยเมื่อบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินให้กบั เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์
ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (31 ธันวาคม 2552: 1,454 ล้านบาท)
12.

ต้ นทุนโครงการรอตัดจ่ าย
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีตน้ ทุนโครงการรอตัดจ่ายสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2553 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)
ตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
618
(265)
353
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ต้นทุนโครงการรอตัดจ่ายเป็ นต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ าํ ที่เกิดขึ้นจากการร่ วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซี
และบริ ษทั ไทย ลองดิ สแทนส์ เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จํากัด (ทีแอลดี ที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย กับทีโอที
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับเงินส่ วนแบ่งรายได้จากทีโอทีภายใต้สัญญาร่ วม
ลงทุนดังกล่าวเพื่อคํ้าประกันเงิ นกูย้ ืมระยะยาวของเจเอสที ซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 17
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีสิทธิ ได้รับส่ วนแบ่งรายได้จากโครงข่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่
วันที่เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินดังกล่าวให้ทีโอที (สิ้ นสุ ดวันที่ 4 ตุลาคม
2554) รายได้จากการให้บริ การตามสัญญาดังกล่ าวสําหรั บงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2553 มีจาํ นวน 212 ล้านบาทและ 629 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ต้นทุนโครงการรอตัดจ่ายซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีจาํ นวน 256 ล้าน
บาท และ 513 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นของเจเอสทีซีและปั จจุบนั ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้าง
ค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้นให้กบั เจเอสที ซี เนื่ องจากอยู่ใน
ระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั เจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
13.

ค่ าความนิยม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ค่าความนิ ยมจํานวน 37 ล้านบาทและ 59 ล้านบาท ตามลําดับ
เป็ นค่าความนิ ยมจากการลงทุนในเจเอสทีซี ปั จจุบนั เจเอสทีซีอยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่ง
รายได้จากการให้บริ การกับทีโอที ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 5

14.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
30 กันยายน
31 ธันวาคม
(ร้อยละต่อปี )
2553
2552
(ตรวจสอบแล้ว)
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
อ้างอิง MOR
14
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
อ้างอิง MLR
664
1,269
รวม
664
1,283
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เงิ นเบิ กเกิ น บัญชี ธนาคารของบริ ษทั ย่อยจํานวน 1 ล้านบาท คํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯและเงิ นกู้ยืม
ระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการโอนสิ ทธิในการรับชําระเงินจากลูกหนี้
การค้าของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2553 ยอดเงิ น กู้ยืม ระยะสั้น จํา นวน 290 ล้า นบาท เป็ นเงิ น กู้ยืม ที่ เ อสที ซี ซี
ได้รั บ จากธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ ง ได้ค้ าํ ประกัน โดยการโอนสิ ท ธิ ก ารรั บชํา ระเงิ น จาก
ที ทีแ อนด์ที และธนาคารดัง กล่ า วได้ยื่นขอรั บชํา ระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิ จ การกับที ทีแ อนด์ทีเ ป็ น
จํานวน 470 ล้านบาท และยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้ ได้ถูกจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าหนี้ กลุ่มเดียวกันกับเอสทีซีซีใน
แผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไข
15.

เจ้ าหนีแ้ ละตั๋วเงินจ่ ายค่ าอุปกรณ์
เจทีเอสและทริ ปเปิ ลทีได้ซ้ื ออุปกรณ์จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องจ่ายชําระค่าอุปกรณ์ภายในเวลา 3 ปี ยอดคงค้างของรายการดังกล่าว ณ
วันที่ในงบดุลแบ่งตามอายุครบกําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้าหนี้และตัว๋ เงินจ่ายค่าอุปกรณ์
2,965
1,589
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
(265)
(181)
รวม
2,700
1,408
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(383)
(20)
เจ้าหนี้และตัว๋ เงินจ่ายค่าอุปกรณ์ - สุ ทธิจาก
2,317
1,388
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ยอดคงค้างดังกล่าวข้างต้นของเจทีเอสและทริ ปเปิ ลทีค้ าํ ประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงิน การจํานํา
อุปกรณ์สาํ หรับให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
11 และการโอนสิ ทธิ การรั บชําระเงิ นตามสัญญาให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมของทริ ปเปิ ลที
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์และยอดคงค้างของทริ ปเปิ ลทียงั มีการคํ้าประกัน
เพิ่มโดยอคิวเมนท์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

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

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
(ตรวจสอบแล้ว)
231
143
(24)
(20)
207
123
(65)
(32)
142

91

บริ ษ ัท ย่อ ยได้ท าํ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น กับ บริ ษ ัท ลี ส ซิ่ ง เพื่ อ เช่ า ยานพาหนะและอุ ป กรณ์ ใ ช้ใ นการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 ปี ถึง 5 ปี
ณ วันที่ในงบดุลภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินมีดงั นี้
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
77
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
(12)
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
65

(หน่วย: ล้านบาท)
1 - 5 ปี
รวม
154
231
(12)
(24)
142
207

23

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17.

เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก : ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553
31 ธันวาคม 2552
(ตรวจสอบแล้ว)
1,842
1,510
(1,063)
(1,341)
779

169

การเปลี่ ยนแปลงของบัญชี เ งิ นกู้ยืมระยะยาวสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
1,510
700
(368)
1,842

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)
บวก: กูเ้ พิ่ม
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ในเดือนมีนาคม 2553 เจเอสทีซีได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อครั้งที่ 3 กับ
เจ้าหนี้ เงินกูใ้ นส่ วนของการชําระหนี้ เงินต้น โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงจํานวนเงิน
ของงวดที่ถึงกําหนดชําระในวันที่ 31 มีนาคม 2553 จากเดิมที่ตอ้ งชําระจํานวน 190 ล้านบาท เหลือ
เพียง 92 ล้านบาท โดยส่ วนที่เหลืออีกจํานวน 98 ล้านบาท และส่ วนของงวดที่ถึงกําหนดชําระวันที่
30 มิถุนายน 2553 อีก 190 ล้านบาท เจ้าหนี้เงินกูผ้ อ่ นผันให้ไปชําระในวันที่ 30 กันยายน 2553
ต่อมาในเดือนกันยายน 2553 เจเอสทีซีได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้สินเชื่อครั้งที่
4 กับเจ้าหนี้เงินกูใ้ นส่ วนของการชําระหนี้เงินต้น สําหรับยอดคงเหลือของเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่
28 กันยายน 2553 จํานวน 1,019 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
กําหนดชําระ
30 กันยายน 2553
31 มีนาคม 2554
30 มิถุนายน 2554

จํานวนที่ตอ้ งชําระ
(ล้านบาท)
100
760
159
24

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
อย่างไรก็ตาม สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวได้กาํ หนดข้อจํากัดไว้บางประการ ซึ่ งรวมถึงการดํารง
เงิ น ฝากในบัญ ชี สํ า รองเพื่ อ การชํา ระหนี้ ในทุ ก ขณะให้ มี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 250 ล้า นบาท ณ วัน ที่
30 กันยายน 2553 เจเอสทีซีมีจาํ นวนเงินฝากในบัญชีดงั กล่าวเพียง 0.1 ล้านบาท จากเหตุการณ์
ดังกล่าวมีผลทําให้เจ้าหนี้ เงินกูอ้ าจใช้สิทธิ บางประการตามที่ระบุในสัญญาซึ่ งรวมถึงการเรี ยกชําระ
หนี้ คืนทั้งจํานวนจากเจเอสทีซีในทันที ปั จจุบนั เจ้าหนี้ เงินกูย้ งั ไม่ได้ใช้สิทธิ ตามสัญญาบางประการ
ตามที่ระบุไว้
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 ทริ ปเปิ ลที ได้เข้าทําสัญญากูย้ ืมเงินใหม่กบั
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ งจํานวน 2,000 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา
เทียบเคียงกับอัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่า และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาสจํานวน 14 งวด และ
ต้องจ่ายชําระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยเริ่ มชําระงวดแรกในวันที่ 31
กรกฎาคม 2555 เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีหลักประกันเป็ นบัญชีเงินฝากของทริ ปเปิ ลที และภายใต้สัญญาให้
สิ นเชื่อดังกล่าวได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อกําหนดไว้บางประการเช่น การรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
และการรักษาสัดส่ วนการถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุน้ ปั จจุบนั เป็ นต้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ทริ ปเปิ ลทีมีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ ี่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจํานวน
1,300 ล้านบาท
18.

หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
การเปลี่ยนแปลงของบัญชี หนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2553 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,064
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแล้ว)
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
(2)
1,062
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯระบุให้บริ ษทั ฯและเจทีเอสต้องนําใบหุ น้ ส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานํา
หรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทนผูถ้ ือหลักทรัพย์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.

ทุนจดทะเบียน/ หุ้นทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสํ าหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2552 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ
ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ ้นทุนซื้ อคืนจํานวน 1,398 ล้านหุ ้น ที่ไม่สามารถจําหน่ายในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 14 - 27 มกราคม 2553 และตัดหุ น้ ทุนซื้อคืนจํานวน 634
ล้านหุ น้ ที่ไม่สามารถจําหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2551 ถึง
14 กันยายน 2553 ได้
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 22 กันยายน 2553 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว รวมเป็ นจํานวน 2,032 ล้านบาท เนื่ องจากไม่สามารถจําหน่ ายหุ ้นทุนซื้ อคืน
จํานวนดังกล่าวได้ภายในช่วงเวลาที่กาํ หนด
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างจากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการตัดหุ ้นทุนซื้ อคืนในราคาซื้ อถัวเฉลี่ยไว้
ภายใต้รายการ “ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนซื้อคืน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้ อหุ น้ คืนว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดจะซื้ อหุ ้นคืนได้ไม่
เกินวงเงินกําไรสะสม และให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่าย
ซื้อหุ น้ คืนจนกว่าจะมีการจําหน่ายหุ น้ ซื้อคืนได้หมด หรื อลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุ น้ ทุนซื้อคืนที่
จําหน่ ายไม่หมดแล้วแต่กรณี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ฯได้โอนกลับกําไรสะสมจัดสรร
สําหรั บหุ ้นทุนซื้ อคืนดังกล่าวทั้งจํานวน หลังจากที่ได้ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ ้นทุนซื้ อคืน
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2553 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯลดทุน
จดทะเบียนโดยการตัดหุ ้นบุริมสิ ทธิ จาํ นวน 200 ล้านหุ ้น และหุ ้นสามัญที่ออกไว้รองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และการปรับสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
จํานวน 6,054 ล้านหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2553

20.

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

26

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21.

หุ้นของบริษัทฯทีถ่ ือโดยบริษัทย่ อย
ในระหว่างปี 2552 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จํากัด (พีเอ) และบริ ษทั
เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (เออาร์ เอส) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีมติอนุ มตั ิให้ขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ที่
บริ ษทั ดังกล่าวถืออยูท่ ้ งั หมดในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 0.40 บาทต่อหุ น้ และ 0.44 บาทต่อหุ น้ ตามลําดับ
ต่อมาพีเอและเออาร์เอสได้เข้าทําสัญญาขายหุน้ ของบริ ษทั ฯให้กบั นักลงทุนสถาบันสองแห่งตามราคา
เสนอขายข้างต้น
พีเอและเออาร์ เอสได้ทยอยขายหุ ้นของบริ ษทั ฯภายใต้สัญญาดังกล่าวตั้งแต่ปี 2552 และในระหว่าง
งวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 พีเอและเออาร์ เอสได้ขายหุ ้นของบริ ษทั ฯภายใต้สัญญา
ดังกล่าวเพิ่มอีก เป็ นจํานวนรวม 1,276 ล้านหุ น้ เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 527 ล้านบาท กําไรจากการ
ขายหุน้ ดังกล่าวได้บนั ทึกไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ทุนซื้อคืน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้

22.

รายได้ จากการโอนกลับภาระหนีส้ ิ น
ในระหว่างปี 2550 ทริ ปเปิ ลที ได้ลงนามในสัญญาขอใช้พ้ืนที่และ/หรื อทรัพย์สินกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ง
พร้อมทั้งส่ งสัญญาขอใช้พ้ืนที่ดงั กล่าวให้แก่บริ ษทั แห่ งนั้นเพื่อพิจารณาลงนาม โดยทริ ปเปิ ลทีไม่ได้
รับคําบอกกล่าวสําหรับคําสนองใดๆจากบริ ษทั แห่ งนั้น ซึ่ งบริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลที
เห็ น ว่า สัญญาขอใช้พ้ืน ที่ ฯระหว่างทริ ปเปิ ลที กับบริ ษทั แห่ งนั้น มิ ได้เกิ ด ขึ้ นและไม่มีผลเป็ นการ
ก่อให้เกิดนิ ติสัมพันธ์ใดๆ เนื่ องจากบริ ษทั แห่ งนั้นไม่ได้สนองรับภายในเวลาอันควรคาดหมายว่าจะ
ได้รับคําบอกกล่าวสนองแล้ว จึงถือได้ว่าคําเสนอของทริ ปเปิ ลทีเป็ นอันสิ้ นความผูกพันไปด้วย ตั้งแต่
สิ้ นระยะเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคําบอกกล่าวสนองดังกล่าว ดังนั้น ทริ ปเปิ ลทีจึงได้บนั ทึก
โอนกลับประมาณการค่าใช้พ้ืนที่ฯดังกล่าวจํานวน 67 ล้านบาท ไว้ในงบกําไรขาดทุนในไตรมาสที่
สามของปี 2552

23.

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
บริ ษ ัท ฯไม่ มี ภ าระภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสํา หรั บ งวดเนื่ อ งจากมี ผ ลขาดทุ น ทางภาษี ย กมาสู ง กว่ า
ประมาณการกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ย่อยคํานวณขึ้นจากกําไรสุ ทธิ ทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากรคูณด้วย
อัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
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24.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวดด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้น
สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวดด้วยผลรวมของจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้น
สามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ น้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติ
ว่าได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
การคํานวณกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ ้นปรั บลดสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2553 และ 2552 แสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรสุ ทธิ

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

กําไรต่อหุน้
2553
2552
(บาท)
(บาท)

2553
(ล้านบาท)

2552
(ล้านบาท)

349

176

7,205

6,089

-

-

-

-

349

176

7,205

6,089

กําไรสุ ทธิ

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2553
2552
(ล้านหุน้ )
(ล้านหุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2553
2552
(ล้านหุน้ )
(ล้านหุน้ )

0.048

0.029

0.048

0.029

กําไรต่อหุน้
2553
2552
(บาท)
(บาท)

2553
(ล้านบาท)

2552
(ล้านบาท)

75

10

7,399

7,582

-

-

-

-

75

10

7,399

7,582

0.010

0.001

0.010

0.001
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การคํา นวณกํา ไรต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐานและกํา ไรต่ อ หุ ้ น ปรั บ ลดสํา หรั บ งวดเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2553 และ 2552 แสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรสุ ทธิ

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

2553
(ล้านบาท)

2552
(ล้านบาท)

715

531

6,691

6,217

-

-

-

208

715

531

6,691

6,425

กําไรสุ ทธิ

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2553
2552
(ล้านหุน้ )
(ล้านหุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2553
2552
(ล้านหุน้ )
(ล้านหุน้ )

2553
(ล้านบาท)

2552
(ล้านบาท)

129

604

7,399

7,732

-

-

-

208

129

604

7,399

7,940

กําไรต่อหุน้
2553
2552
(บาท)
(บาท)

0.107

0.085

0.107

0.083

กําไรต่อหุน้
2553
2552
(บาท)
(บาท)
0.017

0.078

0.017

0.076

ไม่มีการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานมารวมคํานวณกําไรต่อหุ ้น
ปรับลดสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2552 และเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2553 และ 2552 เนื่ องจากราคาใช้สิทธิ ต่อหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นสามัญมีราคาสู ง
กว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยสําหรับงวดดังกล่าว
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25.

เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯครั้งที่ 4/2553 ได้อนุมตั ิการจ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญทั้งหมดจํานวน
7,399,491,378 หุ ้น (หลังจากหักหุ ้นทุนซื้ อคืนที่ถือโดยบริ ษทั ฯจํานวน 634,400,000 หุ ้น) ให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้น ละ 0.02 บาท เป็ นเงิ นปั นผลรวม 148 ล้านบาท ณ วันที่ ปิดสมุ ดทะเบี ยนหุ ้น
จํานวนหุ ้นของบริ ษทั ฯที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลมีจาํ นวน 7,398,037,378
หุ ้น (หลังจากหักหุ ้นทุนซื้ อคืนที่ถือโดยบริ ษทั ฯจํานวน 634,400,000 หุ ้น และหุ ้นที่ไม่มีสิทธิ ได้รับ
เงิ นปั นผลซึ่ งเป็ นหุ ้นที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด รั บเป็ นนายทะเบียนให้
จํานวน 1,454,000 หุ น้ จากจํานวนหุน้ ที่มีอยู่ 7,399,491,378 หุน้ )
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26.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิ จการตามส่ วนงานการให้บริ การอิ นเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง การให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ และวาง
ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม และส่ วนงานอื่น และดําเนินธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่ วนงานการให้บริ การ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง
2553
2552
รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

1,266
6
1,272
853

912
6
918
506

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่ อสาร
ส่ วนงานการให้บริ การ
การตัดรายการบัญชี
และโทรคมนาคม
โครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกัน
ส่ วนงานอื่นๆ
2553
2552
2553
2552
2553
2552
2553
2552
515
183
698
111

543
124
667
108

855
26
881
103

396
81
477
90

33
21
54
(1)

138
20
158
(4)

(236)
(236)
-

(231)
(231)
-

งบการเงินรวม
2553
2552
2,669
2,669
1,066

1,989
1,989
700

90
(189)
(345)
(36)
(18)
(110)
(114)
4
348

95
(95)
(364)
(29)
(62)
(59)
(10)
176
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(หน่วย: ล้านบาท)

ส่ วนงานการให้บริ การ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง
2553
2552
รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น

3,551
19
3,570
2,263

กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

2,187
8
2,195
1,178

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
ส่ วนงานการให้บริ การ
การตัดรายการบัญชี
และวางระบบสื่ อสาร
ส่ วนงานอื่นๆ
โครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกัน
และโทรคมนาคม
2553
2552
2553
2552
2553
2552
2553
2552
1,515
520
2,035
297

1,714
189
1,903
513

1,736
944
2,680
260

1,066
1,183
2,249
189

107
58
165
1

256
42
298
(23)

(1,541)
(1,541)
-

(1,422)
(1,422)
-

งบการเงินรวม
2553
2552
6,909
6,909
2,821

5,223
5,223
1,857

172
(481)
(1,016)
(105)
(28)
(73)
10
(291)
(295)
1
715

158
(199)
(750)
(81)
3
(186)
(257)
(14)
531

ในปี 2553 บริ ษทั ฯได้แยกนําเสนอส่ วนงานการให้บริ การอินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง เนื่องจากรายได้ของส่ วนงานดังกล่าวมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
32

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
27.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

27.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสื อคํ้าประกันการ
ประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,545 ล้านบาทในนามของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 12 ล้านบาท)
27.2 บริ ษ ัท ฯมี ภ าระผูก พัน ในการคํ้า ประกัน วงเงิ น เบิ ก เกิ น บัญชี ธ นาคารของบริ ษ ทั ย่อ ยและหนังสื อ
คํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงินรวม 5 ล้านบาท
27.3 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตกับผูข้ ายในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาและ 513 ล้านบาท
27.4 เออาร์ เอส มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้ อค่าใช้บริ การสื่ อสัญญาณดาวเทียม (The Founder NSP
Airtime Purchase Agreement) กับ ACeS International Limited ผูเ้ ป็ นเจ้าของโครงการดาวเทียม
เอเซี ยส โดยเออาร์ เอสมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมตามสัญญา (สิ้ นสุ ดวันที่ 1 มกราคม
2555) ซึ่ งค่าธรรมเนียมจะคิดจากค่าธรรมเนี ยมขั้นตํ่าต่อปี (500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) หรื อตาม
อัตราที่กาํ หนดไว้ในสัญญาต่อปริ มาณการใช้บริ การสื่ อสัญญาณดาวเทียม แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
27.5 อคิวเมนท์มีภาระผูกพันตามสัญญาการใช้สื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่ จะต้องชําระใน
อนาคตดังนี้
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
จ่ายชําระภายใน:
1 ปี
2 ถึง 4 ปี

0.25
0.18

27.6 บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนต จํากัด (เจไอเนต) ได้ทาํ สัญญากับทีโอทีเพื่อเช่ าระบบเชื่ อมโยงสัญญาณ
และเชื่ อมต่อโครงข่ายอินเตอร์ เน็ตโปรโตคอล มี กาํ หนดระยะเวลา 10 ปี (สิ้ นสุ ดวันที่ 12 ตุลาคม
2554) เจไอเนตมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญา
27.7 บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (ทีเจพี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับ
บริ ษทั คู่สัญญาแห่ งหนึ่ ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่ งมอบงานให้กบั บริ ษทั คู่สัญญาดังกล่าวตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา โดยจะต้องส่ งมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปั จจุบนั ทีเจพีไม่
สามารถส่ งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลา ซึ่ งบริ ษทั คู่สัญญามีสิทธิ ที่จะคิดค่าปรับล่าช้า
ตามสัญญาจากทีเจพีเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริ หารของทีเจพีอยู่ในระหว่างการขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญาออกไป ซึ่ งผูบ้ ริ หารของ
ทีเจพีเชื่อว่าจะสามารถขอขยายระยะเวลาการส่ งมอบออกไปได้เนื่ องจากเหตุของความล่าช้าเกิดจาก
การส่ งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าและจะไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น
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27.8 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริ การระยะยาว
ก) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาใช้บริ การงานบริ การรับเรื่ องร้องเรี ยนและ
ข้อมูลต่างๆ (Call Center) และงานบริ การจัดทํา/พิมพ์ ใบเสร็ จรับเงิน และ/หรื อใบแจ้งหนี้
(Billing) กับทีทีแอนด์ที โดยทริ ปเปิ ลทีจะต้องชําระค่าบริ การเป็ นรายเดื อนตามอัตราและ
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญานี้ มีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกําหนดสัญญาแล้วหากไม่มี
การตกลงเป็ นอย่างอื่น คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายตกลงให้สญ
ั ญานี้มีผลบังคับต่อไป ซึ่งคู่สญ
ั ญา ฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ ง มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
60 วัน ในระหว่ า งไตรมาสที่ 1 ของปี ปั จ จุ บ ัน ทริ ป เปิ ลที ไ ด้แ จ้ง ยกเลิ ก สั ญ ญาดัง กล่ า วกับ
ทีทีแอนด์ทีแล้ว
ข) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลที ได้ทาํ สัญญาการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสโดยทริ ปเปิ ลทีจะได้รับค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ
ทริ ปเปิ ลที ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ในสัญญา ทริ ปเปิ ลที มีภาระที่ จะต้องให้บริ การกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ค) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาขอใช้วงจรเช่ากับทีทีแอนด์ที โดยตกลง
ชําระค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริ ปเปิ ลทีตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุ มคณะกรรมการของทริ ปเปิ ลทีมีมติอนุ มตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทํา
ความตกลงเปลี่ ย นแปลงการคิ ด อัต ราค่ า บริ การโครงข่ า ยโทรคมนาคมของสั ญ ญาที่ ท ํา กั บ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยเปลี่ยนเป็ นการแบ่งผลประโยชน์ในอัตราส่ วนร้อยละ 95 ของค่าบริ การที่เรี ยก
เก็บได้จากลูกค้าโดยให้ถือว่าทริ ปเปิ ลที (หรื อบริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) ให้บริ การแก่ลูกค้าร่ วมกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทริ ปเปิ ลที (หรื อบริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) จะเป็ นผูล้ งทุนในด้านโครงข่าย
การจัด ซื้ อ Routers และการลงทุ น ด้านการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์และที่ ประชุ มดัง กล่า วมี มติ ใ ห้
ทริ ปเปิ ลทีเข้าทําความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การวงจรเช่าของสัญญาที่ทาํ กับทีทีแอนด์ที โดย
ตกลงให้คิดอัตราค่าบริ การวงจรเช่าในอัตราส่ วนร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริ การเฉลี่ยต่อวงจรต่อ
เดือนที่ทริ ปเปิ ลทีได้รับจากการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว
ผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลทีเห็นว่าเป็ นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
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27.9 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 การอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง
ประเทศ
สื่ อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จาน
สายอากาศขนาดเล็ก
บริ การโทรศัพท์ประจําที่และ
บริ การสื่ อสารข้อมูล
บริ การอินเตอร์เน็ต

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
28 กรกฎาคม 2552 - 27 กรกฎาคม 2557

บริ การบัตรโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ
บริ การอินเตอร์เน็ต
บริ การวงจรเช่าส่ วนบุคคล
ภายในประเทศ
บริ การอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่าง
ประเทศ
บริ การวงจรเช่าส่ วนบุคคลระหว่าง
ประเทศ
บริ การอินเตอร์เน็ต

25 มกราคม 2553 - 24 มกราคม 2558

20 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2557

บริ การโทรศัพท์สาธารณะ

22 พฤศจิกายน 2552 - 21 พฤศจิกายน 2557

6 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2557
30 พฤศจิกายน 2549 - 29 พฤศจิกายน 2564
30 มีนาคม 2552 - 29 มีนาคม 2557
18 พฤศจิกายน 2552 - 17 พฤศจิกายน 2567

บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการดังกล่าว นอกจากนี้ สําหรับบริ ษทั ย่อยที่ได้รับใบอนุ ญาตแบบที่สองที่มี
โครงข่ายเป็ นของตนเองและใบอนุ ญาตแบบที่สามต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมในการนําส่ งเข้ากองทุนเพื่อ
การจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม (USO) ในอัตราร้ อยละ 4
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหรื อบริ ษทั ย่อยสามารถจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึง
และบริ การเพื่อสังคมตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกทช. แทนการนําส่ งเงินเข้ากองทุน
ดังกล่าว
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ทริ ปเปิ ลที และจัสเทลได้รับอนุ มตั ิ จ ากกทช. ให้สามารถดําเนิ นการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทัว่ ถึ งและบริ การเพื่อสังคมตามข้อกําหนดและเงื่ อนไขที่ ประกาศโดยกทช. แทนการ
นําส่ งเงินเข้ากองทุนดังกล่าวสําหรับปี 2553 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 111 ล้านบาทและ 11 ล้านบาท
ตามลําดับ
เออาร์ เอสซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านดาวเทียม อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกทช. ปัจจุบนั เออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
28.

เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
(ล้าน)
4

หนี้สิน
ทางการเงิน
(ล้าน)
98

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.42

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

29.

สกุลเงิน

จํานวนที่ซ้ือ

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา



(ล้าน)

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

61

32.41 - 33.90

การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
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