บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 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 การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสําคัญ
ซึ่งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาํ เสนอใน
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ก)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ย่อยมี
ยอดหนี้คา้ งชําระจากบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสูญเสี ยการมีอิทธิพลเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 752 ล้านบาท (ในปี 2553 ถือเป็ นรายการกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) ยอดคงค้างของ
รายการดังกล่าวได้แสดงรวมอยูภ่ ายใต้รายการ “ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “ลูกหนี้กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน” “มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกชําระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” และ “ลูกหนี้อื่น”
ในงบดุลรวม ยอดคงเหลือดังกล่าวคงค้างอยูใ่ นบัญชีเป็ นระยะเวลานาน บริ ษทั ดังกล่าวได้ยนื่ คําร้อง
ขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและในปี 2552 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง่ แต่งตั้งผูท้ าํ แผนฟื้ นฟู
กิจการแล้ว

แผนฟื้ นฟูกิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และได้รับอนุมตั ิจากศาลล้มละลายกลาง
เนื่องจากแผนฟื้ นฟูกิจการอาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อประมาณการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่
จะบันทึกในบัญชี ในปี 2552 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็ นที่พอใจในความเพียงพอของ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์น้ ีเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
ในปี 2553 ผูท้ าํ แผนได้นาํ ส่ งแผนฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางซึ่งบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ คําร้อง
คัดค้านแผนฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ตามในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาล
ล้มละลายกลางได้มีคาํ สัง่ เห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ดังกล่าวแล้ว ปัจจุบนั บริ ษทั ย่อย อยูใ่ น
ระหว่างการยืน่ อุทธรณ์คาํ สัง่ เห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวต่อศาลฎีกา
แผนฟื้ นฟูกิจการฉบับดังกล่าวมียอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม
2552 ที่ผทู ้ าํ แผนนํามาพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้เป็ นจํานวน 601 ล้านบาท (เงินต้นจํานวน 566
ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวน 35 ล้านบาท) ซึ่งยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้ได้รวมยอดหนี้
จํานวน 314 ล้านบาท (เงินต้นจํานวน 299 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวน 15 ล้านบาท)
ที่ทางบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้โอนสิ ทธิการรับเงินให้กบั ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่งเพื่อคํ้าประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าวและธนาคารดังกล่าวได้ยนื่ ขอรับชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟู
กิจการกับบริ ษทั ดังกล่าวแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 โดยยอดหนี้
ดังกล่าวนี้กไ็ ด้ถูกจัดกลุ่มอยูใ่ นเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกันกับบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับนี้บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระเงินต้นเป็ นเงินสดในอัตราร้อยละ 25 และเงินต้น
อีกร้อยละ 75 และดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดจะได้รับชําระเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังกล่าว บริ ษทั ย่อย
บันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2553 เป็ นจํานวนรวม 244 ล้านบาท โดยใช้แผนปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวนี้และใช้
มูลค่ายุติธรรมของหุ น้ สามัญบริ ษทั ดังกล่าว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เป็ นเกณฑ์ในการบันทึก
รายการ ซึ่งคํานวณจากยอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้มียอดหนี้ของบริ ษทั ย่อยบางแห่งจํานวนรวม
35 ล้านบาทที่ได้รับคําสัง่ เป็ นที่สุดแล้วจากศาลล้มละลายกลางและมียอดหนี้ของบริ ษทั ย่อยบางแห่ ง
จํานวนรวม 566 ล้านบาท ที่ยงั ไม่ได้รับคําสัง่ เป็ นที่สุดจากศาลล้มละลายกลาง ดังนั้นยอดหนี้ในส่วน
ที่ยงั ไม่ได้รับคําสัง่ เป็ นที่สุดจากศาลล้มละลายกลางจึงยังไม่ได้รับการชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ฉบับดังกล่าว และยอดหนี้ที่ได้รับคําสัง่ เป็ นที่สุดแล้วจากศาลล้มละลายกลางอาจแตกต่างจากยอดหนี้
ที่ใช้ในการคํานวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 บริ ษทั ย่อยแสดงยอดคงเหลือดังกล่าวสุ ทธิจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ไว้ภายใต้รายการ “ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้” ในงบดุล นอกจากนี้บริ ษทั
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ย่อยบางแห่ งมียอดหนี้คา้ งชําระจํานวนรวม 179 ล้านบาทกับบริ ษทั ดังกล่าวซึ่งเป็ นหนี้ที่ได้ยนื่ ขอรับ
ชําระหนี้ตามกระบวนการฟื้ นฟูกิจการแต่เป็ นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง่ ให้
บริ ษทั ดังกล่าวเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้ดงั กล่าวนี้จึง
ไม่ได้ถูกนํามาพิจารณาในการรับชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้เป็ นยอดหนี้ที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย
เชื่อว่าบริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระหนี้คืนจากบริ ษทั ดังกล่าวเต็มจํานวนจึงไม่ได้บนั ทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สูญสําหรับยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้ไว้ในบัญชี
ข)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.1 บริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานได้ระงับการจ่ายชําระ
ยอดคงค้างค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งและ
บริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปั จจุบนั เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่ในรายงานนี้ ผลสรุ ปของ
การเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและผลของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ดงั กล่าว
นี้อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อจํานวนของรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จํานวน 747 ล้านบาทและ 841 ล้านบาท ตามลําดับ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จํานวน 2,015 ล้านบาท
และ 1,216 ล้านบาท ตามลําดับ มูลค่าจากการใช้ตน้ ทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ ซึ่งใช้ใน
การให้บริ การดังกล่าวซึ่งมีมลู ค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จํานวน 192 ล้านบาท
และ 449 ล้านบาท ตามลําดับ มูลค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็ นจํานวน 1,946 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามลําดับ และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 เป็ นจํานวน 1,946 ล้านบาทและ 37 ล้านบาท ตามลําดับ ข้าพเจ้าไม่สามารถ
ตรวจสอบเพื่อให้เป็ นที่พอใจในจํานวนของรายได้จากการให้บริ การ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า
มูลค่าต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ มูลค่าเงินลงทุนและค่าความนิยมในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์น้ ีเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
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ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสําหรับปี 2553 จากเหตุการณ์
ตามที่กล่าวในวรรค ข) และยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสําหรับปี 2552
จากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรค ก) และ ข) งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั
จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
โดยไม่มีผลกระทบต่อการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น สําหรับปี 2553 ข้าพเจ้าขอให้
ข้อสังเกตต่อเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้
รายหนึ่งซึ่งอยูใ่ นระหว่างการฟื้ นฟูกิจการและสําหรับปี 2553 และ 2552 ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตต่อเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
1.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ

2.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2 เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้าง และสัญญา
ให้บริ การวงจรเช่าระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง

3.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.7 เกี่ยวกับการส่ งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2554

4

บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
1.

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

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่ 30 มกราคม
2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
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

ถือหุน้ 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 ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง
จํากัด และอีกร้อยละ 9 ถือหุ น้ โดยบริ ษทั เอเซี ยส
รี เยนแนล เซอร์ วสิ จํากัด)
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด

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

ลักษณะธุรกิจ

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

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละของสิ นทรัพย์ที่รวม
อยูใ่ นสิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ

ร้อยละของรายได้ที่รวมอยูใ่ น
รายได้รวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย

100

100

12

11

8

10

ไทย

100

100

2

2

2

2

ไทย

57

57

16

24

25

30

ไทย

98

97

1

2

6

6

ไทย

80

80

1

2

-

-

2

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด
(อีกร้อยละ 34 ถือหุน้ โดยบริ ษทั เอเซี ยส
(ประเทศไทย) จํากัด และอีกร้อยละ 26 ถือหุน้ โดย
บริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์วิส จํากัด)
บริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
บริ ษทั โมไบล์ คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วสิ เสส จํากัด
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด
(มหาชน) ร้อยละ 98)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
40
40

ร้อยละของสิ นทรัพย์ที่รวม
อยูใ่ นสิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ร้อยละของรายได้ที่รวมอยูใ่ น
รายได้รวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
-

กิจกรรมลงทุน

ไทย

ผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ
หยุดดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
70
100

100
100
100
70
100

-

-

-

-

ให้บริ การด้านจัดหา ออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนา
ซอฟแวร์และการจําหน่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ไทย

-

-

3

3

1

2

3

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั สมาร์ท ไฮเวย์ จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด ร้อยละ 67)
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
(ถือหุ น้ โดยบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด ร้อยละ 99)
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด
(มหาชน) ร้อยละ 100)
บริ ษทั เอเซี ยส (ประเทศไทย) จํากัด
(ถือหุน้ โดยบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล
โอเวอร์ซีส์ จํากัด ร้อยละ 59)
บริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์วิส จํากัด
(ถือหุ น้ โดยบริ ษทั เอเซี ยส (ประเทศไทย) จํากัด
ร้อยละ 98)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ร้อยละของสิ นทรัพย์ที่รวม
อยูใ่ นสิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
1

ร้อยละของรายได้ที่รวมอยูใ่ น
รายได้รวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ให้บริ การระบบเครื อข่าย
สื่ อสัญญาณความเร็ วสูง
ภายในประเทศ
ให้บริ การด้านโทรคมนาคม
โทรศัพท์พ้นื ฐานและ
ระบบสื่ อสารข้อมูล
ให้บริ การอินเตอร์เน็ต

ไทย

-

-

45

28

1

13

ไทย

-

-

6

5

50

27

กิจกรรมลงทุน

ไทย

-

-

-

-

-

-

ดําเนินการด้านการตลาด
การจัดจําหน่ายอุปกรณ์และ
การให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่ นระบบ
สัญญาณดาวเทียม

ไทย

-

-

2

2

1

2

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
(ถือหุน้ 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
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ร้อยละของสิ นทรัพย์ที่รวม
อยูใ่ นสิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ร้อยละของรายได้ที่รวมอยูใ่ น
รายได้รวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
ร้อยละ
ร้อยละ
-

British Virgin
Island

-

-

-

-

-

-

ให้บริ การโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว
นําแสงใต้น้ าํ

ไทย

-

-

1

2

1

1

ให้บริ การเช่าวงจรและบริ การ
รับ-ส่ งข้อมูลภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ
ให้เช่าอาคารสํานักงาน

ไทย

-

-

4

4

4

5

ไทย

-

-

6

9

1

2

5

ข)

บริ ษทั ฯนํางบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ค)

งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี ที่สําคัญเช่ นเดี ยวกันกับของ
บริ ษทั ฯ

ง)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แล้ว

จ)

ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่
ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนรวมและส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ในงบดุลรวม

2.3

บริ ษทั ฯได้จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี
ใหม่ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ก) มาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ 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 16 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับบุคคลหรื อกิ จการที่
เกี่ยวข้องกัน
6

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
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)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2552)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
ดําเนินงานที่ยกเลิก
(ปรับปรุ ง 2552)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 15

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2556
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชี สําหรั บเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาล และ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงิ นสําหรั บปี ที่ เริ่ มใช้มาตรฐานการบัญชี ดังกล่ าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ดังต่ อไปนี้ ที่
ฝ่ ายบริ หารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่นาํ มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการรั บรู ้ ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อ
กิจการได้รับบริ การจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึก
หนี้ สิ น เกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ ข องพนัก งานเนื่ อ งจากเกษี ย ณอายุ โดยใช้ก ารคํา นวณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งในปั จจุบนั บริ ษทั ฯรับรู ้ ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานดังกล่าวเมื่อเกิ ด
รายการ
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิ ดจากความแตกต่างของ
มูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชี และภาษีอากร เพื่อรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ น
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
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 การอิ นเตอร์ เน็ ตและบริ การอื่นที่เกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจอินเตอร์เน็ต บริ การการจัดการรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว
รายได้จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่ อสารและโทรคมนาคมพร้อมการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการให้เช่ าโทรศัพท์สาธารณะรั บรู ้ รายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่ าและตามอัตราที่
กําหนดไว้ในสัญญาเช่า
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รายได้จากการจําหน่ ายบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว และรายได้จากการ
จําหน่ ายบัตรดังกล่าวในส่ วนที่ ยงั ไม่ได้รับรู ้ รายได้จะบันทึกเป็ นรายได้รอการตัดบัญชี ในหนี้ สิน
หมุนเวียน
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
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
สงสั ย จะสู ญ สํา หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

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

4.6

เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกเป็ นรายการต่างหากในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และจะบันทึกเป็ นกําไร
หรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเมื่อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น้ นั ออกไป นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรั พย์เผื่อขายในงบกําไร
ขาดทุน เมื่อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้
ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
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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
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
4.7

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

-

20 และ 24 ปี
5 - 12 ปี
5 ปี
5 - 15 ปี
5 ปี
3 และ 5 ปี
3 และ 5 ปี
5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการ
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
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4.8

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์
บริ ษทั ย่อยบันทึ กต้นทุ นเริ่ มแรกของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ตามราคาทุ น และภายหลังการรั บรู ้
รายการครั้งแรก คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า(ถ้ามี)
บริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ซ่ ึ งมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์ 3 และ 10 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัด
จําหน่ ายของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ทุกสิ้ น ปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรั บรู ้ เ ป็ นค่าใช้จ่ ายใน
งบกําไรขาดทุน

4.9

ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ าและค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามระยะเวลาเช่า 30 ปี ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน

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

ต้น ทุ น โครงข่ า ยเคเบิ้ ล ใยแก้ว นํา แสงใต้น้ ํา ตัด จํา หน่ า ยโดยคํา นวณจากสั ด ส่ ว นจํา นวน
ช่องสัญญาณที่เปิ ดให้บริ การในแต่ละปี ต่อจํานวนช่องสัญญาณที่จะเปิ ดให้บริ การทั้งหมดตาม
ระยะเวลาสัมปทาน

ข)

ต้นทุนอุปกรณ์โครงการให้บริ การเช่าวงจรสื่ อสัญญาณความเร็ วสู งภายในประเทศตัดจําหน่าย
โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาสัมปทาน

ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.11 ค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวม
ธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้ เป็ นกําไรในงบกําไร
ขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
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เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้น
จากการรวมกิจการให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก
การรวมกิ จการ และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วย
ของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าใน
งบกําไรขาดทุน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจ
ควบคุมบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร
สําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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
4.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะ
ตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสญ
ั ญาเช่า
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4.15 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
4.16 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 ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยหากมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่า สิ น ทรั พ ย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
4.17 ผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
4.18 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
เสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.19 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
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4.20 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กภาษี เงิ นได้ตามจํานวนที่ คาดว่าจะจ่ ายให้กับหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
4.21 ตราสารอนุพนั ธ์
สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
เจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้ นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกใน
งบกําไรขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตาม
อายุของสัญญา
4.22 การปรับโครงสร้ างหนีท้ มี่ ีปัญหา
ขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปรับโครงสร้ างหนี้
บริ ษทั ย่อยบันทึกผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้ ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
ทุนเรื อนหุน้ ที่คาดว่าจะได้รับเป็ นขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ในงบกําไรขาดทุน
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
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิน ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
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ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ รอการขาย
บริ ษทั ย่อยพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
ทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ประเภทและคุณลักษณะ
ของทรัพย์สิน
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเมื่อฝ่ ายบริ หารใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ น
ระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารต้องประมาณอายุการใช้งานและมูลค่า
ซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ ได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตจากสิ นทรั พย์ หรื อหน่ วยของสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งการเลื อกอัตราคิดลดที่
เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อย
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้น
จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงิน
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม
2553
2552
13
15
1,604
1,145
303
409
1,920
1,569

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
97
236
80
146
177
382

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ เงิ น ฝากประจํา และตั๋ว แลกเงิ น ของบริ ษ ัท ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 2.0 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.10 ถึง 2.62 ต่อปี ) และ
เฉพาะของบริ ษทั ฯ มีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 1.70 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.13
ต่อปี )
7.

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินลงทุนชัว่ คราวได้รวมเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวนเงิ นรวมประมาณ 143 ล้านบาท (2552: 17 ล้านบาท) และเฉพาะของ
บริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงินประมาณ 11 ล้านบาท (2552: 5 ล้านบาท) ซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ไป
คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ

8.

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
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งบการเงินรวม
2553
2552

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วมที่
สูญเสี ยการมีอิทธิพล*
รายได้จากการขายและการบริ การ

22

1,238

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

213
7
5
418
1
3

695
19
10
828
9
60
6
1
-

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

15
4
22
29
3
12

6
19
9

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและการบริ การ
ส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ต้นทุนขายและบริ การ
ซื้ ออุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าจัดการรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

145
41
19
24

145
46
23
1
22

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
MLR
MLR-2%
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 2553 และ 2552 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
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 เจนเนอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั โมโน ทราเวล จํากัด
รวมลูกหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
ลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด
บริ ษทั สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จํากัด
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
บริ ษทั เอเซียส รี เยนแนล เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั พรี เมียม แอสเซท จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์เน็ต จํากัด
บริ ษทั ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด

-

663
207
8
878

-

-

115
7
8
6
1
137
137

2
5
1
8
886

-

-

-

-

467
6
473

500
6
506

-

-

99
94
69
41
19
14
11
9
6
1
363

48
58
47
40
6
10
11
11
6
1
1
1
240
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
บริษัทร่ วมที่สูญเสี ยการมีอทิ ธิพล*
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด

-

21
1
22

-

-

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

4
4
4
4

22
22
22

363
836
(22)
814

240
746
(22)
724

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

-

-

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
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จํากัด
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
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

237
15
5
257
257

815

-

-

-

-

13
13

13
6
2
21

4

4

-

-

-

84
5
1
90

-

-

3
2
9
14
18

2
2

13

21

-

-

555
223
778
(142)

555
269
824
(165)

-

-

636

659

96

* บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยการมีอิทธิพลเนื่องจากบริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
(ทีทีแอนด์ที) ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ และในปั จจุบนั บริ ษทั ฯเหลือสัดส่ วนการถือหุ น้ ใน
ทีทีแอนด์ทีเพียงร้อยละ 0.05 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16)
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หนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นหนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการของ
บริ ษทั ฯที่มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นทั้งหมดในปี 2556 ส่ วนดอกเบี้ยมีกาํ หนดชําระเป็ นรายไตรมาสใน
อัตรา MLR-2% ต่อปี บริ ษทั ฯมีสิทธิยกยอดไปจ่ายในปี 2556 ได้ หากในปี ดังกล่าวบริ ษทั ฯมีเงินสด
ส่ วนเกินไม่พอชําระให้ปลดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระทั้งหมด
ในระหว่างปี 2553 เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟู
กิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
รวม
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์
จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเคลื่อนไหวในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553

500
6

-

(33)
-

467
6

506

-

(33)

473

555

-

-

555

269

-

(46)

223

824

-

(46)

778

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในปี 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนัสและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
และผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 158 ล้านบาทและเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 19 ล้านบาท (2552:
133 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯ: 19 ล้านบาท)
ภาระคํ้าประกันกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 38.2
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9.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ ที่คงค้างนับจาก
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 8)
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
2553
2552

งบการเงินรวม
2553
2552
13

40

-

-

11
34
75
4
137

172
147
41
486
886

-

-

1,016

1,555

-

-

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

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

50
50
(50)
-

56
56
(56)
-
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ในยอดลูกหนี้ การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ที่มีระยะเวลาค้าง
ชําระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ซึ่ งสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

งบการเงินรวม
2553
2552
209
232
403
461
1,139
227
920
1,751

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
-

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
9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั จัสมิน ซับมารี นเทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จํากัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย จํานวน 2,015 ล้านบาทและ 1,216 ล้านบาท
ตามลําดับ เป็ นลูกหนี้ การค้าจากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุ นระหว่างเจเอสที ซีและบริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้างไว้
ตั้งแต่เดื อนกันยายน 2551 จนถึงปั จจุบนั เนื่ องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั
เจเอสที ซี เจเอสที ซี บ ันทึ กรายได้จ ากการให้บ ริ ก ารภายใต้สั ญ ญาดัง กล่ า วสํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็ นจํานวน 747 ล้านบาท และ 841 ล้านบาท ตามลําดับ จนถึงปั จจุบนั
ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของเจเอสทีซีเชื่อ
ว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษ ทั ย่อยมี ยอดหนี้ คา้ งชําระจากบริ ษทั ที ทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน)
(ทีทีแอนด์ที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมที่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสู ญเสี ยการมี อิทธิ พล เป็ นจํานวนเงิ น
ประมาณ 752 ล้านบาท (ในปี 2553 ถือเป็ นรายการกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน) ยอดคงค้างของ
รายการดังกล่าวได้แสดงรวมอยูภ่ ายใต้รายการ “ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” “ลูกหนี้ กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน” “มูลค่างานที่แล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกชําระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” และ “ลูกหนี้ อื่น”
ในงบดุลรวม ยอดคงเหลือดังกล่าวคงค้างอยูใ่ นบัญชีเป็ นระยะเวลานาน ในการประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี้ ของทีทีแอนด์ที ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยได้รับประมาณการกระแสเงินสดที่จดั ทําโดย
ทีทีแอนด์ทีในปี 2551 ซึ่ งแสดงว่าทีทีแอนด์ทีจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชําระหนี้ คืน
ได้เต็มจํานวน แต่เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟู
กิจการ
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ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สัง่ แต่งตั้งผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการและจนถึงวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2553 ผูท้ าํ แผนยังอยูใ่ นระหว่างการจัดทําแผนฟื้ นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม แผนฟื้ นฟู
กิจการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้และได้รับอนุมตั ิจากศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากแผน
ฟื้ นฟูกิจการอาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่จะบันทึก
ในบัญชี ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยจึงไม่สามารถที่จะประมาณการจํานวนเงินที่เหมาะสมที่จะบันทึกใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้
ในวัน ที่ 26 กุ ม ภาพัน ธ์ 2553 ผูท้ ํา แผนได้นํา ส่ ง แผนฟื้ นฟู กิ จ การต่ อ ศาลล้ม ละลายกลางผ่ า น
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั การประชุม
เจ้าหนี้ ครั้งแรกเพื่อพิจารณาแผนฟื้ นฟูกิจการ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ย่อยได้ยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการ
จัดกลุ่มเจ้าหนี้ ต่อมาในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งให้แก้ไขการจัดกลุ่มเจ้าหนี้
ตามคําคัดค้านเกี่ ยวกับการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ ผูท้ าํ แผนจึ งได้ดาํ เนิ นการแก้ไขแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับ
ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามคําสั่งของศาลล้มละลายกลาง และในวันที่ 11 สิ งหาคม
2553 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั การประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขและ
ที่ประชุมเจ้าหนี้ ได้มีมติพิเศษเห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขนี้ ต่อมาในวันที่ 5 ตุลาคม 2553
บริ ษทั ย่อยได้ยื่นคําร้องคัดค้านแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับแก้ไขต่อศาลล้มละลายกลาง อย่างไรก็ตามใน
วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งเห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีแล้ว
ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระหว่างการยืน่ อุทธรณ์คาํ สัง่ เห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวต่อศาลฎีกา
แผนฟื้ นฟูกิจการฉบับดังกล่าวมียอดหนี้ ตามคําขอรับชําระหนี้ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม
2552 ที่ผทู ้ าํ แผนนํามาพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้เป็ นจํานวน 601 ล้านบาท (เงินต้นจํานวน 566 ล้าน
บาทและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวน 35 ล้านบาท) ซึ่ งยอดหนี้ จาํ นวนดังกล่าวนี้ ได้รวมยอดหนี้ จาํ นวน
314 ล้านบาท (เงินต้นจํานวน 299 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างชําระจํานวน 15 ล้านบาท) ที่ทางบริ ษทั
สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จํากัด (เอสทีซีซี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้โอนสิ ทธิ การรับเงินให้กบั ธนาคาร
ในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าวและธนาคารดังกล่าว
ได้ยื่นขอรับชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับทีทีแอนด์ทีแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 22 โดยยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้ ก็ได้ถูกจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าหนี้ กลุ่มเดียวกันกับเอสทีซีซีใน
แผนฟื้ นฟูกิจการฉบับนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการฉบับนี้ บริ ษทั ย่อยจะได้รับคืนทั้งในส่ วนของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชําระโดย
กําหนดการรับชําระคืนมีรายละเอียดดังนี้
1) ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผน บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระเงินต้นเป็ น
เงินสดในอัตราร้อยละ 5
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2) ภายใน 4 ปี นับแต่วนั ที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยแผน บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระเงินต้นเป็ น
เงินสดในอัตราร้อยละ 20 โดยชําระคืนเป็ นรายไตรมาสเป็ นระยะเวลา 4 ปี โดยได้รับชําระคืน
ในอัตราร้อยละ 4 ในปี 2554 และ 2555 ได้รับคืนในอัตราร้อยละ 10 ในปี 2556 และได้รับชําระ
คืนอัตราร้อยละ 2 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557
3) เงินต้นอีกร้อยละ 75 และดอกเบี้ยค้างชําระทั้งหมดจะได้รับชําระเป็ นหุ น้ สามัญของทีทีแอนด์ที
โดยคํานวณอัตราภาระหนี้ ต่อจํานวนหุ น้ ในอัตราเท่ากับ 1 ต่อ 1 (มูลค่าหนี้ 1 บาทคิดเป็ นหุ ้น
สามัญ 1 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท (เป็ นมูลค่าภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามแผนฟื้ นฟู
กิ จการ)โดยหุ ้นที่ ได้รับชําระหนี้ มาดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่ อนไขและข้อกําหนดว่าห้ามขาย
ภายใน 6 เดือนนับแต่ได้รับโอน หลังจากนั้นจะสามารถขายให้บุคคลและหรื อนิ ติบุคคลอื่นใด
ได้ทุก 6 เดือน เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนหุ ้นที่ได้รับชําระ
หนี้และภายหลังจากครบ 3 ปี นับแต่ได้รับชําระหนี้ดว้ ยหุ ้นดังกล่าวจะสามารถขายให้กบั บุคคล
และ/หรื อนิ ติบุคคลอื่นใดได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน แต่หากผูท้ าํ แผนสามารถจัดหานักลงทุนได้ก็
สามารถขายหุ น้ ร้อยละ100 ทันทีที่ได้รับชําระหนี้ดว้ ยหุ น้ ให้กบั นักลงทุนนั้นได้
บริ ษทั ย่อยบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิ ดขึ้นจากการปรั บโครงสร้ างหนี้ ในงบกําไรขาดทุนสําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็ นจํานวนรวม 244 ล้านบาท โดยใช้แผนปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าว
นี้ แ ละใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ ้น ที ทีแ อนด์ที ณ วันที่ 30 ธัน วาคม 2553 เป็ นเกณฑ์ในการบัน ทึ ก
รายการ ซึ่ งคํานวณจากยอดหนี้ ตามคําขอรั บชําระหนี้ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามยอดหนี้ จาํ นวนดังกล่าวนี้ มียอดหนี้ของบริ ษทั ย่อยบางแห่ งจํานวนรวม
35 ล้านบาทที่ได้รับคําสั่งเป็ นที่สุดแล้วจากศาลล้มละลายกลางและมียอดหนี้ของบริ ษทั ย่อยบางแห่ ง
จํานวนรวม 566 ล้านบาท ที่ยงั ไม่ได้รับคําสั่งเป็ นที่สุดจากศาลล้มละลายกลาง ดังนั้นยอดหนี้ ในส่ วน
ที่ยงั ไม่ได้รับคําสั่งเป็ นที่สุดจากศาลล้มละลายกลางจึงยังไม่ได้รับการชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ฉบับดังกล่าว และยอดหนี้ที่ได้รับคําสัง่ เป็ นที่สุดแล้วจากศาลล้มละลายกลางอาจแตกต่างจากยอดหนี้
ที่ใช้ในการคํานวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 บริ ษ ทั ย่อ ยแสดงยอดคงเหลื อ ดัง กล่ า วสุ ทธิ จ ากผลขาดทุ น ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ
โครงสร้ างหนี้ ไว้ภายใต้รายการ “ลูกหนี้ ตามสัญญาปรั บโครงสร้ างหนี้ ” ในงบดุ ล นอกจากนี้
บริ ษทั ย่อยบางแห่ งมียอดหนี้ คา้ งชําระจํานวนรวม 179 ล้านบาทกับทีทีแอนด์ทีซ่ ึ งเป็ นหนี้ ที่ได้ยื่น
ขอรับชําระหนี้ ตามกระบวนการฟื้ นฟูกิจการแต่เป็ นหนี้ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมี
คําสัง่ ให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้ดงั กล่าว
นี้ จึงไม่ได้ถูกนํามาพิจารณาในการรับชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้เป็ นยอดหนี้ที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อย
เชื่อว่า บริ ษทั ย่อยจะได้รับชําระหนี้ คืนจากทีทีแอนด์ทีเต็มจํานวนจึงไม่ได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญสําหรับยอดหนี้จาํ นวนดังกล่าวนี้ไว้ในบัญชี
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อนึ่ งในเดื อนพฤศจิ กายน 2553 บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด ในฐานะผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการของ
ทีทีแอนด์ทีได้มอบหมายให้บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายแห่ งหนึ่ งมีหนังสื อบอกเลิกสัญญาตกลงซื้ อขาย
และให้บริ การจัดทําระบบ Customer Care & Billing (“CC&B”) และสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ ง
ทีทีแอนด์ทีได้ทาํ สัญญาจ้างให้เอสทีซีซีเป็ นผูท้ าํ ระบบงานให้ โดยอ้างว่าเอสทีซีซีปฏิบตั ิผิดสัญญา
ดังกล่ าวเกี่ ย วกับการส่ งมอบงาน อย่างไรก็ตาม เอสที ซีซีไ ด้มีห นังสื อโต้แ ย้งการบอกเลิ ก สัญญา
ดัง กล่ า วไปยัง บริ ษ ทั ที่ ปรึ ก ษากฎหมายดัง กล่ าว ฝ่ ายบริ ห ารและที่ ป รึ ก ษากฎหมายของเอสที ซี ซี
พิจารณาแล้วเห็ นว่าเอสทีซีซีได้ส่งมอบงานตามสัญญาว่าจ้างให้แก่ทีทีแอนด์ทีเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ว
เอสทีซีซีจึงไม่ได้ปฏิบตั ิผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจึงไม่ชอบและไม่มีผลทําให้ขอ้ ตกลง
ตามสัญญาจ้างดังกล่าวสิ้ นสุ ดลงแต่อย่างใด จึงจะไม่มีผลกระทบต่อสิ ทธิเรี ยกร้องของเอสทีซีซีต่อหนี้
คงค้างจากทีทีแอนด์ทีตามสัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 470 ล้านบาท ซึ่งหนี้ จาํ นวนดังกล่าว
เป็ นหนี้ ที่เอสทีซีซีและธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งได้ยนื่ ขอรับชําระหนี้ ในแผนฟื้ นฟูกิจการของทีที
แอนด์ทีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
นอกจากนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวได้ระบุว่าการชําระยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (ทริ ปเปิ ลที) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ให้แก่ทีทีแอนด์ทีในปี 2552 โดยวิธีการ
โอนตัว๋ สัญญาใช้เ งิ น จํา นวน 707 ล้านบาท ซึ่ ง ที ทีแ อนด์ทีเ ป็ นผูส้ ั่งจ่ า ยและบริ ษ ัท ที ที แอนด์ ที
ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จํากัด (ทีทีแอนด์ทีเอสเอส) ได้สลักหลังเพื่อโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว
ให้แก่ทริ ปเปิ ลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้ กบั ทีทีแอนด์ทีโดยการใช้สิทธิเรี ยกร้อง
ในการรับชําระเงินที่ทีทีแอนด์ทีคา้ งชําระจํานวน 170 ล้านบาทกับทีทีแอนด์ทีเอสเอสและทีทีแอนด์ที
เอสเอสได้โอนสิ ทธิ ดังกล่ าวให้แ ก่ ทริ ปเปิ ลที มาหัก กลบลบหนี้ กับ หนี้ ที่ทริ ปเปิ ลที ติ ด ค้างอยู่กับ
ทีทีแอนด์ทีว่าเป็ นการชําระหนี้ ที่ไม่ตอ้ งตรงตามความประสงค์แห่ งสัญญาและถือเป็ นการชําระหนี้
อัน ไม่ มี ผ ลสมบู ร ณ์ เนื่ อ งจากการชํา ระหนี้ ที่ ท ริ ป เปิ ลที จ ะต้อ งชํา ระค่ า บริ ก ารวงจรเช่ า นั้น ต้อ ง
สอดคล้อ งกับ ข้อ ตกลงตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นสัญ ญาสัม ปทานที่ ที ที แ อนด์ที มี ม าอยู่ก่ อ น กล่ า วคื อ
ทริ ปเปิ ลทีจะต้องทําการชําระหนี้ ไปยังทีโอทีโดยตรงเสี ยก่อน แล้วทีโอทีจึงทําการจัดสรรชําระหนี้
ตามอัตราส่ วนแบ่งรายได้ที่ตกลงไว้ในสัญญาสัมปทานให้แก่ทีทีแอนด์ที ดังนั้นการที่ทริ ปเปิ ลทีทาํ
การชําระหนี้ ที่มิใช่ ดว้ ยเงิ นสด เช่ น บรรดาสิ ทธิ เรี ยกร้องหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน และ/หรื อ ชําระหนี้
โดยตรงให้แก่ทีทีแอนด์ทีน้ นั ย่อมถือเป็ นการชําระหนี้ ที่ไม่ตอ้ งตรงตามความประสงค์แห่ งสัญญา
และถือเป็ นการชําระหนี้อนั ไม่มีผลสมบูรณ์
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อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีได้แสดงความเห็นว่าการที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระ
หนี้ ค่าบริ การวงจรเช่าค้างชําระตามสัญญาการให้บริ การวงจรเช่าให้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยตรง เนื่องจาก
วิธีการชําระเงินให้แก่ทีโอทีเกิดเหตุขดั ข้องขึ้นนั้น ทริ ปเปิ ลทีสามารถกระทําได้เนื่ องจากทีทีแอนด์ที
เป็ นคู่สญ
ั ญาที่มีนิติสมั พันธ์กบั ทริ ปเปิ ลทีโดยตรง การที่ทริ ปเปิ ลทีได้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่าโดยการ
สลักหลังและโอนตัว๋ สัญญาใช้เงินให้ทีทีแอนด์ทีดงั กล่าวข้างต้น ถือได้ว่าทีทีแอนด์ทีเป็ นทั้งผูอ้ อก
และผูท้ รงตัว๋ สัญญาใช้เงินในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิ ทธิและความรับผิดในหนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินนั้น
ตกอยู่แก่บุคคลเดียวกันและเกลื่อนกลืนกัน ซึ่ งมีผลทําให้หนี้ ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินและหนี้ ค่าบริ การ
ค้างชําระเป็ นอันระงับสิ้ นไปด้วยจํานวนที่เท่ากันกับมูลค่าตามตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว และการที่
ทริ ปเปิ ลทีได้แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กบั ทีทีแอนด์ทีโดยการโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในมูลหนี้การค้า
ที่ทริ ปเปิ ลทีโอนมาจากทีทีแอนด์ทีเอสเอสตามที่กล่าวข้างต้น ทริ ปเปิ ลทีจึงมีฐานะเป็ นลูกหนี้ และ
เจ้าหนี้ ของทีทีแอนด์ทีในเวลาเดียวกัน ทีทีแอนด์ทีกบั ทริ ปเปิ ลทีจึงมีความผูกพันซึ่ งกันและกันโดย
มูลหนี้ อนั มีวตั ถุประสงค์เป็ นหนี้ เงินอย่างเดียวกัน ทริ ปเปิ ลทีจึงมีสิทธิ โดยชอบที่จะแสดงเจตนาขอ
หักกลบลบหนี้กบั ทีทีแอนด์ทีเพียงเท่ากับจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้ท้ งั สองฝ่ าย
นอกจากนี้ ในแผนฟื้ นฟูกิ จ การได้ร ะบุ ว่าผูท้ าํ แผนมี อาํ นาจไม่ ยอมรั บสิ ทธิ ตามสัญญาให้บริ ก าร
วงจรเช่า รวมทั้งสัญญาและ/หรื อบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและข้อตกลงเกี่ยวกับ
อัตราค่าบริ การวงจรเช่ าทุกฉบับตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 38.8 ค) ตาม
มาตรา 90/40 หรื อ 90/41 ทวิของพระราชบัญญัติลม้ ละลาย อย่างไรก็ตามบริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย
ของทริ ปเปิ ลทีได้ให้ความเห็นว่าการใช้สิทธิ ดงั กล่าวของผูท้ าํ แผนจะไม่มีผลย้อนหลังต่อสิ ทธิ และ
หน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว
อย่า งไรก็ ต าม ผูบ้ ริ ห ารของทริ ป เปิ ลที เ ชื่ อ ว่า กรณี ดัง กล่ า วข้า งต้น ทริ ป เปิ ลที ไ ด้ท าํ ถู ก ต้อ งตาม
ความเห็ นของที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีแล้วตามที่กล่าวข้างต้น ทริ ปเปิ ลทีจึงไม่ได้สะท้อน
เรื่ องดังกล่าวข้างต้นไว้ในงบการเงิน
10.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ค่าเผือ่ การลดลงของ
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ

ราคาทุน
2553

2552

อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและอะไหล่

27
361

29
295

2553
(20)
(76)

รวม

388

324

(96)

2552
(20)
(79)
(99)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2553

2552

7
285

9
216

292

225
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11.

สิ นทรัพย์ รอการขาย
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์รอการขาย สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุ ป
ได้ดงั นี้
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ - เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ - เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(หน่วย: ล้านบาท)
158
141
299
(71)
228
(53)
(18)
157

ในปี 2552 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ขายที่ ดินและอาคารที่ ไม่ ได้ใช้ในการดําเนิ นงานและได้ถูกจัด
ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์รอการขายเป็ นจํานวนเงิน 79 ล้านบาทให้กบั บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง
โดยมีกาํ ไรจากการขายเป็ นจํานวน 25 ล้านบาท
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย มีเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งแล้วตามสัญญาให้เช่าโทรศัพท์สาธารณะกับทีโอที
จํานวน 11,944 เครื่ อง ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจํานวน 87 ล้านบาท จากการทําบันทึกข้อตกลง
ต่อท้ายสัญญาเช่าเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะระหว่างเจทีเอสกับทีโอทีลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ซึ่ง
เจที เอสตกลงขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ ติด ตั้งแล้วแก่ ทีโอที ในปี 2553 เจที เอสได้ส่งมอบ
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะแก่ทีโอทีจาํ นวน 7,255 เครื่ อง เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 53 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เจทีเอสมีเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการส่ งมอบให้
ทีโอที จํานวน 4,689 เครื่ อง ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ นจํานวน 34 ล้านบาท เจทีเอสคาดว่าการส่ ง
มอบเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะจะแล้วเสร็ จในระหว่างไตรมาสที่หนึ่งของปี 2554
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เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้ง
ในเดื อนกันยายน 2553 เจทีเอสได้ทาํ สัญญาจ้างเหมาสํารวจ ติดตั้ง และทดสอบเครื่ องโทรศัพท์
สาธารณะพร้อมตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์กบั ทริ ปเปิ ลทีและบริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด
(จัสเทล) ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของบริ ษ ทั ฯ เพื่อการจัด ให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทัว่ ถึ ง
(Universal Service Obligation; USO) ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว โดยเจทีเอสจะได้รับค่าจ้างเป็ นจํานวน
เงินตามที่ตกลงกัน ซึ่ งเจทีเอสจะนําเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ซ่ ึ งมีมูลค่าตามบัญชี เป็ น
จํานวนรวมประมาณ 9 ล้านบาทไปใช้ในการดําเนิ นโครงการดังกล่าว ในปั จจุบนั เจทีเอสอยูร่ ะหว่าง
การดําเนินการตามสัญญาดังกล่าว
ในปั จจุบนั เจที เอสอยู่ระหว่างการเสนอขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งที่เหลือของ
เจทีเอสให้กบั บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผูบ้ ริ หารของเจทีเอสได้
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งนี้ และได้บนั ทึกการด้อยค่าของ
เครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งเป็ นจํานวน 18 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนของปี ปั จจุบนั
12.

ลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ อื่นในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้รวมจํานวนเงินที่เอสทีซีซีได้
จ่ายชําระค่าทํางานโครงการหนึ่ งให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งแทนทีทีแอนด์ที เป็ นจํานวน
73 ล้านบาท โดยเอสทีซีซีมีสิทธิเรี ยกชําระเงินจํานวนดังกล่าวคืนจากทีทีแอนด์ทีและเอสทีซีซีได้ยนื่
ขอรับชําระหนี้จาํ นวนดังกล่าวในแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีแล้ว อย่างไรก็ตามเอสทีซีซีได้โอน
สิ ทธิ ในการรับชําระเงิ นจํานวนดังกล่าวจากทีทีแอนด์ทีให้แก่ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อคํ้า
ประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าว ตามที่กล่าวในซึ่ งยอดหนี้ดงั กล่าวนี้ได้ถูกนําไป
รวมคํานวณขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ ในปี ปั จจุบนั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 9.2 และข้อ 22

13.

เงินฝากกับสถาบันการเงินทีม่ ีภาระคํา้ ประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ไปคํ้าประกัน
วงเงินสิ นเชื่อ
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14.

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
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
2553
2552
1,550
1,550
760
760
200
200
100
100
703
703
260
260
110
110
52
52
115
115
15
15
0.1
0.1

ราคาทุน
2553
2552
1,946
1,946
760
760
160
160
70
70
100
100
100
100
110
110
52
52
46
46
7
7
3,351
(367)
2,984

3,351
(367)
2,984

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2553
2552
582
24
40
3
64
585

14.1 ตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 9.1 ปั จจุ บ ันเจเอสที ซี อยู่ในระหว่างการเจรจา
อัตราส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนกับทีโอที ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทาน
ฝ่ ายบริ หารของเจเอสทีซีเชื่ อว่าการบันทึกรายได้จากการให้บริ การดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่ วม
ลงทุนดังกล่าวข้างต้น
14.2 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญของทริ ปเปิ ลทีได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
ทริ ปเปิ ลทีจากเดิม 1,000 ล้านบาท เป็ น 1,250 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 250
ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่ วนในอัตรา 1 หุ ้นเดิมต่อ 0.25 หุ ้นใหม่ ในราคาหุ ้นละ 1 บาท ทริ ปเปิ ลทีได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
จดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
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ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด (อคิวเมนท์)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีมติอนุ มตั ิให้อคิวเมนท์ ซึ่ งเดิ มได้ถือหุ ้นในทริ ปเปิ ลทีจาํ นวน 989,994,070 หุ ้น
เข้าซื้อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตามสิ ทธิในทริ ปเปิ ลทีในอัตราดังกล่าวข้างต้นจํานวน 247,498,518 หุ น้ และ
ซื้ อหุ ้น ในส่ ว นที่ เ หลื อจากการไม่ ใ ช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นเพิ่ มทุ นของที ทีแ อนด์ทีใ นทริ ปเปิ ลที จ าํ นวน
2,499,982 หุ ้น ในราคาเสนอขายดังกล่าวข้างต้น ผลดังกล่าวทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของอคิวเมนท์
ในทริ ปเปิ ลทีเพิม่ ขึ้นจากเดิมร้อยละ 99.00 เป็ นร้อยละ 99.20
14.3 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 มูลค่าที่ ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิ มของทริ ปเปิ ลทีตามสัดส่ วนในอัตรา 1 หุ ้นเดิมต่อ 8.09
หุ น้ ใหม่ ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 1 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ของอคิวเมนท์มีมติให้อคิวเมนท์ซ่ ึงเดิมถือหุน้ ในทริ ปเปิ ลทีจาํ นวน 99,999,410 หุ น้ เข้าซื้อหุ น้ เพิ่มทุน
ตามสิ ทธิ ในทริ ปเปิ ลทีในอัตราดังกล่าวจํานวน 809,086,135 หุ ้น และซื้ อหุ ้นในส่ วนที่เหลือจากการ
ไม่ใ ช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นของที ทีแอนด์ที จํา นวน 80,908,525 หุ ้น ในราคาเสนอขายดังกล่ าวข้างต้น
ผลดังกล่าวทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของอคิวเมนท์ในทริ ปเปิ ลทีเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 90.91 เป็ น
ร้อยละ 99.00 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกมูลค่าของเงินลงทุนในทริ ปเปิ ลทีที่เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 13 ล้านบาท
ไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น การเข้าซื้อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ยงั คงมีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามที่ปรึ กษาทาง
กฎหมายได้แสดงความเห็นว่าอคิวเมนท์สามารถดําเนินการดังกล่าวได้
14.4 เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ ในระหว่างปี 2552 บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นใน
บริ ษ ัท ที .เจ.พี . เอ็นจิ เนี ยริ่ ง จํากัด (ที เจพี ) เป็ นจํานวน 16 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษ ัทย่อยดังกล่ าวมี
ผลขาดทุนเป็ นระยะเวลานาน
14.5 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2552 ของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ
ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนต จํากัด (เจไอเนต) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จากบริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กสท.) จํานวน 480,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 12.09 บาท รวมเป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น 5.8 ล้านบาท การซื้อหุน้ ดังกล่าวนี้ทาํ ให้สดั ส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯในเจไอเนตเพิ่มขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 65 เป็ นร้อยละ 97 โดยมีส่วนเกินของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่ งเกิดจากการซื้อเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติ มในราคาที่ ต่ าํ กว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันซื้ อจํานวน 20 ล้านบาทบันทึ กอยู่ใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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14.6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัสเทล เน็ทเวิร์ค จํากัด (จัสเทล) ซึ่ง
เป็ นบริ ษ ทั ย่อย มี มติ ให้เ พิ่ มทุ น จดทะเบี ยนของจัสเทลจากเดิ มจํา นวน 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 ้น ละ 100 บาท) โดยการออกหุ ้น สามัญเพิ่ ม ทุ น จํา นวน 3,000,000 หุ ้น มูล ค่ า หุ ้น ละ 100 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม เมื่ อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 จัสเทลได้จดทะเบี ยนการเพิ่มทุ น
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว จนถึ งปั จจุ บนั จัสเทลได้เรี ยกให้ชาํ ระค่าหุ ้นส่ วนที่ จดทะเบียน
เพิ่มทุนดังกล่าวรวมเป็ นจํานวนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 195 ล้านบาท
14.7 บริ ษทั ฯและเจทีเอสได้นาํ ใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานําหรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
14.8 ในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 ทีโอทีได้แจ้งความดําเนิ นคดี กบั ทริ ปเปิ ลทีที่สถานี ตาํ รวจหลายแห่ ง
โดยทีโอทีกล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีได้ลกั ลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอที ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลที
เห็นว่าทริ ปเปิ ลทีไม่ได้มีการลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอทีแต่อย่างใด แต่เป็ นการใช้อุปกรณ์
และ/หรื อบริ การตามสัญญาที่ทริ ปเปิ ลทีทาํ ไว้กบั บริ ษทั ที่ไม่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ปั จจุบนั ผลของ
กรณี ดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด
ในปี 2551 ทริ ปเปิ ลทีได้ถูกทีโอทีฟ้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวน 24 ล้านบาทโดย
กล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีลกั ลอบนําเอาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของทีโอทีไปใช้ ขณะนี้คดีอยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 ทีทีแอนด์ทีได้แจ้งความที่สถานี ตาํ รวจหลายแห่ งและฟ้ องร้องต่อศาล
หลายแห่ งเพื่อดําเนิ นคดีกบั ทริ ปเปิ ลทีและบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ต จํากัด (ทีทีไอ) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับการใช้และบํารุ งรักษาวงจรเช่าและการเข้าทํางานในพื้นที่ชุมสาย ปั จจุบนั ผลของ
กรณี ดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด
ในปี 2553 ทริ ปเปิ ลทีถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นจํานวน 16 ล้านบาทโดย
กล่าวหาว่าทริ ปเปิ ลทีละเมิดใช้งานวงจรโทรคมนาคมของทีทีแอนด์ทีโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะนี้ คดี
อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเชื่ อว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายที่มีสาระสําคัญจากการถูกฟ้ องร้อง
ดังกล่าว จึงไม่มีการบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
14.9 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เอสทีซีซี ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษทั คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด
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15.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

15.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั

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

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร

ไทย

หยุดดําเนินกิจการ
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2553
2552
ร้อยละ ร้อยละ
38
38
49
23
40

49
23
40

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2553
2552

ราคาทุน
2553

ส่ วนแบ่งกําไรจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างปี
2553
2552

2552
49

49

23

13

10

3

402
451

402
451

23

13

10

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
รวม

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร

ไทย

หยุดดําเนินกิจการ
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ
ยังไม่เริ่ มดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
2553
2552
ร้อยละ ร้อยละ
38
38
49
23
40

49
23
40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาทุน
ของเงินลงทุน
2553
2552
2553
2552

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2553
2552

49

49

(32)

(32)

17

17

402
451

402
451

(402)
(434)

(402)
(434)

17

17
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15.2 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
2553
2552
50
50
820
1
1

820
1
1

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
78
62
12
-

12
37
-

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
17
23
1
16
-

1
93
-

รายได้รวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
2
5
41
-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
กําไรสุ ทธิ
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2552
4
41
-

-
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15.3 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
2553 และ 2552 เป็ นจํานวนเงิน 4 ล้านบาทและ 13 ล้านบาทตามลําดับ
15.4 ส่ วนแบ่งกําไรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริ ษทั ร่ วมทั้งหมด คํานวณจากงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ งได้จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เหล่านั้น โดยยัง
ไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
16.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
เงินลงทุนนี้เป็ นเงินลงทุนในหุน้ สามัญของทีทีแอนด์ที โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ซื้อเพิ่มในระหว่างปี
ขายในระหว่างปี
ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กลับรายการส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2553
2552
701
995
238
(587)
(18)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
438
859
(324)
-

(23)

(514)

(23)

(421)

23
(23)
91

516
(516)
701

23
(23)
91

421
(421)
438
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16.1 ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ขายเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีเป็ นจํานวน 1,085 ล้านหุ ้น
เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 496 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมีขาดทุนจากการ
ขายเงินลงทุนรวมเป็ นจํานวน 90 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: บริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็ น
จํานวน 598 ล้านหุ น้ เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 320 ล้านบาท โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนรวม
เป็ นจํานวน 3 ล้านบาท) ต่อมาในเดือนมกราคม 2554 บริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีรวมเป็ น
จํานวน 210 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 79 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยมีขาดทุนจากการขายเงินลงทุนนี้ รวม 12 ล้านบาท ปั จจุบนั บริ ษทั ฯเหลือสัดส่ วนการถือหุ ้นใน
ทีทีแอนด์ทีเพียงร้อยละ 0.05
16.2 ในปี 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีเป็ นจํานวน
516 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 421 ล้านบาท ต่อมาในปี 2553 บริ ษทั ฯได้บนั ทึก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีเป็ นจํานวน 23 ล้านบาทเนื่ องจากมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งผูบ้ ริ หารพิจารณาแล้วและ
เห็นว่าเป็ นข้อบ่งชี้ประการหนึ่ งว่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้มูลค่า
ยุติธรรมของหุ น้ ทีทีแอนด์ที ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็ นเกณฑ์ในการบันทึกรายการ
ของแต่ละปี ตามลําดับ
16.3 ในระหว่างปี 2552 บริ ษ ทั พรี เ มี ยม แอสเซท จํากัด (พี เ อ) ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อยได้ซ้ื อเงิ นลงทุน 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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17.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่าและ
อาคาร

สถานีภาคพื้นดิน
สําหรับโครงการ
โทรศัพท์เคลื่อน
ที่ผา่ นดาวเทียม
เอเซี ยส

อุปกรณ์สาํ หรับ
ให้บริ การ
โครงข่าย
โทรคมนาคม

ที่ดิน
ยานพาหนะ
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
329,433
1,392,359
774,096
177,043
4,039,846
ซื้ อเพิ่ม
3,234
33,926
89,078
1,192,021
จําหน่าย
(32,616)
(2,800)
โอนเข้า (ออก)
10,725
1,833,626
31 ธันวาคม 2553
332,667
1,404,394
774,096
263,321
7,065,493
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
420,161
149,963
48,232
854,605
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
78,459
41,129
678,254
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
(13,604)
(1,400)
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2553
485,016
149,963
87,961
1,532,859
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
31 ธันวาคม 2552
10,725
624,133
ค่าเผือ่ การด้อยค่าสําหรับ
(10,000)
ส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2553
725
624,133
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
329,433
961,473
128,811
3,185,241
31 ธันวาคม 2553
332,667
918,653
175,360
5,532,634
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2552 (593 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ การและบริ หาร)
2553 (880 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการบริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ การและบริ หาร)

อุปกรณ์สาํ หรับ
สื่ อสารด้วย
ดาวเทียม

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

อื่นๆ

รวม

518,641
3,944
(73,860)
(16,830)
431,895

219,246
9,847
(45)
20,603
249,651

482,212
103,806
(16,581)
3,137
572,574

274,520
4,090
(14)
6,367
284,963

1,509,597
3,161,695
(10)
(1,858,381)
2,812,901

9,716,993
4,601,641
(125,926)
(753)
14,191,955

299,752
38,075

92,327
42,681

220,481
106,327

118,331
27,635

-

2,203,852
1,012,560

(63,812)
274,015

(41)
134,967

(16,231)
310,577

(6)
(11)
145,949

-

(95,094)
(11)
3,121,307

101,680

-

365

-

-

736,903

(14,072)
87,608

-

365

-

-

(24,072)
712,831

117,209
70,272

126,919
114,684

261,366
261,632

156,189
139,014

1,509,597
2,812,901

6,776,238
10,357,817
664,579
1,012,560
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2553
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2553
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553

ส่ วนปรับปรุ ง
สิ นทรัพย์เช่า

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

เครื่ องมือ
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

39,585
10,725
50,310

22,366
2,280
(399)
899
25,146

2,073
2,073

5,383
940
6,323

7,584
4,040
(11,624)
-

76,991
7,260
(399)
83,852

32,907
2,969
35,876

13,979
3,302
(399)
16,882

2,073
2,073

3,074
639
3,713

-

52,033
6,910
(399)
58,544

6,678

8,387

-

2,309

7,584

24,958

14,434

8,264

-

2,610

-

25,308

รวม

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2552 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

4,783

2553 (รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

6,910
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อม
ราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 551 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินประมาณ
46 ล้านบาท (2552: 564 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ ซึ่ งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 190 ล้านบาท (2552: 117 ล้านบาท)
ในเดือนพฤศจิกายน 2548 พีเอได้ซ้ื ออาคารจัสมินอินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ จากสถาบันการเงิน
แห่ งหนึ่ งในราคา 1,200 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯมีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสําหรั บการเช่ าพื้นที่ในอาคาร
ดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 บริ ษทั ฯได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวม
เป็ นส่ ว นหนึ่ งของอาคารที่ ซ้ื อมาในงบการเงิ น รวม เพื่อแสดงข้อมูลที่ สะท้อ นให้เห็ น เนื้ อหาเชิ ง
เศรษฐกิจที่แท้จริ ง
อุปกรณ์สาํ หรับให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมส่ วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์ที่ซ้ื อมาตามสัญญาผ่อนชําระ
ระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กรรมสิ ทธิ์
และความเป็ นเจ้าของในอุปกรณ์ซ่ ึ งมีมูลค่าตามราคาทุนจํานวนประมาณ 2,869 ล้านบาท จะโอน
มายังบริ ษทั ย่อยเมื่อบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินให้กบั เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (2552:
1,408 ล้านบาท)
18.

คอมพิวเตอร์ ซอฟท์ แวร์
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2553
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
31 ธันวาคม 2552
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2553

62
58
120
8
26
34

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552

54

31 ธันวาคม 2553

86
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19.

ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า
ในเดือนกรกฎาคม 2541 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสํานักงาน (อาคาร จัสมิน อินเตอร์
เนชัน่ แนล ทาวเวอร์) กับบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ง 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 17 ดังนั้น เพื่อแสดงข้อมูลที่ สะท้อนให้เห็ นเนื้ อหาเชิ งเศรษฐกิ จที่แท้จริ ง
บริ ษทั ฯจึงได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็ นส่ วนหนึ่งของอาคารที่ซ้ือมาในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดงั นี้

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่ายที่รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
20.

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
415
415
(172)
(158)
243
257
14

14

ต้ นทุนโครงการรอตัดจ่ าย

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2553
2552
5,123
5,123
5
5,128
(4,863)
265

5
5,128
(4,510)
618

353

355
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ต้นทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ เป็ นต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจากการร่ วมลงทุนระหว่างทีโอทีกบั
เจเอสทีซีและบริ ษทั ไทย ลองดิ สแทนส์ เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จํากัด (ทีแอลดี ที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ตามสัญญาลงวันที่ 4 ตุลาคม 2534 เพื่อดําเนิ นการสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ ตามชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย ซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ ในทรั พ ย์สิ น ได้ตกเป็ นของที โอที
นับตั้งแต่วนั ที่ได้ก่อสร้างโครงข่ายแล้วเสร็ จและผ่านการตรวจรับและทดสอบระบบจากทีโอที โดย
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีสิทธิ ได้รับส่ วนแบ่งรายได้จากโครงข่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่
วันที่เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินดังกล่าวให้ทีโอที (สิ้ นสุ ดวันที่ 4 ตุลาคม
2554) เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้รับรายได้จากการให้บริ การตามสัญญาดังกล่าวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 รวมเป็ นจํานวน 827 ล้านบาทและ 953 ล้านบาทตามลําดับ
ปั จจุบนั ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้างค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุน
ดังกล่าวข้างต้นให้กบั เจเอสทีซี เนื่ องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั เจเอสทีซี
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.1
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับเงินส่ วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญา
ร่ ว มลงทุ น ดัง กล่ า วเพื่ อ คํ้า ประกัน เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวของเจเอสที ซี ต ามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 25.1 เจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว
21.

ค่ าความนิยม

ค่าความนิยม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ค่าความนิยม - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2553
2552
89
89
(72)
(48)
17
41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ค่าความนิ ยมจํานวน 16 ล้านบาท เป็ นค่าความนิ ยมจากการลงทุนใน
เจเอสทีซี ปั จจุบนั เจเอสทีซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การภายใต้
สั ญ ญาร่ ว มลงทุ น กับ ที โ อที ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ผูใ้ ห้ สั ม ปทานตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 9.1
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22.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
รวม

อ้างอิง MOR
อ้างอิง MLR

งบการเงินรวม
2553
2552
14
618
1,269
1,283
618

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยการโอนสิ ทธิ ในการรับชําระเงิน
จากลูกหนี้การค้าของบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 ยอดเงิ น กู้ยืม ระยะสั้ น จํา นวน 290 ล้า นบาท เป็ นเงิ น กู้ยืม ที่ เ อสที ซี ซี
ได้รั บ จากธนาคารในประเทศแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ได้ค้ าํ ประกัน โดยการโอนสิ ท ธิ ก ารรั บ ชํา ระเงิ น จาก
ทีทีแอนด์ที และธนาคารดังกล่าวได้ยนื่ ขอรับชําระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับทีทีแอนด์ทีเป็ นจํานวน
470 ล้านบาท และยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้ ได้ถูกจัดกลุ่มอยูใ่ นเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกันกับเอสทีซีซีในแผนฟื้ นฟู
กิจการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2
23.

เจ้ าหนีค้ ่ าอุปกรณ์
เจทีเอสและทริ ปเปิ ลทีได้ซ้ื ออุปกรณ์จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องจ่ายชําระค่าอุปกรณ์ภายในเวลา 3 ปี ยอดคงค้างของรายการดังกล่าว ณ
วันที่ในงบดุลแบ่งตามอายุครบกําหนดชําระได้ดงั นี้

เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2553
2552
3,107
1,589
(238)
(181)
2,869
1,408
(815)
(20)
2,054

1,388
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ยอดคงค้างดังกล่าวข้างต้นของเจทีเอสและทริ ปเปิ ลทีค้ าํ ประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงิน การจํานํา
อุปกรณ์สาํ หรับให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
17 และการโอนสิ ทธิการรับชําระเงินตามสัญญาให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมของทริ ปเปิ ลทีตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์และยอดคงค้างของทริ ปเปิ ลทียงั มีการคํ้าประกันเพิ่ม
โดยอคิวเมนท์
24.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
2553
220
(21)
199
(68)

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

131

(หน่วย : ล้านบาท)
2552
143
(20)
123
(32)
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
ดํา เนิ น งานของกิ จ การโดยมี ก ํา หนดการชํา ระค่ า เช่ า เป็ นรายเดื อ น อายุ ข องสั ญ ญามี ร ะยะเวลา
โดยประมาณ 3 ปี ถึง 5 ปี
ณ วันที่ในงบดุลภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินมีดงั นี้
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
1 - 5 ปี
รวม

79
(11)

141
(10)

220
(21)

68

131

199
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25.

เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2553
2552
25.1 เงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน 3,400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
MLR มีกาํ หนดชําระคืนเป็ นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 และคํ้าประกันโดย
ก) สิ ทธิและประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
ข) เงินฝากของเจเอสทีซี
ค) หนังสื อสัญญาคํ้าประกันของทีแอลดีที

913

1,119

25.2 เงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับ
อัต ราเงิ น กู้ยืมขั้น ตํ่า มี ก าํ หนดชํา ระคื น เงิ น ต้น เป็ นรายไตรมาส
จํานวน 8 งวด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือนมกราคม 2554

37

188

25.3 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

132

203

25.4 เงิ น กู้ยืม ระยะยาว วงเงิ น จํา นวน 2,000 ล้า นบาท อัต ราดอกเบี้ ย
เที ยบเคี ยงกับอัตราเงิ นกู้ยืมขั้นตํ่า มี กาํ หนดชําระคืนเงิ นต้นเป็ น
รายไตรมาสจํานวน 14 งวด ตั้งแต่วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่
31 ตุลาคม 2558 และคํ้าประกันโดยบัญชีเงินฝากของทริ ปเปิ ลที
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

850
1,932
(1,021)
911

1,510
(1,341)
169
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ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่ น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้
เป็ นไปตามสัญญา และการรักษาสัดส่ วนการถือหุ น้ ของผูถ้ ือหุน้ ปัจจุบนั เป็ นต้น
ในปี 2552 เจเอสทีซีได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 25.1) กับเจ้าหนี้ เงินกูใ้ นส่ วนของการชําระคืนเงินต้นโดยบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวได้กาํ หนดให้เจเอสทีซีชาํ ระคืนเงินต้นให้แก่เจ้าหนี้เงินกูใ้ ห้เสร็ จสิ้ นภายเดือนมิถุนายน 2554
โดยผ่อนชําระเป็ นรายไตรมาส งวดแรกเริ่ มชําระในเดือนมีนาคม 2553 (ตามสัญญาฉบับเดิมเงินกูย้ ืม
ดังกล่าวจะชําระงวดสุ ดท้ายในเดือนกันยายน 2553) นอกจากนี้ สัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวได้
กําหนดข้อจํากัดไว้บางประการ ซึ่ งรวมถึงการดํารงเงิ นฝากในบัญชี สํารองเพื่อการชําระหนี้ ในทุก
ขณะให้มีไม่นอ้ ยกว่า 250 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เจเอสทีซีมีจาํ นวนเงิน
ฝากในบัญชีดงั กล่าวเพียง 92 ล้านบาท จากเหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลทําให้เจ้าหนี้เงินกูอ้ าจใช้สิทธิบาง
ประการตามที่ระบุในสัญญาซึ่ งรวมถึงการเรี ยกชําระหนี้ คืนทั้งจํานวนจากเจเอสทีซีในทันที ดังนั้น
เจเอสทีซี จึงจัดประเภทของเงินกูย้ มื ดังกล่าวนี้เป็ นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวน
ต่อมาในปี 2553 เจเอสทีซีได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว
ข้างต้นกับเจ้าหนี้เงินกูใ้ นส่ วนของการชําระคืนเงินต้น โดยกําหนดการจ่ายชําระเงินกูย้ มื ของเจเอสทีซี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 913 ล้านบาทสรุ ปได้ดงั นี้
กําหนดชําระ
31 มีนาคม 2554
30 มิถุนายน 2554

จํานวนที่ตอ้ งชําระ
(ล้านบาท)
760
153

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เจเอสทีซีมีจาํ นวนเงินฝากในบัญชีสาํ รองเพื่อการชําระหนี้ ดงั กล่าวข้างต้น
เพียง 0.1 ล้านบาท จากเหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลทําให้เจ้าหนี้เงินกูอ้ าจใช้สิทธิ บางประการตามที่ระบุใน
สัญญาซึ่งรวมถึงการเรี ยกชําระหนี้คืนทั้งจํานวนจากเจเอสทีซีในทันที ปั จจุบนั เจ้าหนี้เงินกูย้ งั ไม่ได้ใช้
สิ ทธิตามสัญญาบางประการตามที่ระบุไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทริ ปเปิ ลทีมีวงเงิ นกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงิ นกู้ (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 25.4) ที่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 1,150 ล้านบาท (2552: ไม่มี)
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26.

หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
หนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (หมายเหตุ 1) มีกาํ หนดชําระคืน
ตามโครงการชํา ระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟู กิ จ การ ประกอบด้ว ยหนี้ สิ น
ดังต่อไปนี้
26.1 หนี้สินระยะยาวจํานวน 1,827 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืน
ภายในระยะเวลา 9 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR
26.2 หนี้สินระยะยาวจํานวน 171 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 9 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR - 2% สําหรับปี ที่ 1 ถึง 8 และ
MLR+20% สําหรับปี ที่ 9
26.3 หนี้สินระยะยาวจํานวน 818 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน
ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

904

906

155

158

1,059
(81)

1,064
(10)

978

1,054

ในเดือนมีนาคม 2550 บริ ษทั ฯได้ชาํ ระคืนหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการก่อนครบกําหนดเป็ น
จํานวน 396 ล้านบาท สําหรับงวดครบกําหนดชําระคืนตั้งแต่วนั ที่ 9 มิถุนายน 2550 - 9 ธันวาคม 2553
แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 ได้ดงั นี้

ครบกําหนดภายในหนึ่งปี
ครบกําหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
81
10
978
1,054
1,059
1,064

แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯระบุให้บริ ษทั ฯและเจทีเอส ต้องนําใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงิ นลงทุนไป
จํานําหรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทนผูถ้ ือหลักทรัพย์
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27.

ทุนจดทะเบียน/ หุ้นทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสํ าหรับหุ้นทุนซื้อคืน
ในปี 2550 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิโครงการการซื้ อหุ ้นคืนเพื่อเป็ นการบริ หาร
การเงินสําหรับสภาพคล่องส่ วนเกินจํานวนไม่เกิน 832 ล้านหุ น้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) คิดเป็ น
ร้อยละ 10 ของหุน้ ที่จาํ หน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 300 ล้านบาท และมีกาํ หนดระยะเวลา
จําหน่ายหุน้ ทุนซื้อคืนตั้งแต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2553 ต่ อมาในปี 2552 ที่ ประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิโครงการซื้ อหุ ้นคืนเพื่อเป็ นการบริ หารการเงินสําหรับสภาพ
คล่องส่ วนเกินเป็ นจํานวนไม่เกิน 1,398 ล้านหุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.5 บาท) ในราคา 0.44 บาทต่อ
หุ น้ และมีวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 615 ล้านบาท และมีกาํ หนดระยะเวลาจําหน่ายหุ ้นทุนซื้ อคืนตั้งแต่วนั ที่
14 - 27 มกราคม 2553
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 916 ล้านบาท
ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ฯได้ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ ้นทุนซื้ อคืนจํานวนดังกล่าวทั้งจํานวน
เนื่ องจากไม่สามารถจําหน่ ายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ได้ ซึ่ ง
เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 7/2552 บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ และ 22 กันยายน 2553 แล้ว บริ ษทั ฯรั บรู ้ ผลต่างจากการลด
ทุนตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการตัดหุ น้ ทุนซื้อคืนในราคาซื้อถัวเฉลี่ยไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนเกินมูลค่า
หุ น้ ทุนซื้อคืน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2553 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯครั้ งที่ 6/2553 มี ม ติ อ นุ ม ัติ
โครงการการซื้ อหุ ้นคืนเพื่อเป็ นการบริ หารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่ วนเกิ นจํานวนไม่เกิน 740
ล้านหุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุ ้นที่จาํ หน่ ายทั้งหมด และมีวงเงิน
สู งสุ ดไม่เกิน 300 ล้านบาท และมีกาํ หนดระยะเวลาจําหน่ายหุ ้นทุนซื้ อคืนตั้งแต่วนั ที่ 27 พฤษภาคม
2554 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีหุ้นสามัญที่ซ้ื อคืนโดยบริ ษทั ฯเป็ น
จํานวน 155 ล้านหุ น้ มูลค่ารวมของหุ น้ ทุนซื้อคืนเป็ นจํานวนเงิน 300 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายใน
การซื้อหุ น้ ทุนซื้อคืน)
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้ อหุ น้ คืนว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดจะซื้ อหุ ้นคืนได้ไม่
เกินวงเงินกําไรสะสม และให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่าย
ซื้อหุ น้ คืนจนกว่าจะมีการจําหน่ายหุ น้ ซื้อคืนได้หมด หรื อลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุ น้ ทุนซื้อคืนที่
จําหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริ ษทั ฯได้จดั สรรกําไรสะสมเป็ น
สํารองสําหรับหุ น้ ทุนซื้อคืนเต็มจํานวนแล้ว
48

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 และการปรั บสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
จํานวน 6,054 ล้านหุ ้น และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
28.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ

28.1 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเสนอขายให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม
ในเดื อนกรกฎาคม 2542 บริ ษทั ฯได้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญจํานวน 333.6
ล้านหน่วย (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ในอัตราส่ วน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ ้นสามัญเดิม อายุการใช้สิทธิ 10 ปี (ขยายอายุการใช้สิทธิจากเดิม
5 ปี เป็ น 10 ปี ตามมติอนุ มตั ิที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2545) การใช้สิทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อ
หุ น้ สามัญได้ทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยกําหนดการใช้สิทธิ วนั แรกและวัน
สุ ดท้ายตรงกับวันที่ 15 กันยายน 2542 และ 15 มิถุนายน 2552 ตามลําดับ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุ ้นสามัญ 1 หน่ วยมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้นซึ่ งมีราคาตราไว้หุ้นละ 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 เดิมและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามข้อ 28.2 โดย
ปรับราคาการใช้สิทธิ ใหม่ตามสู ตรและวิธีการคํานวณตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนเพื่อการ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
ในเดือนตุลาคม 2546 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพิ่มจํานวน 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 หน่วย จะได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพิ่มอีก 9 หน่วย รวมเป็ น
10 หน่ วย ตั้งแต่วนั ที่ 8 มกราคม 2547 เป็ นต้นไป และบริ ษทั ฯได้ปรับจํานวนและราคาการใช้สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคือราคาการใช้สิทธิเดิม 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 ห้ผูถ้ ื 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 บาทต่ อหุ ้น ในอัตรา
การใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุน้
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 ถึ งวันที่ 25 มิถุนายน 2552 แล้ว (วันที่ 15 มิถุนายน 2552 เป็ นวัน
สุ ดท้ายของการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายของใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 1) บริ ษทั ฯบันทึกส่ วนต่างระหว่าง
ราคาการใช้สิทธิ ซ่ ึ งตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้จาํ นวน 225 ล้านบาท ไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่า
หุน้ สามัญ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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28.2 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเสนอขายให้ แก่ กรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษัทฯและ
บริษัทย่ อย (ESOP)
เมื่ อ วัน ที่ 4 กัน ยายน 2543 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2543 ของบริ ษ ัท ฯ ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ
โครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญประเภทชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่
สามารถโอนเปลี่ยนมือได้จาํ นวน 18.4 ล้านหน่ วย ให้แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย โดยไม่คิดมูลค่า อายุการใช้สิทธิ ประมาณ 5-8 ปี (ขยายอายุการใช้สิทธิ จากเดิม 5 ปี
เป็ น 5-8 ปี ตามมติอนุมตั ิที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2545) นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ซึ่ งสามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ทุกๆ 3 เดือน ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อ
หุ น้ สามัญได้ 1 หุ น้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท) ในราคา 10 ถึง 29.28 บาท
ในปี 2544 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญโดยไม่คิดมูลค่า ครั้ งที่ 1 จํานวน
5.46 ล้านหน่วย และครั้งที่ 2 ในระหว่างปี 2545 จํานวน 13.49 ล้านหน่ วย ให้แก่กรรมการและ/หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย โดยกําหนดการใช้สิทธิ วนั แรกและวันสุ ดท้ายตรงกับวันที่
15 มีนาคม 2544 และ 15 มีนาคม 2553 ตามลําดับ ต่อมาในเดื อ นตุ ล าคม 2546 บริ ษั ท ฯได้ อ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพิ่มเติมจํานวน 6.75 ล้านหน่ วย (โดยมีราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ
เช่นเดียวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ESOP เดิม) เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการคํานวณการปรับราคาและ
อัตราการใช้สิทธิตามที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อชี้ชวนเนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งที่ 2 และ
การออกและเสนอขายหุ ้นให้แก่ผลู ้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวน 30 ล้านหุ ้น ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ของบริ ษทั ฯซึ่งเป็ นเหตุให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิเดิมเสี ยสิ 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 หน่วยจะได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพิ่มอีก 9 หน่ วย รวม
เป็ น 10 หน่วย ตั้งแต่วนั ที่ 8 มกราคม 2547 เป็ นต้นไป
ในระหว่ า งปี 2553 มี ใ บสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ ้น สามัญ เสนอขายให้แ ก่ ก รรมการและ/หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (ESOP) ที่หมดอายุเป็ นจํานวน 16,242,060 หน่วย และไม่มีผถู ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิมาใช้สิทธิแปลงเป็ นหุน้ สามัญ โดยวันที่ 15 มีนาคม 2553 เป็ นวันสุ ดท้ายของการ
ใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายของใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
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29.

หุ้นของบริษัทฯทีถ่ ือโดยบริษัทย่ อย
ในระหว่างปี 2552 ที่ประชุ มคณะกรรมการของพีเอ และบริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด
(เออาร์ เอส) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีมติอนุ มตั ิให้ขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ที่บริ ษทั ดังกล่าวถืออยู่ท้ งั หมดใน
ราคาเสนอขายหุ น้ ละ 0.40 บาทต่อหุ น้ และ 0.44 บาทต่อหุ น้ ตามลําดับ ต่อมาพีเอและเออาร์เอสได้เข้า
ทําสัญญาขายหุน้ ของบริ ษทั ฯให้กบั นักลงทุนสถาบันสองแห่งตามราคาเสนอขายข้างต้น
ในปี 2552 พีเอและเออาร์ เอสได้รับเงินมัดจําจากนักลงทุนสถาบันดังกล่าวและได้ขายหุ ้นบางส่ วน
ของบริ ษทั ฯตามสัญญาขายหุ น้ ดังกล่าวข้างต้นเป็ นจํานวน 250 ล้านหุ น้ เป็ นจํานวนเงิน 158 ล้านบาท
ต่อมาในปี 2553 พีเอและเออาร์ เอสได้ขายหุ ้นของบริ ษทั ฯภายใต้สัญญาดังกล่าวเพิ่มอีกเป็ นจํานวน
1,276 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงิน 527 ล้านบาท กําไรจากการขายหุ น้ ดังกล่าวได้บนั ทึกไว้ภายใต้รายการ
“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ทุนซื้อคืน” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้

30.

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หัก
ด้ว ยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้า มี ) จนกว่า ทุ น สํา รองนี้ จะมี จ าํ นวนไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ย่อยที่ จดั ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่ ง
บริ ษทั ทํามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองนั้นจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่
สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้

31.

รายได้ จากการโอนกลับภาระหนีส้ ิ น
ในระหว่างปี 2550 ทริ ปเปิ ลที ได้ลงนามในสัญญาขอใช้พ้ืนที่และ/หรื อทรัพย์สินกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
พร้อมทั้งส่ งสัญญาขอใช้พ้ืนที่ดงั กล่าวให้แก่บริ ษทั แห่ งนั้นเพื่อพิจารณาลงนาม ทริ ปเปิ ลทีไม่ได้รับ
คําบอกกล่าวสําหรับคําสนองใดๆจากบริ ษทั แห่ งนั้น บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายของทริ ปเปิ ลทีเห็นว่า
สัญญาขอใช้พ้ืนที่ฯระหว่างทริ ปเปิ ลทีกบั บริ ษทั แห่ งนั้นมิได้เกิดขึ้นและไม่มีผลเป็ นการก่อให้เกิ ด
นิ ติสัมพันธ์ใดๆ เนื่ องจากบริ ษทั แห่ งนั้นไม่ได้สนองรั บภายในเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับ
คําบอกกล่าวสนองแล้ว จึงถือได้ว่าคําเสนอของทริ ปเปิ ลทีเป็ นอันสิ้ นความผูกพันไปด้วยตั้งแต่สิ้น
ระยะเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคําบอกกล่าวสนองดังกล่าว ดังนั้น ทริ ปเปิ ลทีจึงได้บนั ทึก
โอนกลับประมาณการค่าใช้พ้นื ที่ดงั กล่าวจํานวน 68 ล้านบาท ไว้ในงบกําไรขาดทุนในปี 2552
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32.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

ค่าเช่าโครงข่ายโทรคมนาคม
ต้นทุนของสิ นค้าที่จาํ หน่าย
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าจ้างผูร้ ับเหมาช่วง
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หนี้สงสัยจะสู ญ

33.

งบการเงินรวม
2553
2552
1,704
1,329
1,406
762
1,216
914
1,013
665
913
1,595
379
360
359
229
201
108
45
165
244
23
516
41
95
90
3
67
15

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
2552
49
48
7
5
14
14
23
437
3
-

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

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้น
สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ น้ ปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ด้วยผลรวมของจํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี กับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่
บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มี
การแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
การคํานวณกําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรสุ ทธิ
2553
2552
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญที่ออก
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญจาก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2553
2552
(ล้านหุ น้ ) (ล้านหุ น้ )

663

204

6,851

6,183

-

-

-

208

663

204

6,851

6,391

กําไรต่อหุ น้
2553
2552
(บาท)
(บาท)
0.097

0.033

0.097

0.032
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
กําไรสุ ทธิ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2553
2552
2553
2552
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ น้ ) (ล้านหุ น้ )
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญที่ออก
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

87

184

7,381

7,648

-

-

-

208

87

184

7,381

7,856

กําไรต่อหุ น้
2553
2552
(บาท)
(บาท)
0.012

0.024

0.012

0.023

ไม่มีการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกให้แก่กรรมการและ/หรื อพนักงานมารวม
คํานวณกําไรต่อหุ น้ ปรับลด สําหรับปี 2552 เนื่องจากราคาใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้อหุ น้ สามัญมีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยสําหรับปี ดังกล่าว
35.

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 ้นละ 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
เงินปั นผลซึ่ งเป็ นหุ ้นที่บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด รับเป็ นนายทะเบียนให้
จํานวน 1,454,000 หุน้ จากจํานวนหุ น้ ที่มีอยู่ 7,399,491,378 หุน้ )
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36.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิ จการตามส่ วนงานการให้บริ การอิ นเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง การให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ และวาง
ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม และส่ วนงานอื่นๆ และดําเนิ นธุรกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศ ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็ นดังนี้

รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย
กําไรสุ ทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

ส่ วนงานการให้บริ การ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง
2553
2552
4,904
23
4,927
3,192

3,241
15
3,256
1,814

ส่ วนงานการให้บริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคม
2553
2552
2,010
691
2,701
385

2,230
347
2,577
590

ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่ อสารและ
โทรคมนาคม
2553
2552
2,580
966
3,546
357

2,565
1,646
4,211
430

(หน่วย: ล้านบาท)

ส่ วนงานอื่นๆ
2553
2552
132
81
213
(4)

335
59
394
(47)

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2553
2552
(1,761)
(1,761)
-

(2,067)
(2,067)
-

งบการเงินรวม
2553
2552
9,626
9,626
3,930

8,371
8,371
2,787

200
(714)
(1,418)
(158)
(244)
(23)
(41)
(90)
(67)
10
(393)
(403)
74
663

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

ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์

ส่ วนงานการให้บริ การ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง
2553
2552
465
545
15
88
8,540
4,148

ส่ วนงานการให้บริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคม
2553
2552
2,505
1,629
9
12
666
712

ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
และวางระบบสื่ อสาร
และโทรคมนาคม
2553
2552
2,351
2,863
266
123
30
717

ส่ วนงานอื่นๆ
2553
2552
62
40
2
2
1,276
1,332

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2553
2552
(1,650)
(1,049)
(154)
(133)

งบการเงินรวม
2553
2552
3,733
4,028
292
225
10,358
6,776
4,918
4,916

19,301

15,945

ในปี 2553 บริ ษทั ฯได้แยกนําเสนอส่ วนงานการให้บริ การอินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง เนื่องจากรายได้ของส่ วนงานดังกล่าวมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
ยอดรายได้รวมจํานวน 9,626 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้รวมรายได้จากการให้บริ การโครงข่ายใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ ของ
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีจาํ นวนรวม 827 ล้านบาท ภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนกับทีโอที ซึ่ งสัญญาดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดในเดือนตุลาคม 2554 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 20
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37.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และพนักงานจะจ่าย
สมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หาร
โดยธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนเป็ นจํานวนเงิ น 51 ล้านบาท และเฉพาะของบริ ษ ทั ฯเป็ นจํานวนเงิ น 2 ล้านบาท (2552: 32
ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลําดับ)

38.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

38.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงิ นออกหนังสื อคํ้าประกัน
การประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญาจํานวนเงินประมาณ 1,343.9 ล้านบาท ในนามของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 11.9 ล้านบาท)
38.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการคํ้าประกันหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อย
เป็ นจํานวนรวม 4 ล้านบาท
38.3 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผูข้ ายในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 27.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 238.9 ล้านบาท
38.4 เออาร์ เอสมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้ 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) ซึ่งค่าธรรมเนียมจะคิดจากค่าธรรมเนียมขั้นตํ่าต่อปี (500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) หรื อตาม
อัตราที่กาํ หนดไว้ในสัญญาต่อปริ มาณการใช้บริ การสื่ อสัญญาณดาวเทียม แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
38.5 อคิวเมนท์มีภาระผูกพันตามสัญญาการใช้สื่อสัญญาณดาวเที ยม (Transponders) ที่จะต้องชําระใน
อนาคตดังนี้
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
จ่ายชําระภายใน:
1 ปี
2 ถึง 4 ปี

0.2
0.1

38.6 เจไอเนตได้ทาํ สัญญากับทีโอที เพื่อเช่าระบบเชื่ อมโยงสัญญาณและเชื่ อมต่อโครงข่ายอินเตอร์ เน็ต
โปรโตคอล มีกาํ หนดระยะเวลา 10 ปี (สิ้ นสุ ดวันที่ 12 ตุลาคม 2554) เจไอเนตมีภาระผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา
58

38.7 ทีเจพีได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริ ษทั คู่สัญญาแห่ งหนึ่ ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่ ง
มอบงานให้กบั บริ ษทั คู่สัญญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา โดยจะต้องส่ งมอบภายใน
วันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปั จจุบนั ทีเจพีไม่สามารถส่ งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลา ซึ่ ง
บริ ษทั คู่สัญญามีสิทธิ ที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตามสัญญาจากทีเจพีเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
วงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารของทีเจพีอยูใ่ นระหว่างการขอแก้ไขสัญญาเพื่อ
ลดเนื้ องานกับคู่สัญญาและขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญาออกไป ซึ่ งผูบ้ ริ หารของทีเจพีเชื่อว่า
จะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญาลดเนื้องาน ขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สญ
ั ญา เนื่องจากเหตุของความ
ล่าช้าเกิดจากการส่ งมอบพื้นที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าและจะสามารถปิ ดโครงการได้
โดยจะไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น
38.8 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 นรายเดือนตามอัตราและปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญานี้ มีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี เมื่อครบกําหนดสัญญาแล้วหาก
ไม่มีการตกลงเป็ นอย่างอื่น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงให้สัญญานี้ มีผลบังคับต่อไป ซึ่ งคู่สัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 60 วัน ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี ปั จจุบนั ทริ ปเปิ ลทีได้แจ้งยกเลิกสัญญาดังกล่าว
กับทีทีแอนด์ทีแล้ว
ข) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสโดยทริ ปเปิ ลทีจะได้รับค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ
ทริ ปเปิ ลที ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ในสัญญา ทริ ปเปิ ลที มีภ าระที่ 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 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.8 ข) โดยเปลี่ยนเป็ นการ
แบ่งผลประโยชน์ในอัตราส่ วนร้อยละ 95 ของค่าบริ การที่เรี ยกเก็บได้จากลูกค้าโดยให้ถือว่าทริ ปเปิ ลที
(หรื อบริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) ให้บริ การแก่ลูกค้าร่ วมกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทริ ปเปิ ลที (หรื อ
บริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) จะเป็ นผูล้ งทุนในด้านโครงข่าย การจัดซื้อ Routers และการลงทุนด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทําความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าบริ การวงจรเช่ าของสัญญาที่ ทาํ กับทีทีแอนด์ที ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
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ข้อ 38.8 ค) โดยตกลงให้คิดอัตราค่าบริ การวงจรเช่าในอัตราส่ วนร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริ การเฉลี่ย
ต่อวงจรต่อเดือนที่ทริ ปเปิ ลทีได้รับจากการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งในปี ปั จจุบนั ทริ ปเปิ ลที
ได้บนั ทึกค่าเช่าวงจรดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 313 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวผูบ้ ริ หาร
ของทริ ปเปิ ลทีเห็นว่าเป็ นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
38.9 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริ ษทั ย่อย 6 แห่ งได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิ จการกระจาย
เสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (“กสทช.”) (เดิมชื่ อ “คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ”) ดังต่อไปนี้
บริ ษทั
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด

ประเภท
ใบอนุญาต
แบบที่หนึ่ง
แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง

ระยะเวลา
25 สิ งหาคม 2552 - 24 สิ งหาคม 2557
15 ธันวาคม 2553 – 14 ธันวาคม 2558
8 กุมภาพันธ์ 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2555

แบบที่หนึ่ง

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

แบบที่หนึ่ง

บริ การโทรศัพท์สาธารณะ

22 พฤศจิกายน 2552 - 21 พฤศจิกายน 2557

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

แบบที่หนึ่ง
แบบที่สอง
แบบที่สอง
แบบที่สาม

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

30 พฤศจิกายน 2550 - 29 พฤศจิกายน 2554
23 กุมภาพันธ์ 2549 - 22 กุมภาพันธ์ 2569
28 กรกฎาคม 2552 - 27 กรกฎาคม 2557
25 มกราคม 2553 - 24 มกราคม 2558
6 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2557
30 พฤศจิกายน 2549 - 29 พฤศจิกายน 2564
30 มีนาคม 2552 - 29 มีนาคม 2557
18 พฤศจิกายน 2552 - 17 พฤศจิกายน 2567
20 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2557
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บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตและต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว นอกจากนี้สาํ หรับบริ ษทั ย่อยที่ได้รับใบอนุญาตแบบที่สองที่
มีโครงข่ายเป็ นของตนเองและใบอนุ ญาตแบบที่สามต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมในการนําส่ งเข้ากองทุน
เพื่อการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม (USO) ในอัตราร้อยละ 4
ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหรื อบริ ษทั ย่อยสามารถจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึง
และบริ การเพื่อสังคมตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกสทช. แทนการนําส่ งเงินเข้ากองทุน
ดังกล่าว
ทริ ปเปิ ลทีและจัสเทลได้รับอนุ มตั ิ จากกสทช. ให้สามารถดําเนิ นการจัดให้มีบริ การโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคมตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกสทช. แทนการ
นําส่ งเงินเข้ากองทุนดังกล่าวสําหรับปี 2553 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 111 ล้านบาทและ 23 ล้านบาท
ตามลําดับ
เออาร์ เอสซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกสทช. ปัจจุบนั เออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
39.

เครื่องมือทางการเงิน

39.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้า เงินให้กูย้ ืม เงินลงทุน ลูกหนี้ อื่น เงินเบิกเกิ นบัญชี เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ อื่น เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์ หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ ืมระยะยาว
และหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า เงินให้กูย้ ืมและ
ลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญ
จากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยขายสิ นค้าหรื อให้บริ การกับลูกค้าที่มีฐานะการ
ชําระหนี้ ดีเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น บริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้า เงินให้กูย้ ืมและ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบดุล
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์ หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น
เงินกูย้ ืมระยะยาว และหนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยู่ใน
ระดับตํ่า
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรื อขายสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินซึ่ งไม่ได้ทาํ
สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
(ล้าน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
5.2

หนี้สินทางการเงิน
(ล้าน)
106.0

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนที่ซ้ือ
(ล้าน)
58.9

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.43 - 33.90

39.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เจ้าหนี้
ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ มื ระยะยาวและหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
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มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สอง
ฝ่ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถต่ อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิ สระใน
ลักษณะที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทาง
การเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
เหมาะสม
40. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้าง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
41. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของเจทีเอสได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลประจําปี จาก
กําไรสะสมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญของเจทีเอส จํานวน 702,990,000 หุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.08 บาท รวม
เป็ นเงินประมาณ 56.2 ล้านบาท
42. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ย่อยได้จดั ประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบการเงินสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ในปี ปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไร
สุ ทธิหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้

สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ตามที่จดั ประเภทใหม่
225
6,776

(หน่วย: ล้านบาท)
ตามที่เคยรายงานไว้
988
6,013

43. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
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