บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ
งบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ
ของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและไดสอบทานขอมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการ
เปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอ สรุปเกี่ยวกับขอมูลทาง
การเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเวนเหตุการณที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน
รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ
การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดาน
การเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด
กวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขา พเจาไมสามารถไดความเชื่อมั่นวาจะพบเรือ่ งที่มี
นัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนัน้ ขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็นตอขอมูล
ทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน

เกณฑในการใหขอสรุปอยางมีเงื่อนไข
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1 บริษัทผูใหสัมปทานไดระงับการจายชําระยอดคงคาง
คาบริการจากการใหบริการภายใตสัญญารวมลงทุนระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งกับบริษัทผูใหสมั ปทาน
ใหกับบริษัทยอยดังกลาวตั้งแตเดือนกันยายน 2551 จนถึงปจจุบัน เนื่องจากอยูใ นระหวางการเจรจา
อัตราสวนแบงรายไดกับบริษทั ยอยดังกลาว และสัญญารวมลงทุนดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลวเมื่อวันที่
4 ตุลาคม 2554 จนถึงวันทีใ่ นรายงานนี้ ผลสรุปของการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดยงั ไมเปนที่สิ้นสุดและ
ผลของการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดดังกลาวนี้อาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอยอดคงเหลือของ
ลูกหนี้การคาดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จํานวน 2,518 ลานบาทในงบการเงินรวม และอาจมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
จํานวน 1,946 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ขาพเจาไมสามารถสอบทานเพื่อใหเปนที่พอใจใน
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาและมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวได ซึ่งเหตุการณนี้เปนการถูกจํากัด
ขอบเขตโดยสถานการณ
ขอสรุปอยางมีเงื่อนไข
จากการสอบทานของขาพเจา ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึน้ ตองบการเงินสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จากเหตุการณตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจาไมพบสิง่ ที่
เปนเหตุใหเชือ่ วาขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา
การเนนขอมูลและเหตุการณ
โดยไมมีผลกระทบตอการสรุปผลการสอบทานอยางมีเงื่อนไขตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลขางตน
ขาพเจาขอใหขอสังเกตตอเหตุการณดังตอไปนี้
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1.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 เกีย่ วกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้จากบริษทั ที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งจํานวนประมาณ 147 ลานบาทซึ่งแสดง
สุทธิจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวนประมาณ 382 ลานบาท และตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.2 เกี่ยวกับยอดหนี้คางชําระจากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
ดังกลาวจํานวน 199 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้ทเี่ กิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหบริษทั
ที่ไมเกี่ยวของกันดังกลาวเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) และเปนหนี้
ที่มีขอโตแยงกันอยู และตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 เกี่ยวกับการชําระ
ยอดคงคางของบริษัทยอยแหงหนึ่งใหแกบริษัทที่ไมเกีย่ วของกันดังกลาวจํานวนประมาณ 877
ลานบาทและสัญญาใหบริการวงจรเชาระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งและบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน
ดังกลาว และตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19.6 เกีย่ วกับการที่บริษัทที่ไม
เกี่ยวของกันดังกลาวไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกรองใหบริษัทยอย
แหงหนึ่งชําระเงินเปนจํานวนรวม 1,780 ลานบาท และเกีย่ วกับคดีฟองรองและขอพิพาทระหวาง
บริษัทยอยและบริษัทที่เกีย่ วของกันดังกลาว

2.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 เกีย่ วกับการฟนฟูกจิ การของบริษทั ฯ

3.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19.4 เกีย่ วกับการสงมอบงานลาชากวาสัญญาของ
บริษัทยอยแหงหนึ่งซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 31 ลานบาทและคาปรับลาชาตามสัญญาเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ
งบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งสังกัดสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งไดตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขจากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณทําให
ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถตรวจสอบใหเปนที่พอใจในจํานวนของรายไดจากการใหบริการและยอดคงเหลือ
ของลูกหนี้การคาในงบการเงินรวม และมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งในงบการเงินเฉพาะกิจการได
และไดใหขอสังเกตเกีย่ วกับเหตุการณที่คลายคลึงกับเหตุการณในขอ 1 ถึงขอ 3 ตามทีก่ ลาวในวรรค
การเนนขอมูลและเหตุการณขางตน และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐาน
การบัญชีใหมในระหวางป 2554 ตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของ
งบการเงินดังกลาว
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ขอมูลทางการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่แสดง
เปรียบเทียบ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ทีแ่ สดงเปรียบเทียบ เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงิน
ระหวางกาลทีไ่ ดรับการสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นดังกลาวขางตน ซึ่งไดเสนอรายงานไวอยางมีเงื่อนไข
จากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณทําใหผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถสอบทานใหเปนทีพ่ อใจใน
จํานวนของรายไดจากการใหบริการ ยอดคงเหลือของลูกหนีก้ ารคาและมูลคาตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใยแกว
นําแสงใตน้ําในงบการเงินรวม และมูลคาเงินลงทุนและคาความนิยมในบริษัทยอยแหงหนึ่งในงบการเงิน
เฉพาะกิจการไดและไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ยอดหนี้
คางชําระจากกิจการที่ไมเกีย่ วของกันแหงหนึ่ง การชําระยอดคงคางระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งกับบริษัท
ที่ไมเกี่ยวของกันดังกลาว สัญญาใหบริการวงจรเชาระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งกับบริษัทที่ไมเกีย่ วของกัน
ดังกลาว คดีฟอ งรองและขอพิพาทระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งและบริษัทที่ไมเกีย่ วของกันดังกลาว การฟนฟู
กิจการของบริษัทฯ การสงมอบงานลาชากวาสัญญาของบริษัทยอยแหงหนึ่ง และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพในระหวางงวดดังกลาวตาม
รายงานลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554

กฤษดา เลิศวนา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2555
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
1.

ขอมูลทั่วไป

1.1

ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ
ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ (แผนฯ) ในวันที่ 7 สิงหาคม
2546 และได แ ต ง ตั้ ง บริ ษั ท แจ ง วั ฒ นะ แพลนเนอร จํ า กั ด เป น ผู บ ริ ห ารแผนฯ ต อ มาเมื่ อ วั น ที่
14 กันยายน 2549 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯแลว อยางไรก็ตาม
เจาหนี้บางรายของบริษัทฯไดยื่นคํารองคัดคานในบางประเด็นซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาของ
ศาลฎีกา บริษัทฯเชื่อวาจะไมมีผลกระทบใดๆตองบการเงินของบริษัทฯ

1.2

เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามบริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

1.3

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย และไดจัดทําขึ้นโดยใช
หลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด

1.4

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

1

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
2.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่อง สวนงานดําเนินงาน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556
ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ

3.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายละเอียดความสัมพันธที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
และบริษัทยอยหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยตรงหรือทางออม หรืออยู
ภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ
กลุ ม บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ฯมี อํ า นาจในการกํ า หนดนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อใหไดรับประโยชน
จากกิจกรรมตางๆของบริษัทเหลานั้น
มีกรรมการรวมกัน

ชื่อกิจการ
บริษัทยอย

กลุมโมโน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร
เซอรวิสเซส จํากัด
มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด มีกรรมการรวมกัน
บริษัท ผลิตพลังงาน จํากัด
มีกรรมการรวมกัน

ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการธุรกิจดังกลาวสําหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 สามารถสรุปไดดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขายและการบริการ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายอื่น

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
2555
2554
12

10

24

12

12

24

6
4

11
6

16
8

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

17 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
22 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
27 ราคาตามสัญญา
10 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น

2

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
2555
2554
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
คาจัดการรับ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ

124
10

36
10

249
19

ดอกเบี้ยรับ

2

1

4

คาใชจายอื่น

7

7

13

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

71 ราคาตามสัญญา
19 ราคาตามสัญญาหรือราคาที่
กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
3 อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย + 0.5%
13 ราคาตามสัญญา

ยอดคงค า งระหว า งบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2555 และวั น ที่
31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 4)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
กลุมโมโน
รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน

82
4
23
109

80
6
35
121

-

-

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 4)
บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

-

-

391

341

4
4
4

3
3
3

391
(16)
375

341
(16)
325

เงินใหกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ

-

-

456
(6)
450

456
(6)
450

3

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 4)
บริษัทยอย
รวมเงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย
เงินจายลวงหนาเพื่อโครงการลงทุนแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ผลิตพลังงาน จํากัด
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินจายลวงหนาเพื่อโครงการลงทุนแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
รวมเจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 10)
บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทีที แอนด ที ซับสไครเบอร เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทริปเปลที โกลบอล เน็ท จํากัด
กลุมโมโน
รวมเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทยอย
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (สวนของดอกเบี้ย
คางชําระ)
รวมหนี้สินระยะยาวตามแผนฟน ฟูกิจการ - กิจการที่
เกี่ยวของกัน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

-

-

1,236
1,236

1,347
1,347

16
(11)

16
(11)

16
(11)

16
(11)

5

5

5

5

278
16
294

263
17
280

-

-

4

4

21
-

19
-

2
5
3
14

2
4
6
16

21

19

-

-

778

778

-

-

(178)

(166)

-

-

600

612

4

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทยอย
มีคาใชจายผลประโยชนพนักงานใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

สําหรับ
งวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
35
33
3
3
38
36

สําหรับ
งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
80
68
7
7
87
75

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับ
สําหรับ
งวดสามเดือน
งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2555
2554
2555
2554
4
3
10
7
1
1
5
3
11
7

ภาระค้ําประกันกับบริษัทยอย
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 19.2
4.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 3)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 3)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินปนผลคางรับจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 3)
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
109
121
3,807
3,855
53
53
4
3
391
341
85
108
51
1,236
1,347
4,005
4,087
1,680
1,792
(202)
(117)
(69)
(69)
3,970
1,611
1,723
3,803

5

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แยกตาม
อายุหนี้ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสรุปไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ

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

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)

9

8

-

-

14
1
85
109

18
10
3
82
121

-

-

414

623

-

-

393
12
363
2,625
3,807
(202)
3,605
3,714

366
181
475
2,210
3,855
(117)
3,738
3,859

53
53
(53)
-

53
53
(53)
-

6

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ในยอดลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ที่มีระยะเวลาคางชําระตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป ไดรวมยอดคางรับจากบริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ
ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ

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

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
1
170
313
341
1,938
2,277
2,449
2,591

บริ ษั ท ย อ ยได โ อนสิ ท ธิ ใ นการรั บ ชํ า ระเงิ น จากลู ก หนี้ ก ารค า ส ว นใหญ ใ ห กั บ ธนาคารเพื่ อ เป น
หลักประกันวงเงินสินเชื่อและเงินกูยืมระยะยาวที่ไดรับจากธนาคารเหลานั้น
4.1

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาของบริษัท จัสมิน
ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเปนบริษัทยอย จํานวน 2,518 ลานบาท เปน
ลูกหนี้การคาจากการใหบริการภายใตสัญญารวมลงทุนระหวางเจเอสทีซีและบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) (ทีโอที) ซึ่ งเปนบริษัทผูให สัมปทาน ทีโอทีไดระงับการจายชําระยอดคงคางไวตั้งแต
เดื อนกั น ยายน 2551 จนถึ งวั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2554 (วัน ที่สิ้น สุด สั ญญาร ว มลงทุน ) เนื่อ งจากอยูใ น
ระหวางการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดกับเจเอสทีซี ปจจุบันผลสรุปของการเจรจาอัตราสวนแบง
รายไดยังไมเปนที่สิ้นสุด อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อวาการบันทึกดังกลาวสอดคลอง
กับสัญญารวมลงทุนดังกลาวขางตน

4.2 บริษัทยอยบางแหงมียอดหนี้คางชําระจากบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (ทีทีแอนดที) ซึ่งเปน
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง จํานวนรวม 199 ลานบาท ซึ่งแสดงไวเปนสวนหนึ่งของรายการ
“ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากเปนหนี้ที่เกิดขึ้ นหลั งจากวัน ที่
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหทีทีแอนดทีเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551)
ดั ง นั้ น ยอดหนี้ ดั ง กล า วจึ ง ไม ไ ด ถู ก นํ า มาพิ จ ารณาในการรั บ ชํ า ระหนี้ ต ามแผนฟ น ฟู กิ จ การของ
ทีทีแอนดที ผูบริหารของบริษัทยอยเชื่อวาจะสามารถเรียกชําระคืนจากทีทีแอนดทีไดเต็มจํานวนจึง
ไมไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับยอดหนี้จํานวนดังกลาวนี้ไวในบัญชี
ยอดหนี้คางชําระจํานวน 199 ลานบาทดังกลาวขางตนไดรวมยอดหนี้ของบริษัท คลาวด คอมพิวติ้ง
โซลู ชั่ น ส จํ ากั ด (ซี ซี เ อส) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ย จํ า นวน 171 ล า นบาท ซึ่ ง เป น หนี้ ที่ มี ข อ โต แ ย ง กั บ
ทีทีแอนดที ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19.6
7

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
5.

สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยรอการขายดังกลาวคือเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้งของบริษัท จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่งเปนบริษัทยอย ซึ่งแสดงสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาจํานวน 18
ลานบาท ในปจจุบันเจทีเอสอยูระหวางการเสนอขายเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้งใหกับ
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ฝายบริหารของเจทีเอสประเมินวามูลคายุติธรรม
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี

6.

ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้จาก
ทีทีแอนดทีจํานวน 147 ลานบาท ซึ่งแสดงสุทธิจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสราง
หนี้จํานวนประมาณ 382 ลานบาท
แผนฟนฟูกิจการของทีทีแอนดทีมียอดหนี้ตามคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอย ณ วันที่ 29 ตุลาคม
2552 ที่ผูทําแผนนํามาพิจารณาปรับโครงสรางหนี้เปนจํานวนรวม 587 ลานบาท ซึ่งยอดหนี้ตาม
คําขอรับชําระหนี้ของบริษัทยอยดังกลาวมียอดหนี้ของบริษัทยอยจํานวนรวม 552 ลานบาท ที่ยัง
ไมไดรับคําสั่งเปนที่สุด ดังนั้นยอดหนี้ในสวนที่ยังไมไดรับคําสั่งเปนที่สุดจึงยังไมไดรับการชําระหนี้
ครบถวนตามที่ระบุไวในแผนฟนฟูกิจการ และยอดหนี้ที่ไดรับคําสั่งเปนที่สุดแลวอาจแตกตางจาก
ยอดหนี้ที่ใชในการคํานวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวนี้

7.

เงินลงทุนในบริษัทรวม
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

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

มูลคาตามบัญชี
ราคาทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
49
49
23
23
402
402
451
451
23
23

8

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

ชื่อบริษัท

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

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเผื่อการดอยคา
มูลคาตามบัญชี
ราคาทุน
ของเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
49
49
(32)
(32)
17
17
402
451

402
451

(402)
(434)

(402)
(434)

17

17

งบการเงิ น นี้ มิ ไ ด ร วมส ว นแบ ง กํ า ไร (ขาดทุ น ) สํ า หรั บ งวดสามเดื อ นและหกเดื อ นสิ้ น สุ ด วั น ที่
30 มิถุนายน 2555 ของบริษัทรวมสองแหง คือ บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัด และบริษัท คุณคา
พลังไทย จํากัด เนื่องจากยังไมไดรับขอมูลจากบริษัทเหลานั้น อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ
เชื่อวาการที่ไมไดนําผลการดําเนินงานของบริษัทดังกลาวมารวมในงบการเงินนี้จะไมมีผลกระทบที่
เปนสาระสําคัญตองบการเงินโดยรวม
8.

เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปนผลที่บริษัทฯรับ
ระหวางงวดหกเดือน
ชื่อบริษัท
สิ้นสุดวันที่
ราคาทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
1,946
1,946
217
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
760
760
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
160
160
บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิสเสส จํากัด
70
70
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
58
75
32
บริษัท คอมพิวเนท คอรปอเรชั่น จํากัด
100
100
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
110
110
บริษัท ทรี บีบี จํากัด
52
52
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด
46
46
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
7
7
21
37
บริษัท แจงวัฒนะ แพลนเนอร จํากัด
286
21
3,309
3,326
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
(367)
(367)
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
2,942
2,959
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
8.1

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1 ปจจุบันเจเอสทีซีอยูในระหวางการเจรจาอัตรา
สวนแบงรายไดจากการใหบริการภายใตสัญญารวมลงทุนกับทีโอที ซึ่งเปนบริษัทผูใหสัมปทาน

8.2

ในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2555 บริษัทฯไดขายหุนสามัญของเจทีเอส จํานวน 68 ลานหุนเปนจํานวน
เงินรวม 90 ลานบาทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวน 17 ลานบาทและมีมูลคาตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 140 ลานบาท บริษัทฯรับรู
กําไรจากการขายเงินลงทุนนี้เปนจํานวน 73 ลานบาทในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิ จ การและรั บ รู ผ ลขาดทุ น จํ านวน 50 ล านบาท ภายใต รายการ “ส วนต่ํ ากว าทุ นจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย” ในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม

8.3

บริษัทฯและเจทีเอสไดนําใบหุนสวนใหญในเงินลงทุนไปจํานําหรือวางเปนหลักประกันกับตัวแทน
ผูถือหลักทรัพยเพื่อค้ําประกันหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13

8.4

ในป 2552 บริษัท อคิวเมนท จํากัด (อคิวเมนท) ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดเขาซื้อหุนเพิ่มทุนตามสิทธิใน
บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) (ทริปเปลที) ซึ่งเปนบริษัทยอยรวมถึงซื้อหุนในสวน
ที่เหลือจากการไมใชสิทธิจองซื้อหุนของทีทีแอนดที การเขาซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวนี้ยังคงมีขอโตแยง
กับทีทีแอนดที อยางไรก็ตามที่ปรึกษากฎหมายไดแสดงความเห็นวาอคิวเมนทสามารถดําเนินการ
ดังกลาวได

9.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
งบการเงินรวม
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบแลว)
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
โอนออกระหวางงวด
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

10,874
1,136

21
1

(5)
(798)
(46)
11,161

(1)
(4)
17

อุปกรณสวนใหญเปนอุปกรณที่ซื้อมาตามสัญญาผอนชําระระยะยาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 11 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 กรรมสิทธิ์และความเปนเจาของในอุปกรณซึ่งมี
มูลคาตามราคาทุนจํานวนประมาณ 1,792 ลานบาท จะโอนมายังบริษัทยอยเมื่อบริษัทยอยไดชําระเงิน
ใหกับเจาหนี้คาอุปกรณครบถวนตามสัญญาแลว (31 ธันวาคม 2554: 2,403 ลานบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
10. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2555
2554
2555
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 3)
294
280
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
1,831
2,254
เงินค้ําประกันผลงาน
87
85
คาใชจายคางจาย
56
42
4
7
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 3)
14
16
21
19
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
394
332
30
3
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3,009
55
29
2,676

ทริปเปลทีมีขอโตแยงกับทีทีแอนดที เกี่ยวกับการชําระยอดคงคางระหวางกันในป 2552 โดยวิธีการ
โอนตั๋วสัญญาใชเงินและการโอนสิทธิการรับชําระเงินเปนจํานวนรวม 877 ลานบาท และสัญญา
ใหบริการวงจรเชาตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10.2 ในงบการเงินประจําป
2554
11.

เจาหนี้คาอุปกรณ
บริษัทยอยไดทําสัญญาซื้ออุปกรณผอนชําระระยะยาวจากบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันซึ่งยอดคงคาง
ดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานําบัญชีเงินฝากของทริปเปลทีจํานวนรวม 121 ลานบาท และการโอน
สิทธิการรับชําระเงินจากบริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด (ทีทีทีไอ) ซึ่งเปนบริษัทยอย ตาม
สัญญาใหบริการโครงขายโทรคมนาคมของทริปเปลทีตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญากับเจาหนี้คา
อุปกรณ

12.

เงินกูยืมระยะยาว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว)
บวก: กูเพิ่ม
หัก: จายคืนเงินกู
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2,745
479
(90)
3,134
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ให
เปนไปตามสัญญา และการรักษาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบัน เปนตน
ทริปเปลทีตองดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนไมใหเกิน 3 เทา ตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาเงินกูยืม อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทริปเปลทีมีอัตราสวนดังกลาวเทากับ 3.3
เทา จากเหตุการณดังกลาวมีผลทําใหเจาหนี้เงินกูอาจใชสิทธิบางประการตามที่ระบุในสัญญาซึ่ง
รวมถึงการเรียกชําระหนี้คืนทั้งจํานวนจากทริปเปลทีในทันที ทริปเปลทีไดขอผอนผันการผิดเงื่อนไข
ดังกลาวจากธนาคารและไดรับการผอนผันแลวในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งเปนวันที่หลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทริปเปลทีจึงจัดประเภทเงินกูยืม
ดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนหนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวนในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวของทริปเปลทีจํานวน 2,000 ลานบาทมีหลักประกันเปนบัญชีเงินฝากของทริปเปลที
เงินกูยืมระยะยาวของซีซีเอส ค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากยอดหนี้คางชําระ
จากทีทีแอนดทีจํานวน 314 ลานบาท ใหแกธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งธนาคารดังกลาวไดยื่น
ขอรับชําระหนี้จํานวนนี้ตามแผนฟนฟูกิจการกับทีทีแอนดทีแลว
13.

หนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว)
หัก: จายคืนเงินกู
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
984
(231)
753

แผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯระบุใหบริษัทฯและเจทีเอสตองนําใบหุนสวนใหญในเงินลงทุนไปจํานํา
หรือวางเปนหลักประกันกับตัวแทนผูถือหลักทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไดจัดประเภทหนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการในสวนของ
เงินกูยืมจากธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ธนาคาร) ทั้งจํานวนเปนหนี้สินหมุนเวียนเนื่องจาก
เงินกูยืมจํานวนดังกลาวจะครบกําหนดในป 2555 อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดขอขยายระยะเวลาชําระคืน
เงินกูดังกลาวกับธนาคาร โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 บริษัทฯไดเขาทําสัญญาขยายระยะเวลาการ
ชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯกับธนาคาร โดยเงินกูจํานวน 613 ลานบาทจะทยอยจายคืน
เปนรายไตรมาสเปนเวลา 6 ป โดยในป 2555 - 2557 ชําระคืนไตรมาสละ 16 ลานบาท ป 2558 - 2559
ชําระคืนไตรมาสละ 24 ลานบาท ในไตรมาสที่ 1 - 3 ป 2560 ชําระคืนไตรมาสละ 63 ลานบาท และใน
ไตรมาสที่ 4 ป 2560 ชําระคืนสวนที่เหลือทั้งจํานวนสวนเงื่อนไขอื่นสําหรับการชําระหนี้เงินตนและ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ดอกเบี้ยใหเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯตามเดิม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯได
จั ด ประเภทหนี้ สิ น ระยะยาวตามแผนฟ น ฟู กิ จ การเป น ส ว นของหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นและหนี้ สิ น
ไมหมุนเวียนโดยอางอิงจากสัญญาการขยายระยะเวลาดังกลาว
14.

หุนทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุนทุนซื้อคืน
เมื่อวัน ที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯครั้งที่ 8/2554 มี มติอนุมัติโครงการ
การซื้อหุนคืนเพื่อบริหารการเงินสําหรับสภาพคลองสวนเกินจํานวนไมเกิน 724 ลานหุน (มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) คิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไมเกิน
300 ลานบาท โดยจะดําเนินการซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม
2554 ถึงวัน ที่ 27 มิถุน ายน 2555 และมี กํ า หนดระยะเวลาจํา หนา ยหุ น ซื้ อคืน ไดภ ายหลัง 6 เดือ น
นับแตการซื้อหุนคืนแลวเสร็จแตตองไมเกิน 3 ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯไดซื้อคืนหุน
สามัญภายใตโครงการดังกลาวนี้เปนจํานวนรวม 107 ล า นหุ น มู ล ค า รวมของหุ น ทุ น ซื้ อ คื น เป น
จํานวนเงิน 298 ลานบาท คิ ด เป น รอยละ 1.5 ของหุน ที่จําหนา ยทั้งหมด (ไมรวมคา ใชจา ยในการ
ซื้อหุนทุนซื้อคืน)
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุนคืนวาบริษัทมหาชนจํากัดจะซื้อหุนคืนไดไม
เกินวงเงินกําไรสะสม และใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจาย
ซื้อหุนคืนจนกวาจะมีการจําหนายหุนซื้อคืนไดหมด หรือลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนทุนซื้อคืนที่
จําหนายไมหมดแลวแตกรณี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารอง
สําหรับหุนทุนซื้อคืนดังกลาวขางตนเต็มจํานวนแลว

15.

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บ
ภาษี ของรัฐ โดยคํา นวณจากกํ าไรทางภาษี ต ามกฎหมายภาษี อากรคูณ ด ว ยอัตราภาษีเฉลี่ย ทั้งป ที่
ประมาณไว

16.

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู
ในระหวางงวด
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
17.

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการตามสวนงานการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง การใหบริการโครงขายโทรคมนาคม สวนงานจัดหา ออกแบบ และวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และสวนงานอื่นๆ และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯ
และบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 เปนดังนี้

สวนงานการให
บริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง
2555
2554
รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและการบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
หนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

1,919
12
1,931
1,260

1,534
10
1,544
967

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
สวนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
สวนงานการใหบริการ
การตัดรายการบัญชี
ระบบสื่อสารและ
โครงขายโทรคมนาคม
สวนงานอื่นๆ
ระหวางกัน
โทรคมนาคม
2555
2554
2555
2554
2555
2554
2555
2554
298
216
514
89

462
167
629
134

175
17
192
30

404
14
418
72

34
26
60
5

30
24
54
(1)

(271)
(271)
-

(215)
(215)
-

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
2555
2554
2,426
2,426
1,384

2,430
2,430
1,172

14
(178)
(415)
(66)
(40)
(104)
(114)
(9)
472

16
(185)
(407)
(31)
(78)
(60)
(117)
(126)
22
206
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สวนงานการให
บริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง
2555
2554
รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดจากภายนอก
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
รายไดอื่น
คาใชจายในการขายและการบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
คาใชจายทางการเงิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ

3,726
22
3,748
2,460

2,954
16
2,970
1,891

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
สวนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
สวนงานการใหบริการ
การตัดรายการบัญชี
ระบบสื่อสารและ
โครงขายโทรคมนาคม
ระหวางกัน
สวนงานอื่นๆ
โทรคมนาคม
2555
2554
2555
2554
2555
2554
2555
2554
601
410
1,011
164

951
350
1,301
300

404
21
425
74

774
16
790
135

66
51
117
3

60
45
105
1

(504)
(504)
-

(427)
(427)
-

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
2555
2554
4,797
4,797
2,701

4,739
4,739
2,327

29
(357)
(864)
(24)
(85)
(205)
(251)
(6)
938

34
(377)
(838)
(36)
(138)
(88)
(12)
(224)
(266)
39
421

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3

15

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
18. เงินปนผลจาย

เงินปนผล
เงินปนผลประจําป 2554
เงินปนผลประจําป 2553
19.

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

เงินปนผลจาย
(ลานบาท)

เงินปนผลจาย
ตอหุน
(บาท)

181

0.025

145

0.020

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

19.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสือค้ําประกันการ
ประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวนเงินประมาณ 1,077 ลานบาทในนามของบริษัทฯ
และบริษัทยอย (เฉพาะของบริษัทฯ: 11 ลานบาท)
19.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทยอย
เปนจํานวนเงินรวม 4 ลานบาท
19.3 บริษั ทย อ ยมี ภ าระผูก พั นตามเลตเตอรออฟเครดิตกั บผูข ายตางประเทศเปน จํ า นวนเงิ น ประมาณ
11 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
19.4 บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (ทีเจพี) ซึ่งเปนบริษัทยอยไดทําสัญญาจางเหมา (Turn-Key) กับ
บริษัทคูสัญญาแหงหนึ่ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะตองสงมอบงานใหกับบริษัทคูสัญญาดังกลาวตาม
ระยะเวลาที่กํ า หนดในสั ญ ญา โดยจะต อ งส ง มอบภายในวั น ที่ 29 ธัน วาคม 2549 ปจ จุบั น ที เ จพี
ไมสามารถสงมอบงานดังกลาวไดตามกําหนดระยะเวลาซึ่งบริษัทคูสัญญามีสิทธิที่จะคิดคาปรับลาชา
ตามสั ญ ญาจากที เ จพี เ ป น รายวั น ในอั ต ราร อ ยละ 0.2 ของวงเงิ น ตามสั ญ ญา (31 ล า นบาท)
อยางไรก็ตาม ผูบริหารของทีเจพีอยูในระหวางการขอแกไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานกับคูสัญญาและ
ขอขยายระยะเวลากับบริษัทคูสัญญาออกไป ซึ่งผูบริหารของทีเจพีเชื่อวาจะสามารถเจรจาแกไข
สัญญาเพื่อลดเนื้องานและขอขยายระยะเวลากับบริษัทคูสัญญา เนื่องจากเหตุของความลาชาเกิดจาก
การสงมอบพื้นที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของมีความลาชาและจะสามารถปดโครงการไดโดยมีคาปรับ
เกิดขึ้นอยางไมมีสาระสําคัญ

16

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
19.5 อคิวเมนทมีภาระผูกพันตามสัญญาการใหสื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่จะตองชําระใน
อนาคตดังนี้
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
จายชําระภายใน:
ภายใน 1 ป
0.3
2 ถึง 5 ป
1.1
19.6 คดีฟองรองและขอพิพาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 คดีฟองรองและขอพิพาทของบริษัทยอยสรุปไดดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท คลาว คอมพิวติ้ง
โซลูชั่นส จํากัด
(ซีซีเอส)

รายละเอียดคดีฟองรองและขอพิพาท
ขอพิพาท
ซีซีเอสมียอดหนี้คางชําระจากทีทีแอนดทีจํานวน 171 ลานบาท ซึ่ง
รวมอยูในยอดหนี้คางชําระจํานวน 199 ลานบาท ตามที่กลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.2 ยอดหนี้ดังกลาวนี้เปนหนี้ที่มี
ขอโตแยงกับทีทีแอนดที โดยในป 2554 ทีทีแอนดทีไดยื่นคําเสนอ
ขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกรองใหซีซีเอสชําระเงิน
เป น จํ า นวนรวมประมาณ 1,780 ล า นบาท พร อ มดอกเบี้ ย ในอั ต รา
รอยละ 7.5 ตอป นับแตวันเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จสิ้ น
อยางไรก็ตามฝายบริหารของซีซีเอสพิจารณาวาซีซีเอสไมไดปฏิบัติผิด
สัญญาจึงจะไมตองจายชําระเงินจํานวนดังกลาวใหกับทีทีแอนดทีและ
ในเดือนกุมภาพันธ 2555 ซีซีเอสไดยื่นคําคัดคานคําเสนอขอพิพาท
ของที ที แ อนด ที ต อ สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการเพื่ อ ให ส ถาบั น
อนุญาโตตุลาการยกคําเสนอขอพิพาทของทีทีแอนดทีดังกลาว และ
เสนอข อ เรี ย กร อ งแย ง ต อ สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการเรี ย กร อ งให
ทีทีแอนดทีชําระเงินเปนจํานวนรวมประมาณ 528 ลานบาท พรอม
ดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ 7.5 ต อ ป นั บ แต วั น ถั ด จากวั น ที่ เ สนอ
คําคัดคานคําเสนอขอพิพาทจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ตอมาในเดือน
กรกฎาคม 2555 ทีทีแอนดทีไดยื่นคําแกขอเรียกรองแยงของซีซีเอสตอ
สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการเพื่ อ ให ส ถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการยกข อ
เรียกรองแยงของซีซีเอสที่ ใหทีทีแอนดทีชําระเงินจํานวนรวม 528
ล า นบาทพร อ มดอกเบี้ ย ดั ง กล า วข า งต น ในป จ จุ บั น อยู ร ะหว า ง
กระบวนการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ชื่อบริษัท

รายละเอียดคดีฟองรองและขอพิพาท

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต เจไอเนตไดรับแจงจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหชําระคาบริการ
จํากัด (เจไอเนต)
วงจรเช า จํ า นวน 20 ล า นบาท ให แ ก ที ที แ อนด ที พร อ มให ชํ า ระ
ดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ครบกําหนดชําระจนกวาจะไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น
เจไอเนตไดบันทึกคาบริการดังกลาวไวในบัญชีครบถวนแลว แตใน
ส ว นของดอกเบี้ย นั้น เจไอเนตคาดว า จะสามารถเจรจาตอ รองกั บ
ทีทีแอนดทีไดและโอกาสที่จะตองชําระมีนอยมาก เจไอเนตจึงไมได
บั น ทึ ก รายการดอกเบี้ ย ค า งชํ า ระไว ใ นบั ญ ชี ป จ จุ บั น คดี ยั ง อยู ใ น
ระหวางการสอบสวนของเจาพนักงานพิทักษทรัพย
บริษัท สมารท ไฮเวย
จํากัด (สมารท)

สมารทไดรับแจงจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหชําระคาบริการวงจร
เชาจํานวน 24 ลานบาทใหแกทีทีแอนดที พรอมใหชําระดอกเบี้ยตั้งแต
วันที่ครบกําหนดชําระจนกวาจะไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้น สมารทได
บั น ทึ ก ค า บริก ารดัง กล า วไว ใ นบั ญ ชี ค รบถว นแล ว แตใ นส ว นของ
ดอกเบี้ยนั้น สมารทคาดวาจะสามารถเจรจาตอรองกับทีทีแอนดทีได
และโอกาสที่จะตองชําระมีนอยมาก สมารทจึงไมไดบันทึกรายการ
ดอกเบี้ยคางชําระไวในบัญชี ปจจุบันคดียังอยูในระหวางการสอบสวน
ของเจาพนักงานพิทักษทรัพย

บริษัท ทริปเปลที
บรอดแบนด จํากัด
(มหาชน)
(ทริปเปลที) และ
บริษัท ทริปเปลที
อินเทอรเน็ต จํากัด
(ทีทีทีไอ)

ตามที่ เ ป ด เผยไว ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข อ 41.9 (4) ใน
งบการเงินประจําป 2554 ทีทีแอนดทีเรียกรองใหทริปเปลทีชําระเงิน
เปนจํานวนรวมประมาณ 2,330 ลานบาท พรอมใหชําระดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้นและในขณะเดียวกัน
ทริปเปลทีมีการเรียกรองคาเสียหายจากทีทีแอนดทีเปนจํานวนเงินรวม
ประมาณ 3,477 ลานบาท นอกจากนี้มีคดีฟองรองเพิ่มเติมดังนี้
ก) ทริปเปลทีและทีทีทีไอ ฟองบริษัท พี แพลนเนอร จํากัด กับพวก
ซึ่งเปนผูทําและผูบริหารแผนปรับโครงสรางหนี้ของทีทีแอนดที
เรี ย กค า เสี ย หายจํ า นวน 2,439 ล า นบาท กรณี ขั ด ขวางการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดของทริปเปลทีและทีทีทีไอ
บนโครงขายของทีทีแอนดทีตามสัญญาเชาระหวางทริปเปลทีกับ
ที ที แ อนด ที ขณะนี้ ค ดี อ ยู ใ นระหว า งการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย จาก
ประธานศาลฎีกาในเรื่องเขตอํานาจศาล ซึ่งเมื่อไดขอวินิฉัยแลว
ก็จะเขากระบวนการพิจารณาของศาลที่มีเขตอํานาจตอไป
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ชื่อบริษัท

รายละเอียดคดีฟองรองและขอพิพาท
ข) ทริ ป เป ล ที ไ ด ถู ก ที ที แ อนด ที ฟ อ งร อ งฐานละเมิ ด และเรี ย ก
คาเสียหายเปนจํานวน 621 ลานบาท พรอมใหชําระดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาการชําระจะเสร็จสิ้น โดยกลาวหาวา
ทริปเปลทีใชวงจรเชาของทีทีแอนดทีภายหลังจากที่ทีทีแอนดที
ไดบอกกลาวปฏิเสธสิทธิตามสัญญาใหบริการวงจรเชาแลว ซึ่ง
ฝายบริหารของทริปเปลทีเห็นวา ทริปเปลทีไมไดกระทําละเมิด
ตามที่ถูกกลาวหา ขณะนี้คดีอยูในระหวางกระบวนการพิจารณา
คดีของศาลจังหวัดนนทบุรี
ฝายบริหารของทริปเปลทีและทีทีทีไอเชื่อวาจะไมไดรับผลเสียหายที่มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟองรองและขอพิพาทดังกลาว จึงไมไดบันทึก
สํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไวในบัญชี

19.7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริษัทยอยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการดังกลาว
บริ ษั ท เอเซี ย ส รี เ ยนแนล เซอร วิ ส จํ า กั ด (เออาร เ อส) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ย เป น ผู ใ ห บ ริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียม อยูในระหวางการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามจากกสทช. ปจจุบันเออารเอสยังไมไดรับใบอนุญาตดังกลาว
20.

การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555
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