บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ
ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นเหตุการณ์ที่จะกล่าวในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน
รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ
การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้าน
การเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มี
นัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

เกณฑ์ ในการให้ ข้อสรุปอย่ างมีเงื่อนไข
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 บริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้าง
ค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งกับบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทาน
ให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปัจจุบนั เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเจรจา
อัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว และสัญญาร่ วมลงทุนดังกล่าวได้สิ้นสุ ดลงแล้วเมื่อวันที่
4 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ในรายงานนี้ ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและ
ผลของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ดงั กล่าวนี้อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อยอดคงเหลือของ
ลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จํานวน 2,518 ล้านบาทในงบการเงินรวม และอาจมี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
จํานวน 1,946 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานเพื่อให้เป็ นที่พอใจใน
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์น้ ีเป็ นการถูกจํากัด
ขอบเขตโดยสถานการณ์
ข้ อสรุ ปอย่ างมีเงื่อนไข
จากการสอบทานของข้าพเจ้า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสําหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 จากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ น
เหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง
งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
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1.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจํานวนประมาณ 141 ล้านบาทซึ่งแสดง
สุ ทธิจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้จาํ นวนประมาณ 382 ล้านบาท และตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2 เกี่ยวกับยอดหนี้คา้ งชําระจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าวจํานวนประมาณ 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 28 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
เทียบเท่าจํานวนรวมประมาณ 198 ล้านบาท) ซึ่งเป็ นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมี
คําสัง่ ให้บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551)
และเป็ นหนี้ที่มีขอ้ โต้แย้งกันอยู่ และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เกี่ยวกับ
การชําระยอดคงค้างของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจํานวนประมาณ
877 ล้านบาทและสัญญาให้บริ การวงจรเช่าระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าว และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.6 เกี่ยวกับการที่บริ ษทั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ยนื่ คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่งชําระเงินเป็ นจํานวนรวม 1,780 ล้านบาท และเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทระหว่าง
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

2.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ

3.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.4 เกี่ยวกับการส่ งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 31 ล้านบาทและค่าปรับล่าช้าตามสัญญาเป็ นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา

ทั้งนี้ขา้ พเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขจากเรื่ องดังกล่าวข้างต้นนี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
งบการเงินรวมของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นซึ่งสังกัดสํานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี โดยได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขจากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ทาํ ให้ผสู ้ อบบัญชี
ดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบให้เป็ นที่พอใจในจํานวนของรายได้จากการให้บริ การและยอดคงเหลือของลูกหนี้
การค้าในงบการเงินรวม และมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในงบการเงินเฉพาะกิจการได้ และได้ให้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในข้อ 1 ถึงข้อ 3 ตามที่กล่าวในวรรคข้อมูลและ
เหตุการณ์ที่เน้นข้างต้น และการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ใน
ระหว่างปี 2554 ตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าว
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ข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลสํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2554 ทีแ่ สดง
เปรียบเทียบ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2554 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2554
ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ที่แสดงเปรี ยบเทียบ เป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลที่ได้รับการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้เสนอรายงานไว้อย่างมีเงื่อนไข
จากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ทาํ ให้ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถสอบทานให้เป็ นที่พอใจใน
จํานวนของรายได้จากการให้บริ การและยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าในงบการเงินรวม และมูลค่าเงิน
ลงทุนและค่าความนิยมในบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งในงบการเงินเฉพาะกิจการได้ และได้ให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ยอดหนี้คา้ งชําระจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง
การชําระยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สัญญาให้บริ การวงจร
เช่าระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว การฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ การส่ งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง และการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออก
โดยสภาวิชาชีพในระหว่างงวดดังกล่าวตามรายงานลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

กฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 7 พฤศจิกายน 2555

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
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

1.2

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

1.3

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และได้จดั ทําขึ้นโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างเกี่ ยวกับบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด ยกเว้นผลของเหตุการณ์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 8.2 และข้อ 8.3 ซึ่งทําให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ของกลุ่มบริ ษทั ฯในบริ ษทั จัสมิน
เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเปลี่ยนไปจากเดิ มร้อยละ 60 เป็ น
ร้อยละ 51 (เฉพาะของบริ ษทั ฯเปลี่ยนไปจากเดิมร้อยละ 42 เป็ นร้อยละ 33)

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

2.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
ในระหว่างงวดปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ

3.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกบั บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ว่าจะเป็ นโดยตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
ชื่อกิจการ
บริ ษทั ย่อย

ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่ ม บริ ษัท ที่ บ ริ ษัท ฯมี อ ํา นาจในการกํา หนดนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนิ นงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมต่างๆของบริ ษทั เหล่านั้น
มีกรรมการร่ วมกัน

กลุ่มโมโน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์
เซอร์วิสเซส จํากัด
มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ผลิตพลังงาน จํากัด
มีกรรมการร่ วมกัน

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการธุรกิจดังกล่าวสําหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและการบริ การ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2555
2554
2555
2554

ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น

13

9

37

10

12

34

1
6

6
4

17
14

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

26 ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
34 ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
33 ราคาตามสัญญา
14 ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2555
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าจัดการรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ

2554

2555

2554

125
9

35
10

374
28

ดอกเบี้ยรับ

1

2

5

ค่าใช้จ่ายอื่น

7

6

20

106 ราคาตามสัญญา
29 ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
5 อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ + 0.5%
19 ราคาตามสัญญา

3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม
2554 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
กลุ่มโมโน
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

73
5
26
104

80
6
35
121

-

-

ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

-

-

386

341

1
1
1

3
3
3

386
(16)
370

341
(16)
325

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

-

-

448
(6)
442

456
(6)
450

เงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย

-

-

1,226
1,226

1,347
1,347

16
(11)

16
(11)

16
(11)

16
(11)

5

5

5

5

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าเพือ่ โครงการลงทุนแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ผลิตพลังงาน จํากัด
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินจ่ ายล่ วงหน้ าเพือ่ โครงการลงทุนแก่
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 10)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
กลุ่มโมโน
รวมเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (ส่ วนของดอกเบี้ย
ค้างชําระ)
รวมหนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ - กิจการที่
เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

141
16
157

263
17
280

-

-

4

4

23
-

19
-

2
6
12

2
4
6
16

23

19

-

-

778

778

-

-

(183)

(166)

-

-

595

612

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สําหรับ
งวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2555
2554
40
41
4
4
44
45

สําหรับ
งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2555
2554
120
109
11
11
131
120

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับ
สําหรับ
งวดสามเดือน
งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2555
2554
2555
2554
8
4
18
11
1
1
1
8
5
19
12

ภาระคํ้าประกันกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 19.2
4.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 3)
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
104
121
3,856
3,902
51
53
1
3
386
341
153
108
51
1,226
1,347
4,114
4,134
1,663
1,792
(244)
(117)
(67)
(69)
4,017
1,596
1,723
3,870
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงเหลื อของลู กหนี้ การค้า ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2555 และวัน ที่ 31 ธันวาคม 2554 แยกตาม
อายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสรุ ปได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม (หมายเหตุ 3)
กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2555
2554
(ตรวจสอบแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2555
2554
(ตรวจสอบแล้ว)

10

8

-

-

15
1
1
77
104

18
10
3
82
121

-

-

510

623

-

-

212
101
194
2,839
3,856
(244)
3,612
3,716

366
194
509
2,210
3,902
(117)
3,785
3,906

51
51
(51)
-

53
53
(53)
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในยอดลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ที่มีระยะเวลาค้างชําระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
89
170
145
341
1,938
2,446
2,449
2,680

บริ ษ ัท ย่ อ ยได้โ อนสิ ท ธิ ใ นการรั บ ชํา ระเงิ น จากลู ก หนี้ การค้า บางส่ ว นให้ กับ ธนาคารเพื่ อ เป็ น
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น
4.1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั จัสมิน
ซับมารี น เทเลคอมมิ วนิ เคชั่นส์ จํากัด (เจเอสที ซี) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อย จํานวน 2,518 ล้านบาท เป็ น
ลูกหนี้ การค้าจากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริ ษทั ที โอที จํากัด
(มหาชน) (ที โอที ) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ผูใ้ ห้สัมปทาน ที โอที ได้ระงับการจ่ ายชําระยอดคงค้างไว้ต้ งั แต่
เดื อนกัน ยายน 2551 จนถึ งวัน ที่ 4 ตุ ล าคม 2554 (วัน ที่ สิ้น สุ ด สัญญาร่ ว มลงทุ น ) เนื่ อ งจากอยู่ใ น
ระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั เจเอสทีซี ปั จจุบนั ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่ง
รายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของเจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้อง
กับสัญญาร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น

4.2 บริ ษทั ย่อยบางแห่ งมียอดหนี้ คา้ งชําระจากบริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง จํานวนประมาณ 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 28 ล้านบาท (ณ
วันที่ 30 กันยายน 2555 เทียบเท่าจํานวนรวมประมาณ 198 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: 199 ล้านบาท))
ซึ่ ง แสดงไว้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของรายการ “ลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น ” ในงบแสดงฐานะการเงิ น
เนื่ องจากเป็ นหนี้ ที่เกิ ดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั่งให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่ กระบวนการ
ฟื้ นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้ ดงั กล่าวจึงไม่ได้ถูกนํามาพิจารณาในการรับ
ชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่าจะสามารถเรี ยกชําระคืน
จากทีทีแอนด์ทีได้เต็มจํานวนจึงไม่ได้บนั ทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับยอดหนี้ จาํ นวนดังกล่าวนี้
ไว้ในบัญชี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดหนี้คา้ งชําระดังกล่าวข้างต้นของบริ ษทั คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (ซี ซีเอส) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย
จํานวนประมาณ 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เป็ นหนี้ ที่มีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.6
5.

สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายคือเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งของเจทีเอสซึ่ งแสดงสุ ทธิ จากค่าเผือ่
การด้อยค่าจํานวน 18 ล้านบาท ในปั จจุบนั เจทีเอสอยูร่ ะหว่างการเสนอขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะ
ที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งให้กบั บริ ษทั ที่ไม่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ฝ่ ายบริ หารของเจที เอส
ประเมินว่ามูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

6.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาปรับโครงสร้ างหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จาก
ทีทีแอนด์ทีจาํ นวน 141 ล้านบาท ซึ่ งแสดงสุ ทธิ จากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้าง
หนี้จาํ นวนประมาณ 382 ล้านบาท
แผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีมียอดหนี้ ตามคําขอรับชําระหนี้ ของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม
2552 ที่ ผูท้ าํ แผนนํามาพิจารณาปรั บโครงสร้ างหนี้ เป็ นจํานวนรวม 587 ล้านบาท ซึ่ งยอดหนี้ ตาม
คําขอรั บชําระหนี้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมียอดหนี้ ของบริ ษทั ย่อยจํานวนรวม 552 ล้านบาท ที่ยงั
ไม่ได้รับคําสัง่ เป็ นที่สุด ดังนั้นยอดหนี้ในส่ วนที่ยงั ไม่ได้รับคําสั่งเป็ นที่สุดจึงยังไม่ได้รับการชําระหนี้
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการ และยอดหนี้ ที่ได้รับคําสั่งเป็ นที่สุดแล้วอาจแตกต่างจาก
ยอดหนี้ที่ใช้ในการคํานวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวนี้

7.

เงินลงทุนในบริษัทร่ 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
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
49
49
23
23
402
402
451
451
23
23
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ชื่อบริ ษทั

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
ของเงินลงทุน
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
49
49
(32)
(32)
17
17
402
451

402
451

(402)
(434)

(402)
(434)

17

17

งบการเงิ น นี้ มิ ไ ด้ร วมส่ ว นแบ่ ง กํา ไร (ขาดทุ น ) สํา หรั บ งวดสามเดื อ นและเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2555 ของบริ ษทั ร่ วมสองแห่ ง คือ บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด และบริ ษทั คุณค่า
พลังไทย จํากัด เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลจากบริ ษทั เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
เชื่อว่าการที่ไม่ได้นาํ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ดังกล่าวมารวมในงบการเงินนี้ จะไม่มีผลกระทบที่
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม
8.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ระหว่างงวดเก้าเดือน
ชื่อบริ ษทั
สิ้ นสุ ดวันที่
ราคาทุน
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 30 กันยายน
2554
2555
2555
2554
(ตรวจสอบแล้ว)
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
1,946
1,946
217
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
760
760
บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
160
160
บริ ษทั โมไบล์ คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วสิ เสส จํากัด
70
70
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
58
75
32
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
100
100
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
110
110
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
52
52
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด
46
46
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด
7
7
21
37
บริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด
21
286
3,326
3,309
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
(367)
(367)
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
2,959
2,942
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.1

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 ปั จจุบนั เจเอสทีซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตรา
ส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาร่ วมลงทุนกับทีโอที ซึ่งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทาน

8.2

ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2555 บริ ษทั ฯได้ขายหุ น้ สามัญของเจทีเอส จํานวน 68 ล้านหุ น้ เป็ นจํานวน
เงินรวม 90 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวน 17 ล้านบาทและมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 140 ล้านบาท บริ ษทั ฯรับรู ้
กําไรจากการขายเงิ นลงทุนนี้ เป็ นจํานวน 73 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงิ น
เฉพาะกิจการและรับรู ้ผลขาดทุนจํานวน 50 ล้านบาท ภายใต้รายการ “ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบการเงินรวม

8.3

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2555 บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (ทีเจพี) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ซ้ือ เงิน
ลงทุนในเจทีเอสจํานวน 3 ล้านหุ น้ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยคิดเป็ นจํานวนเงิน 6 ล้านบาท
ผลดังกล่าวทําให้สัดส่ วนการถื อหุ ้นของกลุ่ มบริ ษทั ฯในเจที เอสเปลี่ ยนไปจากเดิ มร้ อยละ 50 เป็ น
ร้อยละ 51 และมีส่วนเกิ นของเงินลงทุนในเจทีเอสเป็ นจํานวนประมาณ 1 ล้านบาท โดยได้แสดงไว้
ภายใต้รายการ “ส่ วนเกินของเงินลงในบริ ษทั ย่อยซึ่ งเกิดจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมใน
ราคาที่ต่าํ กว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย ณ วันซื้อ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม

8.4

บริ ษทั ฯและเจทีเอสได้นาํ ใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานําหรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

8.5

ในปี 2552 บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด (อคิวเมนท์) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนตามสิ ทธิ ใน
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (ทริ ปเปิ ลที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยรวมถึงซื้อหุ น้ ในส่ วน
ที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุน้ ของทีทีแอนด์ที การเข้าซื้อหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวนี้ยงั คงมีขอ้ โต้แย้ง
กับทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามที่ปรึ กษากฎหมายได้แสดงความเห็นว่าอคิวเมนท์สามารถดําเนิ นการ
ดังกล่าวได้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบแล้ ว)
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
โอนออกระหว่างงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

10,874
1,528

21
1

(6)
(1,208)
(88)
11,100

(1)
(6)
15

อุปกรณ์ ส่วนใหญ่ เป็ นอุ ปกรณ์ ที่ซ้ื อมาตามสัญญาผ่อนชําระระยะยาวตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 11 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กรรมสิ ทธิ์และความเป็ นเจ้าของในอุปกรณ์ซ่ ึงมี
มูลค่าตามราคาทุนจํานวนประมาณ 1,282 ล้านบาท จะโอนมายังบริ ษทั ย่อยเมื่อบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงิน
ให้กบั เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (31 ธันวาคม 2554: 2,403 ล้านบาท)
10. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
157
280
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
1,756
2,254
เงินคํ้าประกันผลงาน
86
85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
82
42
3
7
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
12
16
23
19
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
364
332
2
3
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
3,009
28
29
2,457

ทริ ปเปิ ลทีมีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการ
โอนตัว๋ สัญญาใช้เงิ นและการโอนสิ ทธิ การรับชําระเงิ นเป็ นจํานวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญา
ให้บริ การวงจรเช่าตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.2 ในงบการเงินประจําปี
2554
12

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11.

เจ้ าหนีค้ ่ าอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ ออุปกรณ์ ผ่อนชําระระยะยาวจากบริ ษทั ที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งยอดคงค้าง
ดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจํานําบัญชี เงินฝากของทริ ปเปิ ลทีจาํ นวนรวม 96 ล้านบาท และการโอน
สิ ทธิ การรั บชําระเงิ นจากบริ ษทั ทริ ปเปิ ลที อินเทอร์ เน็ ต จํากัด (ทีทีทีไอ) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ตาม
สัญญาให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมของทริ ปเปิ ลทีตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้ ค่า
อุปกรณ์

12.

เงินกู้ยมื ระยะยาว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
บวก: กูเ้ พิ่ม
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2,745
479
(135)
3,089

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่ น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้
เป็ นไปตามสัญญา และการรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุ น้ ปัจจุบนั เป็ นต้น
ทริ ปเปิ ลทีตอ้ งดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่ อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่ให้เกิ น 3 เท่า ตามเงื่ อนไขที่ระบุใน
สัญญาเงินกูย้ ืม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทริ ปเปิ ลทีมีอตั ราส่ วนดังกล่าวเท่ากับ 3.3
เท่า จากเหตุการณ์ ดงั กล่าวมีผลทําให้เจ้าหนี้ เงิ นกูอ้ าจใช้สิทธิ บางประการตามที่ ระบุในสัญญาซึ่ ง
รวมถึงการเรี ยกชําระหนี้คืนทั้งจํานวนจากทริ ปเปิ ลทีในทันที ทริ ปเปิ ลทีได้ขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไข
ดังกล่าวจากธนาคารและได้รับการผ่อนผันแล้วในเดือนมกราคม 2555 ซึ่ งเป็ นวันที่หลังวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ทริ ปเปิ ลทีจึงจัดประเภทเงินกูย้ ืม
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็ นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวนในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวของทริ ปเปิ ลทีจาํ นวน 2,000 ล้านบาทมีหลักประกันเป็ นบัญชีเงินฝากของทริ ปเปิ ลที
เงินกูย้ มื ระยะยาวของซี ซีเอส คํ้าประกันโดยเจทีเอสและการโอนสิ ทธิในการรับชําระเงินจากยอดหนี้
ค้า งชํา ระจากที ที แ อนด์ทีจ าํ นวน 314 ล้า นบาท ให้แ ก่ ธ นาคารในประเทศแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ธนาคาร
ดังกล่าวได้ยนื่ ขอรับชําระหนี้จาํ นวนนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับทีทีแอนด์ทีแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.

หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแล้ ว)
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
984
(247)
737

แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯระบุให้บริ ษทั ฯและเจทีเอสต้องนําใบหุ น้ ส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานํา
หรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทนผูถ้ ือหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทหนี้ สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการในส่ วนของ
เงินกูย้ ืมจากธนาคาร กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (ธนาคาร) ทั้งจํานวนเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเนื่ องจาก
เงินกูย้ มื จํานวนดังกล่าวจะครบกําหนดในปี 2555 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ขอขยายระยะเวลาชําระคืน
เงินกูด้ งั กล่าวกับธนาคาร โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาขยายระยะเวลาการ
ชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯกับธนาคาร โดยเงินกูจ้ าํ นวน 613 ล้านบาทจะทยอยจ่ายคืน
เป็ นรายไตรมาสเป็ นเวลา 6 ปี โดยในปี 2555 - 2557 ชําระคืนไตรมาสละ 16 ล้านบาท ปี 2558 - 2559
ชําระคืนไตรมาสละ 24 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2560 ชําระคืนไตรมาสละ 63 ล้านบาท และใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ชําระคืนส่ วนที่เหลือทั้งจํานวนส่ วนเงื่อนไขอื่นสําหรับการชําระหนี้ เงินต้นและ
ดอกเบี้ยให้เป็ นไปตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯตามเดิม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริ ษทั ฯได้
จัด ประเภทหนี้ สิ น ระยะยาวตามแผนฟื้ นฟู กิ จ การเป็ นส่ ว นของหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นและหนี้ สิ น
ไม่หมุนเวียนโดยอ้างอิงจากสัญญาการขยายระยะเวลาดังกล่าว
14.

หุ้นทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสํ าหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เมื่ อวัน ที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯครั้ งที่ 8/2554 มี มติ อนุ มตั ิ โครงการ
การซื้ อหุ ้นคืนเพื่อบริ หารการเงิ นสําหรั บสภาพคล่องส่ วนเกิ นจํานวนไม่เกิ น 724 ล้านหุ ้น (มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุ ้นที่จาํ หน่ ายทั้งหมด และมีวงเงิ นสู งสุ ดไม่เกิ น
300 ล้านบาท โดยจะดําเนิ นการซื้อหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 28 ธันวาคม
2554 ถึ งวัน ที่ 27 มิ ถุน ายน 2555 และมี ก าํ หนดระยะเวลาจํา หน่ า ยหุ ้น ซื้ อคื น ได้ภ ายหลัง 6 เดื อ น
นับแต่การซื้ อหุ ้นคืนแล้วเสร็ จแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริ ษทั ฯได้ซ้ื อคืนหุ ้น
สามัญภายใต้โครงการดังกล่าวนี้เป็ นจํานวนรวม 107 ล้ า นหุ ้ น มู ล ค่ า รวมของหุ ้ น ทุ น ซื้ อคื น เป็ น
จํานวนเงิน 298 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.5 ของหุ ้น ที่ จ าํ หน่ า ยทั้งหมด (ไม่ รวมค่า ใช้จ่ า ยในการ
ซื้อหุ น้ ทุนซื้อคืน)
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ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้ อหุ น้ คืนว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดจะซื้ อหุ ้นคืนได้ไม่
เกินวงเงินกําไรสะสม และให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่าย
ซื้อหุ น้ คืนจนกว่าจะมีการจําหน่ายหุ น้ ซื้อคืนได้หมด หรื อลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุ น้ ทุนซื้อคืนที่
จําหน่ ายไม่หมดแล้วแต่กรณี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริ ษทั ฯได้จดั สรรกําไรสะสมเป็ นสํารอง
สําหรับหุ น้ ทุนซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นเต็มจํานวนแล้ว
15.

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษี ของรั ฐ โดยคํา นวณจากกําไรทางภาษี ต ามกฎหมายภาษี อากรคู ณ ด้ว ยอัตราภาษี เฉลี่ ย ทั้งปี ที่
ประมาณไว้

16.

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่
ในระหว่างงวด
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17.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิ จการตามส่ วนงานการให้บริ การอิ นเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง การให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ และวาง
ระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม และส่ วนงานอื่นๆ และดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 เป็ นดังนี้

ส่ วนงานการให้
บริ การอินเตอร์เน็ต
ความเร็ วสู ง
2555
2554
รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

2,015
12
2,027
1,315

1,659
11
1,670
947

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
ส่ วนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
ส่ วนงานการให้บริ การ
การตัดรายการบัญชี
ระบบสื่ อสารและ
โครงข่ายโทรคมนาคม
ส่ วนงานอื่นๆ
ระหว่างกัน
โทรคมนาคม
2555
2554
2555
2554
2555
2554
2555
2554
304
222
526
87

489
178
667
180

216
11
227
40

165
58
223
68

30
31
61
(7)

33
23
56
-

(276)
(276)
-

(270)
(270)
-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2555
2554
2,565
2,565
1,435

2,346
2,346
1,195

91
(178)
(415)
(43)
(104)
(160)
(10)
616

21
(199)
(397)
(42)
(30)
(123)
(106)
(7)
312
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ส่ วนงานการให้
บริ การอินเตอร์เน็ต
ความเร็ วสู ง
2555
2554
รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

5,741
34
5,775
3,775

4,613
27
4,640
2,838

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
ส่ วนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
ส่ วนงานการให้บริ การ
การตัดรายการบัญชี
ระบบสื่ อสารและ
โครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกัน
ส่ วนงานอื่นๆ
โทรคมนาคม
2555
2554
2555
2554
2555
2554
2555
2554
905
632
1,537
251

1,440
528
1,968
480

620
32
652
114

939
74
1,013
203

96
82
178
(4)

93
68
161
1

(780)
(780)
-

(697)
(697)
-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2555
2554
7,362
7,362
4,136

7,085
7,085
3,522

96
(535)
(1,279)
(129)
1
(309)
(411)
(16)
1,554

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

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
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18. เงินปันผลจ่ าย

เงินปั นผล
เงินปันผลประจําปี 2554
เงินปั นผลระหว่างกาลปี
2554
เงินปันผลประจําปี 2553
19.

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2554
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2554
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)

181

0.025

166

0.023

145

0.020

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้

19.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสื อคํ้าประกันการ
ประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,083 ล้านบาทในนามของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 11 ล้านบาท)
19.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการคํ้าประกันหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อย
เป็ นจํานวนเงินรวม 4 ล้านบาท
19.3 บริ ษ ทั ย่อ ยมี ภ าระผูก พันตามเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตกับผูข้ ายต่ างประเทศเป็ นจํา นวนเงิ น ประมาณ
3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
19.4 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 งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลาซึ่ ง
บริ ษทั คู่สัญญามีสิทธิ ที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตามสัญญาจากทีเจพีเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
วงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของทีเจพีอยู่ในระหว่างการขอแก้ไขสัญญา
เพื่อลดเนื้องานกับคู่สญ
ั ญาและขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญาออกไป ซึ่ งผูบ้ ริ หารของทีเจพีเชื่อ
ว่าจะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้ องานและขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญา เนื่ องจาก
เหตุของความล่าช้าเกิดจากการส่ งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าและจะสามารถปิ ด
โครงการได้โดยมีค่าปรับเกิดขึ้นอย่างไม่มีสาระสําคัญ
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19.5 อคิวเมนท์มีภาระผูกพันตามสัญญาการให้สื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่ จะต้องชําระใน
อนาคตดังนี้
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
จ่ายชําระภายใน:
ภายใน 1 ปี
0.3
2 ถึง 5 ปี
1.0
19.6 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทของบริ ษทั ย่อยสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั คลาว คอมพิวติ้ง
โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(ซีซีเอส)

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
ข้อพิพาท
ก) ซี ซี เ อสมี ย อดหนี้ ค้า งชํา ระจากที ที แ อนด์ที จ าํ นวนประมาณ 5
ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 เที ยบเท่า
จํานวนประมาณ 170 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: 171 ล้านบาท))
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2 ยอดหนี้
ดังกล่ าวนี้ เป็ นหนี้ ที่ มีขอ้ โต้แ ย้งกับที ทีแอนด์ที โดยในปี 2554
ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
เพื่อเรี ยกร้องให้ซีซีเอส ชําระเงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 1,780
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั เสนอ
ข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของ
ซี ซีเอสพิจารณาว่าซีซีเอสไม่ได้ปฏิบตั ิผิดสัญญาจึงจะไม่ตอ้ งจ่าย
ชํ า ระเงิ น จํา นวนดั ง กล่ า วให้ กั บ ที ที แ อนด์ ที แ ละในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2555 ซี ซีเอสได้ยื่นคําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทของ
ที ที แ อนด์ ที ต่ อ สถาบั น อนุ ญาโตตุ ล าการเพื่ อ ให้ ส ถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการยกคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีดงั กล่าว
และเสนอข้อเรี ยกร้องแย้งต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเรี ยกร้อง
ให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระเงินเป็ นจํานวนรวมประมาณ 528 ล้านบาท
พร้ อมดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ถัดจากวันที่
เสนอคําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ต่อมา
ในเดือนกรกฎาคม 2555 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําแก้ขอ้ เรี ยกร้องแย้ง
ของซี ซี เอสต่ อ สถาบั น อนุ ญาโตตุ ล าการเพื่ อ ให้ ส ถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการยกข้อเรี ยกร้องแย้งของซี ซีเอสที่ให้ทีทีแอนด์ที
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ชื่อบริ ษทั

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
ชําระเงินจํานวนรวม 528 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น
ในปั จจุบนั ทั้งสองฝ่ ายได้แต่งตั้งอนุ ญาโตตุลาการแล้วและรอการ
นัดหมายจากอนุญาโตตุลาการ
ข) ซี ซีเอสได้ถูกฟ้ องร้ องในคดี เกี่ ยวกับการผิดสัญญาซื้ อขายซึ่ งมี
ทุ น ทรั พ ย์เ ป็ นจํา นวนเงิ น ประมาณ 9 ล้า นบาท ปั จ จุ บ ัน คดี อ ยู่
ระหว่ า งการพิ จ ารณาของศาล อย่า งไรก็ ต ามฝ่ ายบริ ห ารของ
ซี ซี เ อสคาดว่ า ซี ซี เ อสจะไม่ ไ ด้รั บ ผลเสี ย หายจากคดี ฟ้ องร้ อ ง
ดังกล่าว

บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต เจไอเนตได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์ให้ชาํ ระค่าบริ การ
จํากัด (เจไอเนต)
วงจรเช่ า จํา นวน 20 ล้า นบาท ให้ แ ก่ ที ที แ อนด์ ที พร้ อ มให้ ช ํา ระ
ดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ครบกําหนดชําระจนกว่าจะได้รับชําระหนี้เสร็ จสิ้ น
เจไอเนตได้บนั ทึกค่าบริ การดังกล่าวไว้ในบัญชี ครบถ้วนแล้ว แต่ใน
ส่ ว นของดอกเบี้ ย นั้น เจไอเนตคาดว่า จะสามารถเจรจาต่ อ รองกับ
ทีทีแอนด์ทีได้และโอกาสที่จะต้องชําระมีนอ้ ยมาก เจไอเนตจึงไม่ได้
บัน ทึ ก รายการดอกเบี้ ย ค้า งชํา ระไว้ใ นบัญ ชี ปั จ จุ บ ัน คดี ย งั อยู่ใ น
ระหว่างการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
บริ ษทั สมาร์ท ไฮเวย์
จํากัด (สมาร์ท)

สมาร์ทได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้ชาํ ระค่าบริ การวงจร
เช่าจํานวน 24 ล้านบาทให้แก่ทีทีแอนด์ที พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยตั้งแต่
วันที่ ครบกําหนดชําระจนกว่าจะได้รับชําระหนี้ เสร็ จสิ้ น สมาร์ ทได้
บัน ทึ ก ค่ า บริ ก ารดัง กล่ า วไว้ใ นบัญ ชี ค รบถ้ว นแล้ว แต่ ใ นส่ ว นของ
ดอกเบี้ยนั้น สมาร์ ทคาดว่าจะสามารถเจรจาต่อรองกับทีทีแอนด์ทีได้
และโอกาสที่จะต้องชําระมีน้อยมาก สมาร์ ทจึงไม่ได้บนั ทึกรายการ
ดอกเบี้ยค้างชําระไว้ในบัญชี ปั จจุบนั คดียงั อยูใ่ นระหว่างการสอบสวน
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
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ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์ จํากัด
(มหาชน)
(ทริ ปเปิ ลที) และ
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที
อินเทอร์เน็ต จํากัด
(ทีทีทีไอ)

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
ตามที่ เ ปิ ดเผยไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 41.9 (4) ใน
งบการเงินประจําปี 2554 ทีทีแอนด์ทีเรี ยกร้องให้ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระเงิน
เป็ นจํานวนรวมประมาณ 2,330 ล้านบาท พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยใน
อัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ นและในขณะเดี ยวกัน
ทริ ปเปิ ลทีมีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากทีทีแอนด์ทีเป็ นจํานวนเงินรวม
ประมาณ 3,477 ล้านบาท นอกจากนี้มีคดีฟ้องร้องเพิ่มเติมดังนี้
ก) ทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอ ฟ้ องบริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด กับพวก
ซึ่ งเป็ นผูท้ าํ และผูบ้ ริ หารแผนปรับโครงสร้างหนี้ ของทีทีแอนด์ที
เรี ยกค่ า เสี ยหายจํา นวน 2,439 ล้ า นบาท กรณี ขั ด ขวางการ
ให้บริ การอิ นเตอร์ เน็ตบรอดแบนด์ของทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอ
บนโครงข่ายของทีทีแอนด์ทีตามสัญญาเช่าระหว่างทริ ปเปิ ลทีกบั
ที ที แ อนด์ที ขณะนี้ คดี อ ยู่ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉัย จาก
ประธานศาลฎีกาในเรื่ องเขตอํานาจศาล ซึ่ งเมื่อได้ขอ้ วินิฉยั แล้ว
ก็จะเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลที่มีเขตอํานาจต่อไป
ข) ทริ ปเปิ ลที ไ ด้ ถู ก ที ที แ อนด์ ที ฟ้ องร้ อ งฐานละเมิ ด และเรี ยก
ค่าเสี ยหายเป็ นจํานวน 621 ล้านบาท พร้ อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าการชําระจะเสร็ จสิ้ น โดยกล่าวหาว่า
ทริ ปเปิ ลทีใช้วงจรเช่ าของทีทีแอนด์ทีภายหลังจากที่ทีทีแอนด์ที
ได้บอกกล่าวปฏิเสธสิ ทธิ ตามสัญญาให้บริ การวงจรเช่ าแล้ว ซึ่ ง
ฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลทีเห็ นว่า ทริ ปเปิ ลทีไม่ได้กระทําละเมิด
ตามที่ถูกกล่าวหา ขณะนี้ คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา
คดีของศาลจังหวัดนนทบุรี
ฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายที่มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทดังกล่าว จึงไม่ได้บนั ทึก
สํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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19.7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริ ษทั ย่อยที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยม
ใบอนุญาตและต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว
บริ ษัท เอเซี ย ส รี เยนแนล เซอร์ วิ ส จํา กัด (เออาร์ เ อส) ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ย เป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคม
แบบที่สามจากกสทช. ปั จจุบนั เออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
20.

การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
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