บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
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 5 บริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทานได้ระงับการจ่ายชําระยอด
คงค้างค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งกับบริ ษทั ผูใ้ ห้
สัมปทานให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็ นวันที่สิ้นสุ ด
สัญญาร่ วมลงทุน เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่
ในรายงานนี้ ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและผลของการเจรจาอัตราส่ วน
แบ่งรายได้ดงั กล่าวนี้อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ วันที่
31 มีนาคม 2556 จํานวน 2,518 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 2,518 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และอาจมี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จํานวน
1,946 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 1,946 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทาน
เพื่อให้เป็ นที่พอใจในยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ ซึ่ง
เหตุการณ์น้ ีเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
ข้ อสรุ ปอย่ างมีเงื่อนไข
จากการสอบทานของข้าพเจ้า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 จากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจํานวนประมาณ 100 ล้านบาท และตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้างของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งให้แก่
บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจํานวนประมาณ 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริ การวงจรเช่าระหว่าง
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งนี้ และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 19.8 เกี่ยวกับการที่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ยนื่ คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเพื่อเรี ยกร้องให้บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งชําระเงินเป็ นจํานวนรวม 1,780 ล้านบาท และ
เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
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2.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ

3.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.6 เกี่ยวกับการส่ งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 31 ล้านบาทและค่าปรับล่าช้าตามสัญญาเป็ นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา

4.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขจากเรื่ องดังกล่าวข้างต้นนี้

กฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 7 พฤษภาคม 2556
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
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 วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

1.3

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ นรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และได้จดั ทําขึ้นโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.4

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่ างงวด
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษี เ งิ น ได้ - การได้รั บ ประโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ไ ด้คิ ด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิ จการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี ขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับ นี้ กํา หนดให้ กิ จ การระบุ ผ ลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ เ กิ ด จากความแตกต่ า งของมู ล ค่ า
สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ ก ํา หนด บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยได้
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในไตรมาสปั จจุบนั และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี ก่อนที่
แสดงเป็ นข้อมู ลเปรี ย บเที ย บเสมื อ นหนึ่ ง ว่า บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยรั บรู ้ ผ ลกระทบทางภาษี เ ป็ น
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีดงั กล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.5

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่ อง
ภาษี เ งิ น ได้ เนื่ อ งจากการนํ า มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 12 เรื่ อง ภาษี เ งิ น ได้ มาถื อ ปฏิ บ ัติ
ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ทุ ก รายการ แต่ รับรู ้ สิน ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้รอการตัด บัญชี สํา หรั บผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใ ช้หัก ภาษี
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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2.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างงวด
ปั จ จุ บนั ให้ใ ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐานการบัญชี และการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ นที่ เ กิ ด ขึ้ นจากการ
รื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมิ นว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13

สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ปั จ จุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยอยู่ใ นระหว่า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ
งบการเงินในปี ที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินข้างต้นมีผลบังคับใช้ ซึ่งยังไม่สามารถสรุ ปผลได้ในขณะนี้
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3.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญตามที่กล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 เนื่ องจากบริ ษทั ฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษี
เงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จํานวนเงิ นของรายการปรั บปรุ งที่ มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพิ่มขึ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 มีนาคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

ณ วันที่
1 มกราคม

ณ วันที่
31 มีนาคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

ณ วันที่
1 มกราคม

2556

2555

2555

2556

2555

2555

363

380

494

267

285

383

24

28

39

-

-

-

12

12

13

-

-

-

327

340

442

267

285

383
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ลดลง
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่

31 มีนาคม 2556

31 มีนาคม 2555

31 มีนาคม 2556

31 มีนาคม 2555

13

42

19

36

-

1

-

-

13

41

19

36

0.002

0.006

0.003

0.005
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4.

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
ทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมต่างๆของบริ ษทั นั้น
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

ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการธุ รกิจดังกล่าวสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2555
2556
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและการบริ การ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น

11
10
1
4

12
12
10
4

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2556
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าจัดการรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายอื่น

125
9
2
7

125
9
2
6

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ + 0.5%
ราคาตามสัญญา

6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 5)
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

53
6
21
80

53
5
26
84

-

-

ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 5)
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

-

-

344

375

1
1
1

1
1
1

344
(16)
328

375
(16)
359

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

-

-

404
(6)
398

448
(6)
442

เงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย (หมายเหตุ 5)
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย

-

-

1,181
1,181

1,206
1,206

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

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 11)
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 11)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
กลุ่มโมโน
รวมเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ - กิจการที่
เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

141
18
159

141
17
158

-

-

4

4

26
-

24
-

2
6
12

2
5
11

26

24

-

-

778
(778)

778
(778)

-

-

-

-

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2555
2556
37
45
4
4
49
41

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
7
6
7
6

ภาระคํ้าประกันกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 19.2
8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 4)
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
80
84
3,557
3,737
1
1
218
177
3,856
3,999
(350)
(314)
3,685
3,506

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
50
52
344
375
1,181
1,206
1,575
1,633
(66)
(68)
1,509
1,565

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แยกตามอายุหนี้
ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสรุ ปได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ

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

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

9

10

-

-

14
57
80

14
2
1
57
84

-

-

9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
อายุหนี้คา้ งชําระ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

284

411

-

-

157
68
149
2,899
3,557
(350)
3,207
3,287

233
69
163
2,861
3,737
(314)
3,423
3,507

50
50
(50)
-

52
52
(52)
-

ในยอดลูกหนี้ การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่
มีระยะเวลาค้างชําระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
69
69
2,568
2,568
2,637
2,637
-

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

10

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิ
เคชัน่ ส์ จํากัด (เจเอสทีซี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จํานวน 2,518 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 2,518 ล้าน
บาท) เป็ น ลูกหนี้การค้าจากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริ ษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้างไว้ต้ งั แต่
เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (วันที่สิ้นสุ ดสัญญาร่ วมลงทุน) เนื่องจากอยูใ่ นระหว่าง
การเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั เจเอสทีซี ปั จจุบนั ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่
เป็ นที่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของเจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญา
ร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ปั จจุ บนั เจเอสที ซีและบริ ษทั ไทย ลองดิ สแทนส์ เทเลคอมมิวนิ เคชั่นส์ จํากัด (ที แอลดี ที) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยอยู่ในระหว่างการเตรี ยมการเพื่อขอเป็ นผูบ้ าํ รุ งรักษาโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ
ตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการร่ วมลงทุนระหว่างทีโอทีกบั เจเอสทีซีจากทีโอที
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับเงินส่ วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญาร่ วม
ลงทุ นดังกล่ าวเพื่อคํ้าประกันเงิ นกูย้ ืมระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 12
6.

สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายดังกล่าวคือเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม
ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ซึ่ งแสดงสุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่าจํานวน 40
ล้านบาท ในปั จจุบนั เจทีเอสอยูร่ ะหว่างการเสนอขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งให้กบั
บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ฝ่ ายบริ หารของเจทีเอสประเมินว่ามูลค่ายุติธรรม
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

7.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาปรับโครงสร้ างหนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จาก
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องแห่ งหนึ่ งจํานวน 100
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 102 ล้านบาท) ซึ่ งจะได้รับชําระคืนเป็ นเงินสดตลอดระยะเวลา 4 ปี ตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าว อย่างไรก็ตามยอดคงเหลือดังกล่าวยังมียอด
หนี้ที่ยงั มีขอ้ โต้แย้งและยังอยูใ่ นกระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางอีกเป็ นจํานวน 97 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2555: 98 ล้านบาท) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ายอดหนี้ ที่ได้รับคําสั่งเป็ นที่สุดจะ
ไม่แตกต่างอย่างมีสาระคัญจากยอดที่บริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชี
บริ ษทั ย่อยได้ยนื่ อุทธรณ์คาํ สั่งเห็นชอบแผนฟื้ นฟูดงั กล่าวต่อศาลฎีกา ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา
11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั โมไบล์ คอมมิวนิเคชัน่ เซอร์วสิ เสส จํากัด
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล โอเวอร์ซีส์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จํากัด
บริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯรับระหว่าง
ราคาทุน
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2556
2555
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
1,946
1,946
760
760
160
160
70
70
58
58
100
100
110
110
52
52
46
46
7
7
21
21
3,309
3,309
(367)
(367)
2,942
2,942

8.1

ตามที่ กล่ าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 5 ปั จจุ บนั เจเอสทีซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตรา
ส่ วนแบ่งรายได้จากการให้บริ การภายใต้สญ
ั ญาร่ วมลงทุนกับทีโอที ซึ่งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทาน

8.2

ในเดือนมกราคม 2555 บริ ษทั ฯได้ขายหุ น้ สามัญของเจทีเอส จํานวน 68 ล้านหุ ้นเป็ นจํานวนเงินรวม
90 ล้านบาทในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี ในงบการเงินเฉพาะกิ จการ
จํานวน 17 ล้านบาทและมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 140 ล้านบาท บริ ษทั ฯรับรู ้กาํ ไร
จากการขายเงินลงทุนนี้ เป็ นจํานวน 73 ล้านบาทในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินเฉพาะ
กิ จการและรั บรู ้ ผลขาดทุนจํานวน 50 ล้านบาท ภายใต้รายการ “ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบการเงินรวม

8.3

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

8.4

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) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยรวมถึงซื้อหุ น้ ในส่ วน
ที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุน้ ของทีทีแอนด์ที การเข้าซื้อหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวนี้ยงั คงมีขอ้ โต้แย้ง
กับทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามที่ปรึ กษากฎหมายได้แสดงความเห็ นว่าอคิวเมนท์สามารถดําเนิ นการ
ดังกล่าวได้
12

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

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

มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
49
49
23
23
402
402
451
451
23
23
(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริ ษทั

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ของเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
49
49
(33)
(33)
16
16
402
451

402
451

(402)
(435)

(402)
(435)

16

16

งบการเงินนี้ มิได้รวมส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
และ 2555 ของบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง คือ บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด เนื่ องจากยังไม่ได้รับ
ข้อมูลจากบริ ษทั แห่ งนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่าการที่ไม่ได้นาํ ผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ดังกล่าวมารวมในงบการเงินนี้จะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแล้ ว)
ซื้อเพิม่ ระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
โอนออกระหว่างงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

11,078
383

14
-

(31)
(421)
(5)
11,004

(2)
12

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 กรรมสิ ทธิ์ และความเป็ นเจ้าของในอุปกรณ์ที่ซ้ื อมาตามสัญญาผ่อนชําระ
ระยะยาวตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 14 ซึ่ งมี มูล ค่า ตามราคาทุ น จํา นวน
ประมาณ 647 ล้านบาท จะโอนมายังบริ ษทั ย่อยเมื่อบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงิ นให้กบั เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์
ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (31 ธันวาคม 2555: 909 ล้านบาท)
11.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
159
158
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
1,740
2,057
เงินคํ้าประกันผลงาน
82
84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
37
62
3
11
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
12
11
26
24
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
245
284
2
3
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
2,656
31
38
2,275

ทริ ปเปิ ลทีมีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการ
โอนตัว๋ สัญญาใช้เงิ นและการโอนสิ ทธิ การรับชําระเงิ นเป็ นจํานวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญา
ให้บริ การวงจรตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ในงบการเงินประจําปี 2555
14

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12.

เงินกู้ยมื ระยะยาว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ ว)
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
3,043
(89)
2,954

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่ น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้
เป็ นไปตามสัญญา และการรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุ น้ ปัจจุบนั เป็ นต้น
เงินกูย้ ืมระยะยาวของทริ ปเปิ ลทีวงเงินจํานวน 2,000 ล้านบาทมีหลักประกันเป็ นบัญชีเงินฝากของ
ทริ ปเปิ ลที
เงินกูย้ ืมระยะยาวของซีซีเอสคํ้าประกันโดยเจทีเอสและการโอนสิ ทธิ ในการรับชําระเงินจากยอดหนี้
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
13.

หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ ว)
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
708
(16)
692

แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯระบุให้บริ ษทั ฯและเจทีเอสต้องนําใบหุ น้ ส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานํา
หรื อวางเป็ นหลักประกันกับตัวแทนผูถ้ ือหลักทรัพย์
14.

เจ้ าหนีค้ ่ าอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ ออุปกรณ์ผ่อนชําระระยะยาวจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งยอด
คงค้างดังกล่าวคํ้าประกันโดยอคิวเมนท์ การจํานําบัญชีเงินฝากของทริ ปเปิ ลทีจาํ นวนรวม 32 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2555: 62 ล้านบาท) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว

15

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15.

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ย
ทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

16.

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

146

137

-

-

13

42

19

36

159

179

19

36

หุ้นทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสํ าหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 8/2554 มีมติอนุ มตั ิโครงการการ
ซื้อหุ น้ คืนเพื่อบริ หารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่ วนเกินจํานวนไม่เกิน 724 ล้านหุ น้ (มูลค่าที่ตราไว้
หุ น้ ละ 0.50 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุ ้นที่จาํ หน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 300 ล้านบาท
โดยจะดําเนิ นการซื้อหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่
27 มิถุนายน 2555 และมีกาํ หนดระยะเวลาจําหน่ายหุ ้นซื้ อคืนได้ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้ อหุ ้น
คืนแล้วเสร็ จแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่กลต. ชส. (ว)
2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้ อหุ น้ คืนว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดจะซื้ อหุ ้นคืนได้ไม่
เกินวงเงินกําไรสะสม และให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่าย
ซื้อหุน้ คืนจนกว่าจะมีการจําหน่ายหุ น้ ซื้อคืนได้หมด หรื อลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุ น้ ทุนซื้อคืนที่
จําหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหุ้นสามัญที่ซ้ื อคืนโดยบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 107 ล้านหุ ้น มูลค่ารวมของ
หุ น้ ทุนซื้อคืนเป็ นจํานวนเงิน 298 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุน้ ทุนซื้อคืน) และบริ ษทั ฯได้
จัดสรรกําไรสะสมเป็ นสํารองสําหรับหุ น้ ทุนซื้อคืนเต็มจํานวนแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
บริ ษทั ฯได้จดทะเบี ยนลดทุนเป็ นจํานวนรวม 107 ล้านหุ ้นกับกระทรวงพาณิ ชย์ตามมติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ซึ่ งอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯลดทุนที่ชาํ ระ
แล้วโดยการตัดหุ ้นทุนซื้ อคืนที่ไม่สามารถจําหน่ ายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในระหว่าง
วันที่ 2-15 มกราคม 2556 และต่อมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ฯได้โอนกลับกําไรสะสมจัดสรร
สําหรับหุ น้ ทุนซื้อคืนจํานวนดังกล่าวทั้งจํานวน หลังจากที่ได้ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ น้ ทุนซื้อ
คืนดังกล่าวข้างต้นแล้ว
17.

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่
ในระหว่างงวด

17

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18.

ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้
ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของการบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงาน
ทั้งสิ้ น 4 ส่ วนงาน ดังนี้
1)
2)
3)
4)

ส่ วนงานการให้บริ การอินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง
การให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม
ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
ส่ วนงานอื่น

ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไร
หรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
รายได้ระหว่างส่ วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่ วนงานการให้
บริ การอินเตอร์เน็ต
ความเร็ วสู ง
2556
2555
รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ส่ วนงานการให้บริ การ
โครงข่ายโทรคมนาคม
2556
2555

งบการเงินรวม
ส่ วนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
ระบบสื่ อสารและ
ส่ วนงานอื่นๆ
โทรคมนาคม
2556
2555
2556
2555

2,246
11
2,257

1,807
10
1,817

292
216
508

303
194
497

75
33
108

229
4
233

35
28
63

32
25
57

1,512

1,200

67

75

37

44

(3)

(2)

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2556
2555
(288)
(288)

(233)
(233)

งบการเงินรวม
2556
2555
2,648
2,648

2,371
2,371

1,613

1,317

69
(164)
(456)
(38)
(80)
(159)
(9)
776

57
(179)
(449)
(45)
(101)
(179)
4
425
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
ส่ วนงานการให้บริ การ
และวางระบบสื่ อสารและ
ส่ วนงานการให้บริ การ
การตัดรายการบัญชี
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูง
โทรคมนาคม
โครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกัน
ส่ วนงานอื่นๆ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนี้การค้า
351
351
3,171
3,213
936
1,132
67
76
(1,238)
(1,265)
3,287
3,507
สิ นค้าคงเหลือ
19
6
37
45
3
3
(5)
59
49
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
652
662
652
662
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
9,993
10,036
576
604
16
17
465
473
(46)
(52)
11,004
11,078
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
4,802
4,484
รวมสิ นทรัพย์
19,804
19,780

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

19.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสื อคํ้าประกันการ
ประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 924 ล้านบาทในนามของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย (31 ธันวาคม 2555: 955 ล้านบาท) และเฉพาะของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 10 ล้านบาท (31
ธันวาคม 2555: 10 ล้านบาท)
19.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการคํ้าประกันหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อย
เป็ นจํานวนเงินรวม 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 3 ล้านบาท)
19.3 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผูข้ ายในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาและ 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
19.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริ การระยะยาว
ก)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสโดยทริ ปเปิ ลทีจะได้รับค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ
ทริ ปเปิ ลที ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ในสัญญา ทริ ปเปิ ลที มีภาระที่ จะต้องให้บริ การกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ข)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาขอใช้วงจรเช่ากับทีทีแอนด์ที โดยตกลง
ชําระค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริ ปเปิ ลทีตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุ มคณะกรรมการของทริ ปเปิ ลทีมีมติอนุ มตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทํา
ความตกลงเปลี่ ย นแปลงการคิ ด อัต ราค่ า บริ การโครงข่ า ยโทรคมนาคมของสั ญ ญาที่ ท ํา กั บ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอส ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.4 ก) โดยเปลี่ยนเป็ นการแบ่ง
ผลประโยชน์ในอัตราส่ วนร้ อยละ 95 ของค่าบริ การที่ เรี ยกเก็บได้จากลูกค้าโดยให้ถือว่าทริ ปเปิ ลที
(หรื อบริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) ให้บริ การแก่ลูกค้าร่ วมกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทริ ปเปิ ลที (หรื อ
บริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) จะเป็ นผูล้ งทุนในด้านโครงข่าย การจัดซื้ อ Routers และการลงทุนด้านการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทําความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าบริ การวงจรเช่าของสัญญาที่ทาํ กับทีทีแอนด์ที ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
19.4 ข) โดยตกลงให้คิดอัตราค่าบริ การวงจรเช่าในอัตราส่ วนร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริ การเฉลี่ยต่อ
วงจรต่อเดือนที่ทริ ปเปิ ลทีได้รับจากการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าวผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลทีเห็นว่าเป็ นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด ในฐานะผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที
ได้มีห นัง สื อ บอกกล่ า วไม่ ย อมรั บ สิ ท ธิ ต ามสัญ ญาให้บ ริ ก ารวงจรเช่ า ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 19.4 ข) รวมทั้งสัญญาและ/หรื อบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
และข้อตกลงเกี่ ยวกับอัตราค่าบริ การวงจรเช่ าทุกฉบับโดยให้มีผลการยกเลิกสัญญาตั้งแต่วนั ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นไป
19.5 ทริ ปเปิ ลทีได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 5 ปี
ทริ ปเปิ ลที มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานที่บอกเลิกไม่ได้
ดังนี้
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556
จ่ายชําระภายใน:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
19
1

25
-

19.6 บริ ษทั ที .เจ.พี. เอ็นจิ เนี ยริ่ ง จํากัด (ทีเจพี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับ
บริ ษทั คู่สัญญาแห่ งหนึ่ ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่ งมอบงานให้กบั บริ ษทั คู่สัญญาดังกล่าวตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา โดยจะต้องส่ งมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปั จจุ บนั ที เจพีไม่
สามารถส่ งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลาซึ่งบริ ษทั คู่สัญญามีสิทธิ ที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตาม
สัญญาจากทีเจพีเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริ หารของทีเจพีอยูใ่ นระหว่างการขอแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานกับคู่สัญญาและขอขยายระยะเวลา
กับบริ ษทั คู่สัญญาออกไป ซึ่ งผูบ้ ริ หารของทีเจพีเชื่ อว่าจะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้ องาน
และขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญา เนื่ องจากเหตุของความล่าช้าเกิดจากการส่ งมอบพื้นที่ของ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งมี ความล่ าช้า และจะสามารถปิ ดโครงการได้โ ดยมี ค่ าปรั บเกิ ด ขึ้ น อย่า งไม่ มี
สาระสําคัญ
19.7 อคิวเมนท์มีภาระผูกพันตามสัญญาการให้สื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่จะต้องชําระใน
อนาคตดังนี้
(หน่วย: ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
จ่ายชําระภายใน:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.3
0.9

0.3
1.0
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.8 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทของบริ ษทั ย่อยสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั คลาว คอมพิวติ้ง
โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(ซีซีเอส)

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
ซี ซีเอสมียอดหนี้ คา้ งชําระจากทีทีแอนด์ทีจาํ นวนประมาณ 5 ล้านเหรี ยญ
สหรั ฐอเมริ กา (ณ วันที่ 31 มี นาคม 2556 เที ยบเท่าจํานวนประมาณ 167
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 167 ล้านบาท)) ยอดหนี้ดงั กล่าวนี้เป็ นหนี้ที่มี
ข้อโต้แ ย้งกับ ที ทีแ อนด์ที โดยในปี 2554 ที ทีแ อนด์ทีไ ด้ยื่น คําเสนอข้อ
พิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเพื่อเรี ยกร้ องให้ซีซีเอส ชําระเงิ นเป็ น
จํานวนรวมประมาณ 1,780 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วนั เสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตามฝ่ าย
บริ หารของ ซีซีเอสพิจารณาว่าซี ซีเอสไม่ได้ปฏิบตั ิผดิ สัญญาจึงจะไม่ตอ้ ง
จ่ายชําระเงิ นจํานวนดังกล่าวให้กบั ทีทีแอนด์ทีและในเดื อนกุมภาพันธ์
2555 ซีซีเอสได้ยนื่ คําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทของ ทีทีแอนด์ทีต่อสถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันอนุ ญาโตตุลาการยกคําเสนอข้อพิพาท
ของที ที แ อนด์ ที ดั ง กล่ า ว และเสนอข้ อ เรี ยกร้ อ งแย้ง ต่ อ สถาบั น
อนุ ญ าโตตุ ล าการเรี ยกร้ อ งให้ ที ที แ อนด์ ที ช ํา ระเงิ น เป็ นจํา นวนรวม
ประมาณ 528 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั
ถัดจากวัน ที่ เสนอคําคัด ค้านคําเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
ต่อมาในเดื อนกรกฎาคม 2555 ที ทีแอนด์ทีได้ยื่นคําแก้ขอ้ เรี ยกร้ องแย้ง
ของซี ซีเอสต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
ยกข้อเรี ยกร้ องแย้งของซี ซีเอสที่ให้ทีทีแอนด์ทีชาํ ระเงิ นจํานวนรวม 528
ล้านบาทพร้ อมดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น ในปั จจุบนั ทั้งสองฝ่ ายได้แต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการแล้วและรอการนัดหมายจากอนุญาโตตุลาการ

บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนต เจไอเนตได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้ชาํ ระค่าบริ การวงจร
จํากัด (เจไอเนต)
เช่ าจํานวน 20 ล้านบาท ให้แก่ทีทีแอนด์ที พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยตั้งแต่
วัน ที่ ครบกําหนดชําระจนกว่า จะได้รับชํา ระหนี้ เสร็ จ สิ้ น เจไอเนตได้
บันทึกยอดหนี้ค่าบริ การดังกล่าวไว้ในบัญชีครบถ้วนแล้ว แต่ในส่ วนของ
ดอกเบี้ยนั้น เจไอเนตคาดว่าจะสามารถเจรจาต่อรองกับที ทีแอนด์ทีได้
และโอกาสที่ จะต้องชําระมี น้อยมาก เจไอเนตจึ งไม่ได้บนั ทึ กรายการ
ดอกเบี้ยค้างชําระไว้ในบัญชี ปั จจุบนั การสอบสวนพยานได้เสร็ จสิ้ นแล้ว
และอยูใ่ นระหว่างรอคําวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ชื่อบริ ษทั

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

บริ ษทั สมาร์ท ไฮเวย์
จํากัด (สมาร์ท)

สมาร์ทได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่า
จํานวน 24 ล้านบาทให้แก่ทีทีแอนด์ที พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่
ครบกําหนดชําระจนกว่าจะได้รับชําระหนี้เสร็ จสิ้ น สมาร์ ทได้บนั ทึกยอด
หนี้ค่าบริ การดังกล่าวไว้ในบัญชีครบถ้วนแล้ว แต่ในส่ วนของดอกเบี้ยนั้น
สมาร์ ทคาดว่าจะสามารถเจรจาต่ อรองกับที ทีแอนด์ทีได้และโอกาสที่
จะต้องชําระมีนอ้ ยมาก สมาร์ ทจึงไม่ได้บนั ทึกรายการดอกเบี้ยค้างชําระ
ไว้ในบัญชี ปัจจุบนั การสอบสวนพยานได้เสร็ จสิ้ นแล้วและอยูใ่ นระหว่าง
รอคําวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์

บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที
บรอดแบนด์ จํากัด
(มหาชน)
(ทริ ปเปิ ลที) และ
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที
อินเทอร์เน็ต จํากัด
(ทีทีทีไอ)

ตามที่ เ ปิ ดเผยไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 35.8 (4) ในงบ
การเงินประจําปี 2555 ทีทีแอนด์ทีเรี ยกร้องให้ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระเงินเป็ น
จํา นวนรวมประมาณ 2,346 ล้า นบาท พร้ อ มให้ช ํา ระดอกเบี้ ย ในอัต รา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ นและในขณะเดียวกัน ทริ ปเปิ ลทีมี
การเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากทีทีแอนด์ทีเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 3,477
ล้านบาท นอกจากนี้มีคดีฟ้องร้องเพิ่มเติมดังนี้
ก) ทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอ ฟ้ องบริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด กับพวก ซึ่ง
เป็ นผูท้ าํ และผูบ้ ริ หารแผนปรั บโครงสร้ างหนี้ ของทีทีแอนด์ทีเรี ยก
ค่ า เสี ย หายจํา นวน 2,439 ล้า นบาท กรณี ข ัด ขวางการให้ บ ริ การ
อินเตอร์ เน็ตบรอดแบนด์ของทริ ปเปิ ลที และที ทีทีไอ บนโครงข่าย
ของที ที แ อนด์ที ต ามสั ญ ญาเช่ า ระหว่ า งทริ ป เปิ ลที กับ ที ที แ อนด์ ที
ขณะนี้ คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยจากประธานศาลฎีกาใน
เรื่ องเขตอํานาจศาล ซึ่ งเมื่อได้ขอ้ วินิฉัยแล้วก็จะเข้ากระบวนการ
พิจารณาของศาลที่มีเขตอํานาจต่อไป
ข) ทริ ปเปิ ลทีได้ถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องร้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหาย
เป็ นจํานวน 621 ล้านบาท พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี จนกว่าการชําระจะเสร็ จสิ้ น โดยกล่าวหาว่า ทริ ปเปิ ลทีใช้วงจร
เช่ าของที ทีแอนด์ทีภายหลังจากที่ ทีทีแอนด์ทีได้บอกกล่ าวปฏิ เสธ
สิ ทธิ ตามสัญญาให้บริ การวงจรเช่าแล้ว ซึ่งฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลที
เห็นว่า ทริ ปเปิ ลทีไม่ได้กระทําละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา ขณะนี้ คดีอยู่
ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบุรี
ฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอเชื่ อว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายที่มี
สาระสําคัญเกี่ ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทดังกล่าว จึงไม่ได้บนั ทึก
สํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.9 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริ ษทั ย่อยที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง
กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) มี ภ าระผูก พัน ที่ จ ะต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม
ข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนี ยม
ในการนําส่ งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม (USO)
ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.
บริ ษั ท เอเซี ย ส รี เยนแนล เซอร์ วิ ส จํา กั ด (เออาร์ เ อส) ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ย เป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่ นดาวเทียม อยูใ่ นระหว่างการยืน่ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ที่สามจากกสทช. ปัจจุบนั เออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
20. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
20.1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ประจําปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯจากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ใน
อัตราหุ น้ ละ 0.09 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 642 ล้านบาท
20.2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2556 ของเจทีเอสได้มีมติอนุมตั ิให้
เจทีเอสจ่ายเงินปั นผลประจําปี แก่ผถู ้ ือหุ ้นของเจทีเอสจากกําไรสะสมของปี 2555 ในอัตราหุ ้นละ
0.10 บาท ทั้งนี้ในระหว่างปี 2555 เจทีเอสได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.05
บาท คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายแก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.05 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 35
ล้านบาท
21. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
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