บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอยและไดสอบทานขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลานี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเวนเหตุการณที่จะกลาวในวรรคถัดไป ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน
รหัส 2410 เรื่อง การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ
การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดาน
การเงินและบัญชีและการวิเคราะหเปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด
กวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําใหขาพเจาไมสามารถไดความเชื่อมั่นวาจะพบเรือ่ งที่มี
นัยสําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังนัน้ ขาพเจาจึงไมไดแสดงความเห็นตอขอมูล
ทางการเงินระหวางกาลที่สอบทาน

เกณฑในการสอบทานอยางมีเงื่อนไข
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1 บริษัทผูใหสัมปทานไดระงับการจายชําระยอดคงคาง
คาบริการจากการใหบริการภายใตสัญญารวมลงทุนระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งกับบริษัทผูใหสมั ปทาน
ใหกับบริษัทยอยดังกลาวตั้งแตเดือนกันยายน 2551 จนถึงปจจุบัน เนื่องจากอยูใ นระหวางการเจรจา
อัตราสวนแบงรายไดกับบริษทั ยอยดังกลาว และสัญญารวมลงทุนดังกลาวไดส้นิ สุดลงแลวเมื่อวันที่
4 ตุลาคม 2554 จนถึงวันทีใ่ นรายงานนี้ ผลสรุปของการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดยงั ไมเปนที่สิ้นสุดและ
ผลของการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดดังกลาวนี้อาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอยอดคงเหลือของ
ลูกหนี้การคาดังกลาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จํานวน 2,518 ลานบาทในงบการเงินรวม และอาจมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
จํานวน 1,946 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ขาพเจาไมสามารถสอบทานเพื่อใหเปนที่พอใจใน
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาและมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวได ซึ่งเหตุการณนี้เปนการถูกจํากัด
ขอบเขตโดยสถานการณ
ขอสรุปอยางมีเงื่อนไข
จากการสอบทานของขาพเจา ยกเวนผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึน้ ตองบการเงินสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 จากเหตุการณตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวา
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา
การเนนขอมูลและเหตุการณ
โดยไมมีผลกระทบตอการสรุปผลการสอบทานอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขางตน ขาพเจาขอใหขอสังเกต
ตอเหตุการณดงั ตอไปนี้
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1.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 เกีย่ วกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้จากบริษทั ที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งจํานวนประมาณ 150 ลานบาทซึ่งแสดงสุทธิ
จากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึน้ จากการปรับโครงสรางหนี้จํานวนประมาณ 382 ลานบาท และตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.2 เกี่ยวกับยอดหนี้คางชําระจํานวน 199 ลานบาท
ซึ่งเปนหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหบริษัททีไ่ มเกี่ยวของกันนี้เขาสู
กระบวนการฟนฟูกจิ การ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) และเปนหนี้ที่มขี อโตแยงกันอยู และตามที่กลาว
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 เกี่ยวกับการชําระยอดคงคางจํานวนประมาณ 877 ลานบาท
และสัญญาใหบริการวงจรเชาระหวางบริษทั ยอยแหงหนึง่ และบริษัททีไ่ มเกี่ยวของกันแหงนี้ และ
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18.7 การที่บริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงนีไ้ ดยนื่
คําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกรองใหบริษัทยอยแหงหนึ่งชําระเงินเปน
จํานวนรวม 1,780 ลานบาท

2.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 เกีย่ วกับการฟนฟูกจิ การของบริษทั ฯ

3.

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18.5 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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ขอมูลทางการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ที่แสดง
เปรียบเทียบ เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลที่ไดรับการสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่น
ดังกลาวขางตน ซึ่งไดเสนอรายงานไวอยางมีเงื่อนไขจากการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณทําให
ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถสอบทานใหเปนที่พอใจในจํานวนของรายไดจากการใหบริการ ยอดคงเหลือ
ของลูกหนี้การคาและมูลคาตนทุนโครงขายเคเบิ้ลใยแกวนําแสงใตน้ําในงบการเงินรวม และมูลคาเงินลงทุน
และคาความนิยมในบริษัทยอยแหงหนึ่งในงบการเงินเฉพาะกิจการไดและไดใหขอสังเกตเกีย่ วกับ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ การชําระยอดคงคางระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งกับ
บริษัทที่ไมเกีย่ วของกันแหงหนึ่ง สัญญาใหบริการวงจรเชาระหวางบริษัทยอยแหงหนึ่งกับบริษัททีไ่ ม
เกี่ยวของกันแหงนี้ การฟน ฟูกิจการของบริษัทฯ การสงมอบงานลาชากวาสัญญาของบริษัทยอยแหงหนึ่ง
และการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพใน
ระหวางไตรมาสดังกลาวตามรายงาน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

กฤษดา เลิศวนา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2555
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป
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
ชื่อกิจการ
บริษัทยอย

ลักษณะความสัมพันธ
กลุ ม บริ ษั ท ที่ บ ริ ษั ท ฯมี อํ า นาจในการกํ า หนดนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อใหไดรับประโยชนจาก
กิจกรรมตางๆของบริษัทนั้น
มีกรรมการรวมกัน

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
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 สามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2554
2555
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการขายและการบริการ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายอื่น

12
12
10
4

7
10
16
4

(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น

2

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: ลานบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2555
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
คาจัดการรับ
คาเชาและคาบริการอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายอื่น

125
9
2
6

35
9
2
6

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการคิดกับลูกคารายอื่น
อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย + 0.5%
ราคาตามสัญญา

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม
2554 มีรายละเอียดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
31 มีนาคม
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

78
7
32
117

80
6
35
121

-

-

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

-

-

394

341

3
3
3

3
3
3

394
(16)
378

341
(16)
325

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

-

-

456
(6)
450

456
(6)
450

3

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
31 มีนาคม
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

273
18
291

263
17
280

-

-

4

4

19
-

19
-

2
4
6
16

2
4
6
16

19

19

-

-

778

778

-

-

(172)

(166)

-

-

606

612

4

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2554
2555
45
36
4
4
40
49

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
6
4
6
4

ภาระค้ําประกันกับบริษัทยอย
บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับบริษัทยอยตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 18.2
4.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

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

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
117
121
3,835
3,855
3
3
74
108
4,029
4,087
(160)
(117)
3,970
3,869

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
51
53
1,236
1,347
394
341
51
1,681
1,792
(67)
(69)
1,614
1,723

5

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แยกตามอายุหนี้
ที่คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสรุปไดดังนี้
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
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)

5

8

-

-

17
9
1
85
117

18
10
3
82
121

-

-

591

623

-

-

228
193
390
2,433
3,835
(160)
3,675
3,792

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

51
51
(51)
-

53
53
(53)
-

6

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ในยอดลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่
มีระยะเวลาคางชําระตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป ไดรวมยอดคางรับจากบริษัทที่มีรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ
ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
อายุหนี้คางชําระ

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

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
152
170
319
341
1,938
2,127
2,449
2,598

บริ ษั ท ย อ ยได ม อบสิ 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 วั นที่ 31 มี นาคม 2555 และ 31 ธั นวาคม 2554 ยอดคงเหลื อของลู กหนี้ การค าของบริ ษั ท จั สมิ น
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 สุ ด สั ญญาร ว มลงทุ น ) เนื่ อ งจากอยู ใ น
ระหวางการเจรจาอัตราสวนแบงรายไดกับเจเอสทีซี ปจจุบันผลสรุปของการเจรจาอัตราสวนแบง
รายไดยังไมเปนที่สิ้นสุด อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อวาการบันทึกดังกลาวสอดคลอง
กับสัญญารวมลงทุนดังกลาวขางตน

4.2 บริษัทยอยบางแหงมียอดหนี้คางชําระจากบริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) (ทีทีแอนดที) ซึ่งเปน
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง จํานวนรวม 199 ลานบาท ซึ่งแสดงไวเปนสวนหนึ่งของรายการ
“ลูกหนี้การคาและลูกหนี้ อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากเปนหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวัน 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 า กั ด (ซี ซี เ อส) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยจํ า นวน 171 ล า นบาท ซึ่ ง เป น หนี้ ที่ มี ข อ โต แ ย ง กั บ
ทีทีแอนดที ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18.7
7

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
5.

สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยรอการขายดังกลาวคือเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้งของบริษัท จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่งเปนบริษัทยอย ซึ่งแสดงสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาจํานวน 18
ลานบาท ในปจจุบันเจทีเอสอยูระหวางการเสนอขายเครื่องโทรศัพทสาธารณะที่ยังไมไดติดตั้งใหกับ
บริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ฝายบริหารของเจทีเอสประเมินวามูลคายุติธรรม
ใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี

6.

ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทยอยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้จาก
ทีทีแอนดทีจํานวน 150 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
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
(ตรวจสอบแลว)
49
49
23
23
402
402
451
451
23
23
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: ลานบาท)

ชื่อบริษัท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเผื่อการดอยคา
มูลคาตามบัญชี
ราคาทุน
ของเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 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

งบการเงินนี้มิไดรวมสวนแบงกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
และ 2554 ของบริษัทรวมสองแหง คือ บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จํากัดและบริษัท คุณคาพลังไทย
จํากัด เนื่องจากยังไมไดรับขอมูลจากบริษัทเหลานั้น อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาการ
ที่ ไ ม ไ ด นํา ผลการดํ า เนิน งานของบริษั ทดั งกลา วมารวมในงบการเงิ น นี้จ ะไมมี ผ ลกระทบที่ เ ป น
สาระสําคัญตองบการเงินโดยรวม
8.

เงินลงทุนในบริษัทยอย
(หนวย: ลานบาท)

ชื่อบริษัท

บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท อคิวเมนท จํากัด
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท โมไบล คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิสเสส จํากัด
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คอมพิวเนท คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท จัสมิน สมารทช็อป จํากัด
บริษัท ทรี บีบี จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล โอเวอรซีส จํากัด
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
บริษัท แจงวัฒนะ แพลนเนอร จํากัด
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปนผลที่บริษทั ฯรับระหวาง
ราคาทุน
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2555
2554
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
1,946
1,946
217
760
760
160
160
70
70
58
75
100
100
110
110
52
52
46
46
7
7
21
37
21
254
3,309
3,326
(367)
(367)
2,942
2,959
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
8.1

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.1 ปจจุบันเจเอสทีซีอยูในระหวางการเจรจาอัตรา
สวนแบงรายไดจากการใหบริการภายใตสัญญารวมลงทุนกับทีโอที ซึ่งเปนบริษัทผูใหสัมปทาน

8.2

ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯไดขายหุนสามัญของเจทีเอส จํานวน 68 ลานหุนเปนจํานวนเงินรวม
90 ลานบาทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 17 ลานบาทและมีมูลคาตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 140 ลานบาท บริษัทฯรับรูกําไร
จากการขายเงินลงทุนนี้เปนจํานวน 73 ลานบาทในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการและรับรูผลขาดทุนจํานวน 50 ลานบาท ภายใตรายการ “สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอย” 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 31 มีนาคม 2555

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

10,874
563

21
-

(5)
(395)
(20)
11,017

(1)
(2)
18

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 กรรมสิทธิ์และความเปนเจาของในอุปกรณซึ่งมีมูลคาตามราคาทุนจํานวน
ประมาณ 2,040 ลานบาท จะโอนมายังบริษัทยอยเมื่อบริษัทยอยไดชําระเงินใหกับเจาหนี้คาอุปกรณ
ครบถวนตามสัญญาแลว (31 ธันวาคม 2554: 2,403 ลานบาท)
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
10.

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 3)
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
เงินค้ําประกันผลงาน
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 3)
เจาหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
291
280
2,026
2,254
86
85
71
42
16
16
338
332
3,009
2,828

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
(ตรวจสอบแลว)
4
7
19
19
3
3
26
29

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

เจาหนี้คาอุปกรณ
ยอดคงคางดังกลาวค้ําประกันโดยการจํานําบัญชีเงินฝากของทริปเปลทีจํานวนรวม 121 ลานบาท
และการโอนสิ ท ธิ ก ารรั บ ชํ า ระเงิ น จากบริ ษั ท ทริ ป เป ล ที อิ น เทอร เ น็ ต จํ า กั ด (ที ที ที ไ อ) ซึ่ ง เป น
บริษัทยอย ตามสัญญาใหบริการโครงขายโทรคมนาคมของทริปเปลทีตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
กับเจาหนี้คาอุปกรณ

12.

เงินกูยืมระยะยาว

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

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
2,745
208
(76)
2,877

ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ให
เปนไปตามสัญญา และการรักษาสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนปจจุบัน เปนตน
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
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
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ทริปเปลทีมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 271 ลานบาท
(31 ธันวาคม 2554: 479 ลานบาท)
เงินกูยืมระยะยาวของซีซีเอส ค้ําประกันโดยการโอนสิทธิในการรับชําระเงินจากยอดหนี้คางชําระ
จากทีทีแอนดทีจํานวน 314 ลานบาท ใหแกธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง ซึ่งธนาคารดังกลาวไดยื่น
ขอรับชําระหนี้จํานวนนี้ตามแผนฟนฟูกิจการกับทีทีแอนดทีแลว
13.

หนี้สินระยะยาวตามแผนฟนฟูกิจการ

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

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
984
(216)
768

แผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯระบุใหบริษัทฯและเจทีเอสตองนําใบหุนสวนใหญในเงินลงทุนไปจํานํา
หรือวางเปนหลักประกันกับตัวแทนผูถือหลักทรัพย
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 บริษัทฯไดรับจดหมายจากธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (ธนาคาร)
แจงวาคําขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯกับธนาคารจํานวน 828
ลานบาท ซึ่งขอขยายระยะเวลาจากเดิมที่จะครบกําหนดในป 2555 นั้นไดรับการอนุมัติแลวและ
ปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการจัดทําสัญญาขยายระยะเวลาเงินกูกับธนาคาร โดยเมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2555 บริษัทฯไดจายชําระหนี้บางสวนเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาท ใหแกธนาคารแลว
อยางไรก็ตามเนื่องจากสัญญาการขอขยายระยะเวลาดังกลาวจะไดรับการลงนามหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินกูยืม
ดังกลาวขางตน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เปนหนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวนในงบแสดงฐานะการเงิน
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
14.

หุนทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุนทุนซื้อคืน
เมื่อวัน ที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 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 กํา หนดระยะเวลาจํ า หนา ยหุ น ซื้อคืน ไดภ ายหลั ง 6 เดือ น
นับแตการซื้อหุนคืนแลวเสร็จแตตองไมเกิน 3 ป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯไดซื้อคืนหุน
สามัญภายใตโครงการดังกลาวนี้เปนจํานวนรวม 30 ลานหุน มูลคารวมของหุนทุนซื้อคืนเปน
จํา นวนเงิน 67 ลานบาท คิ ด เปน รอยละ 0.4 ของหุน ที่จํา หนา ยทั้ งหมด (ไม รวมคา ใชจ า ยในการ
ซื้อหุนทุนซื้อคืน)
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุนคืนวาบริษัทมหาชนจํากัดจะซื้อหุนคืนไดไม
เกินวงเงินกําไรสะสม และใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจาย
ซื้อหุนคืนจนกวาจะมีการจําหนายหุนซื้อคืนไดหมด หรือลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนทุนซื้อคืนที่
จําหนายไมหมดแลวแตกรณี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารอง
สําหรับหุนทุนซื้อคืนเต็มจํานวนแลว

15.

ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีของรั ฐ โดยคํ า นวณจากกําไรทางภาษีต ามกฎหมายภาษีอากรคูณ ด ว ยอั ตราภาษีเฉลี่ย ทั้งป ที่
ประมาณไว

16.

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

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการตามสวนงานการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง การใหบริการโครงขายโทรคมนาคม สวนงานจัดหา ออกแบบ และวาง
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และสวนงานอื่น และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เปนดังนี้

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

1,807
10
1,817
1,200

1,420
6
1,426
924

สวนงานการใหบริการ
โครงขายโทรคมนาคม
2555
2554
303
194
497
75

489
183
672
166

งบการเงินรวม
สวนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและ
สวนงานอื่นๆ
โทรคมนาคม
2555
2554
2555
2554
229
4
233
44

370
2
372
63

32
25
57
(2)

30
21
51
2

(หนวย: ลานบาท)

การตัดรายการบัญชี
ระหวางกัน
2555
2554
(233)
(233)
-

(212)
(212)
-

งบการเงินรวม
2555
2554
2,371
2,371
1,317

2,309
2,309
1,155

57
(179)
(449)
(45)
(101)
(137)
3
466

18
(192)
(436)
(60)
(12)
(28)
(107)
(140)
17
215

บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
14

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
18.

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

18.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสือค้ําประกันการ
ประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวนเงินประมาณ 1,096 ลานบาทในนามของบริษัทฯ
และบริษัทยอย (เฉพาะของบริษัทฯ: 12 ลานบาท)
18.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ําประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทยอย
เปนจํานวนเงินรวม 4 ลานบาท
18.3 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิตกับผูขายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 15 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 20 ลานบาท
18.4 บริษัทยอยมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อและติดตั้งอุปกรณจากบริษัทที่ไม
เกี่ยวของกันเปนจํานวนเงินประมาณ 8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 15 ลานบาท
18.5 บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (ทีเจพี) ซึ่งเปนบริษัทยอยไดทําสัญญาจางเหมา (Turn-Key) กับ
บริษัทคูสัญญาแหงหนึ่ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะตองสงมอบงานใหกับบริษัทคูสัญญาดังกลาวตาม
ระยะเวลาที่กํ า หนดในสัญ ญา โดยจะตอ งส ง มอบภายในวั น ที่ 29 ธั น 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
18.6 ทริปเปลทีไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชารถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต 3 - 5 ป
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ทริปเปลที มีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดดังนี้
ลานบาท
จายชําระภายใน:
ภายใน 1 ป
1 - 5 ป

28
1
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
18.7 คดีฟองรองและขอพิพาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 คดีฟองรองและขอพิพาทของบริษัทยอยสรุปไดดังนี้
รายละเอียดคดีฟองรองและขอพิพาท
บริษัท คลาว คอมพิวติ้ง
โซลูชั่นส จํากัด (ซีซีเอส)

ขอพิพาท
ซีซีเอสมียอดหนี้คางชําระจากทีทีแอนดทีจํานวน 171 ลานบาท
ซึ่งรวมอยูในยอดหนี้คางชําระจํานวน 199 ลานบาท ตามที่กลาว
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.2 ยอดหนี้ดังกลาวนี้เปน
หนี้ที่มีขอโตแยงกับทีทีแอนดที โดยในป 2554 ทีทีแอนดทีไดยื่น
คําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกรองให
ซีซีเอสชําระเงินเปนจํานวนรวมประมาณ 1,780 ลานบาท พรอม
ใหชําระดอกเบี้ย ในอั ตรารอยละ 7.5 ตอป นับ แตวันเสนอขอ
พิพาทจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น ฝายบริหารของซีซีเอสพิจารณาวา
ซีซีเอสไมไดปฏิบัติผิดสัญญา และไมตองจายชําระหนี้จํานวน
เงิ น ดั ง กล า วให กั บ ที ที แ อนด ที แ ละในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2555
ซี ซี เ อสได ยื่ น คํ า คั ด ค า นคํ า เสนอข อ พิ พ าทของที ที แ อนด ที ต อ
สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการเพื่ อ ให ส ถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการยก
คําเสนอขอพิพาทของทีทีแอนดทีดังกลาว และเสนอขอเรียกรอง
แยงตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกรองใหทีทีแอนดทีชําระเงิน
เปนจํานวนรวมประมาณ 528 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป นับแตวันถัดจากวันที่เสนอคําคัดคานคําเสนอ
ข อ พิ พ าทจนกว า จะชํ า ระเสร็ จ สิ้ น ในป จ จุ บั น อยู ร ะหว า ง
กระบวนการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
คดีฟองรอง
ซีซีเอสถูกบริษัทที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งในประเทศฟองรอง
ใหชําระหนี้จํานวน 80 ลานบาท และดอกเบี้ยจํานวน 11 ลานบาท
ตอมาในเดือนเมษายน 2555 มีการทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความกันในศาลโดยที่ซีซีเอสจะชําระหนี้จํานวน 80 ลานบาท
คืนให แก บริษั ทดั งกล าวเมื่ อซีซี เอสได รับชํ าระหนี้ ค างานจาก
ทีทีแอนดที และซีซีเอสไมตองชําระดอกเบี้ยจํานวน 11 ลานบาท
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
รายละเอียดคดีฟองรองและขอพิพาท
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนต จํากัด
(เจไอเนต)

เจไอเนตได รั บ แจ ง จากเจ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย ใ ห ชํ า ระ
คาบริการวงจรเชาจํานวน 20 ลานบาท ใหแกทีทีแอนดที พรอม
ใหชําระดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ครบกําหนดชําระจนกวาจะไดรับ
ชํา ระหนี้เสร็จ สิ้ น เจไอเนตได บัน ทึก คาบริการดั ง กลา วไวใ น
บัญชีครบถวนแลว แตในสวนของดอกเบี้ยนั้น เจไอเนตคาดวา
จะสามารถเจรจาตอรองกับทีทีแอนดทีไดและโอกาสที่จะตอง
ชําระมีนอยมาก เจไอเนตจึงไมไดบันทึกรายการดอกเบี้ย คาง
ชําระไวในบัญชี ปจจุบันคดียังอยูในระหวางการสอบสวนของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย

บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด
(สมารท)

สมารทไดรับแจงจากเจาพนักงานพิทักษทรัพยใหชําระคาบริการ
วงจรเชาจํานวน 24 ลานบาทใหแกทีทีแอนดที พรอมใหชําระ
ดอกเบี้ยตั้งแตวันที่ครบกําหนดชําระจนกวาจะไดรับชําระหนี้
เสร็จสิ้น สมารทไดบันทึกคาบริการดังกลาวไวในบัญชีครบถวน
แลว แตในสวนของดอกเบี้ยนั้น สมารทคาดวาจะสามารถเจรจา
ตอรองกั บทีทีแอนดทีไดและโอกาสที่ จะตองชําระมีนอยมาก
สมาร ท จึ ง ไม ไ ด 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 นระหว า งการสอบสวนของเจ า พนั ก งาน
พิทักษทรัพย

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

ตามที่เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 41.9 (4) ใน
งบการเงินประจําป 2554 ทีทีแอนดทีเรียกรองใหทริปเปลทีชําระ
เงิ น เป น จํ า นวนรวมประมาณ 2,330 ล า นบาท พร อ มให ชํ า ระ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้นและใน
ขณะเดียวกันทริปเปลทีมีการเรียกรองคาเสียหายจากทีทีแอนดที
เป น จํ า นวนเงิ น รวมประมาณ 3,477 ล า นบาท นอกจากนี้ มี ค ดี
ฟองรองเพิ่มเติมดังนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
รายละเอียดคดีฟองรองและขอพิพาท
ก) ทริ ป เป ล ที แ ละที ที ที ไ อ ฟ อ งบริ ษั ท พี แพลนเนอร จํ า กั ด
กับพวก ซึ่งเปนผูทําและผูบริหารแผนปรับโครงสรางหนี้
ของทีทีแอนดทีเรียกคาเสียหายจํานวน 2,439 ลานบาท กรณี
ขั ด ขวางการให บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต บรอดแบนด ข อง
ทริป เป ลที แ ละที ทีที ไ อ บนโครงข า ยของที ทีแ อนดที ต าม
สั ญ ญา ขณะนี้ ค ดี อ ยู ใ นระหว า งการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย จาก
ประธานศาลฎีกาในเรื่องเขตอํานาจศาล ซึ่งเมื่อไดขอวินิฉัย
แลว ก็จะเขากระบวนการพิจารณาของศาลที่มีเขตอํานาจ
ตอไป
ข) ทริปเป ลทีไ ด ถูก ทีทีแอนด ทีฟองรองฐานละเมิดและเรีย ก
คาเสียหายเปนจํานวน 621 ลานบาท พรอมใหชําระดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จนกวาการชําระจะเสร็จสิ้น โดย
กลาวหาวา ทริปเปลทีใชวงจรเชาของทีทีแอนดทีภายหลัง
จากที่ ที ที แ อนด ที ไ ด บ อกกล า วปฏิ เ สธสิ ท ธิ ต ามสั ญ ญา
ใหบริการวงจรเชาแลว ซึ่งฝายบริหารของทริปเปลทีเห็นวา
ทริปเปลทีไมไดกระทําละเมิดตามที่ถูกกลาวหา ขณะนี้คดีอยู
ในระหวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบุรี
ฝ า ยบริ ห ารของทริ ป เป ล ที แ ละที ที ที ไ อเชื่ อ ว า จะไม ไ ด รั บ
ผลเสี ย หายที่ มี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ คดี ฟ อ งร อ งและข อ พิ พ าท
ดังกลาว จึงไมไดบันทึกสํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว
ในบัญชี
18.8 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 อยูในระหวางการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ที่สามจากกสทช. ปจจุบันเออารเอสยังไมไดรับใบอนุญาตดังกลาว
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
19. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เงินปนผล
เงินปนผลประจําป 2554
20.

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

เงินปนผลจาย
(ลานบาท)

เงินปนผลจาย
ตอหุน
(บาท)

181

0.025

การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555
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