บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
จัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผล
การสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นเหตุการณ์ท่ีจะกล่าวในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410
เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าว
ประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถามบุคลากร ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

เกณฑ์ ในการให้ ข้อสรุปอย่ างมีเงื่อนไข
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 บริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทานได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้าง
ค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งกับบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทานให้กบั
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็ นวันที่สิ้นสุ ดสัญญาร่ วมลงทุน
เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่ในรายงานนี้ ผลสรุ ป
ของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและผลของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ดงั กล่าวนี้
อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
จํานวน 2,518 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 2,518 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม และอาจมีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จํานวน 1,946 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2555: 1,946 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานและตรวจสอบเพื่อให้
เป็ นที่พอใจในยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ ซึ่ งเหตุการณ์น้ ี เป็ นการ
ถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์
ข้ อสรุปอย่างมีเงือ่ นไข
จากการสอบทานของข้าพเจ้า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 จากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไข
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ท่ เี น้ น
ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ ตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจํานวนประมาณ 100 ล้านบาท และตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้างของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งให้แก่บริ ษทั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจํานวนประมาณ 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริ การวงจรเช่าระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่ง
หนึ่งและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งนี้ และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20.7
เกี่ยวกับการที่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ยน่ื คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพือ่
เรี ยกร้องให้บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งชําระเงินเป็ นจํานวนรวม 1,780 ล้านบาท และเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อ
พิพาทระหว่างบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

2.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ

3.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20.5 เกี่ยวกับการส่ งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งซึ่ งมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 31 ล้านบาทและค่าปรับล่าช้าตามสัญญาเป็ นรายวันใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา

4.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก
การนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

กฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4958
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 5 สิ งหาคม 2556
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งเห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ (แผนฯ) ในวันที่ 7 สิ งหาคม 2546 และ
ได้แต่งตั้งบริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารแผนฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ศาล
ล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ บางรายของบริ ษทั ฯ
ได้ยืน่ คํา ร้ องคัดค้ านในบางประเด็ นซึ่ ง อยู่ใ นระหว่า งการพิจารณาของศาลฎี ก า บริ ษ ทั ฯเชื ่อว่า จะไม่ มี
ผลกระทบใดๆต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

1.2

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิ น
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลื อกนํา เสนองบการเงิ นระหว่า งกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษ ทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพือ่ ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือ่ ไม่ให้
ข้อมูลทีน่ าํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลทีไ่ ด้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมายงบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

1.3

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และได้จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับ
บริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด
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1.4

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ใหม่ ในระหว่ างงวด
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บั ญชี แ ละแนวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี ซึ่ งมี ผ ลบัง คั บใช้สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที ่เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที ่
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคา
ที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของ
ผูถ้ ือหุ ้น
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี ดงั กล่าวในไตรมาสที่ 1 ของปี ปั จจุบนั และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี ก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี มาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 3
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.5

นโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ จั ดทํา ขึ้ น โดยใช้น โยบายการบั ญชี แ ละวิ ธี ก ารคํ านวณเช่ น เดี ย วกับ ที ่ใ ช้ใ น
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่ อง ภาษีเงิน
ได้ เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ข องผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุ ก
รายการ แต่รับรู้ สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีม่ ีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมูล ค่า ตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์ ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุ ก สิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พ บัญชี ได้อ อกประกาศสภาวิช าชี พ บัญชี ซึ่ งลงประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาในระหว่างงวด
ปั จจุบนั ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญ ญาประกันภัย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า

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

ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินใน
ปี ที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินข้างต้นมีผลบังคับใช้ ซึ่ งยังไม่สามารถสรุ ปผลได้ในขณะนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่สําคัญ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 เนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จํานวนเงิ นของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2556

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

ณ วันที่
1 มกราคม
2555

325

352

455

248

285

383

11
314

12
340

13
442

248

285

383

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เพิ่มขึ้น
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพิ่มขึ้น

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2556
2555
2556
2555
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูม้ สี ่ วนได้เสี ยที่
ไม่มอี าํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ลดลง
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของ
บริ ษทั ใหญ่ลดลง
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2556
2555
2555

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2556
2555
2556
2555

14

15

27

57

18

20

37

56

1

1

1

2

-

-

-

-

13
0.002

14
0.002

26
0.004

55
0.008

18
0.002

20
0.003

37
0.005

56
0.008
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4.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกบั บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่วา่ จะเป็ นโดยตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มบริ ษทั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิ น
และการดําเนินงานเพือ่ ให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของ
บริ ษทั นั้น
มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ย่อย

กลุ่มโมโน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์
เซอร์ วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท
จํากัด
บริ ษทั ผลิตพลังงาน จํากัด

มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการธุ รกิจดังกล่าวสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

นโยบายการกําหนดราคา

สําหรับงวดสามเดือน

สําหรับงวดหกเดือน

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

2556

2555

2556

2555

22

24

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและการบริ การ

11

12

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ

10

12

20

24

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

ต้นทุนขายและบริ การ

-

6

1

16

ค่าใช้จ่ายอื่น

4

4

8

8

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการกําหนดราคา

สําหรับงวดสามเดือน

สําหรับงวดหกเดือน

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

2556

2555

2556

2555

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าจัดการรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ

124

124

249

249

10

10

19

19

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

ดอกเบี้ยรับ

1

2

3

4

อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารพาณิ ชย์ + 0.5%

ค่าใช้จ่ายอื่น

7

7

14

13

ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีรายละเอียดดังนี้

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
รวมลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ลูกหนี้อนื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 5)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้อนื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

45
6
13
64

53
5
26
84

-

-

-

-

324

375

1
1
1

1
1
1

324
(16)
308

375
(16)
359

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

เงินให้ กู้ยืมระยะสั้ น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ

-

-

304
(6)
298

448
(6)
442

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

-

-

1,457
1,457

1,206
1,206

16
(11)

16
(11)

16
(11)

16
(11)

5

5

5

5

141
18
159

141
17
158

-

-

4

4

27
-

24
-

2
7
13

2
5
11

27

24

เงินจ่ ายล่วงหน้ าเพือ่ โครงการลงทุนแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ผลิตพลังงาน จํากัด
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินจ่ ายล่วงหน้ าเพือ่ โครงการลงทุนแก่
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
เจ้ าหนี้การค้ 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 าหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนี้อนื่ - 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 าหนี้อนื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ - กิจการที่
เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

-

-

778
(778)

778
(778)

-

-

-

-

ยอดคงเหลื อของเงิ นกูย้ ืมระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และวันที่
31 ธันวาคม 2555 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้นแก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

442
6
448
(6)
442

การเคลื่อนไหวในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(144)
(144)
(144)

(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถนุ ายน
2556

298
6
304
(6)
298

9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน
30 มิถนุ ายน
30 มิถนุ ายน
30 มิถนุ ายน
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
ผลประโยชน์ระยะสั้น
39
35
76
80
7
4
14
10
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
3
3
7
7
1
1
1
1
รวม
42
38
83
87
8
5
15
11

ภาระคํ้าประกันกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20.2
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
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ

งบการเงินรวม
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
64
84
3,547
3,737
1
1
197
177
3,809
3,999
(386)
(314)
3,423
3,685

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
52
52
324
375
1,457
1,206
1,833
1,633
(68)
(68)
1,765
1,565

10

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แยกตามอายุหนี้ท่ีคงค้าง
นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสรุ 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)
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 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

10

10

-

-

3
1
50
64

14
2
1
57
84

-

-

280

411

-

-

166
82
83
2,936
3,547
(386)
3,161
3,225

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

52
52
(52)
-

52
52
(52)
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในยอดลูกหนี้ การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มี
ระยะเวลาค้างชําระตั้งแต่ 3 เดื อนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริ ษทั ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ ซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
อายุหนี้คา้ งชําระ

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

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแล้ว)
69
2,568
2,568
2,568
2,637

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแล้ว)
-

บริ ษทั ย่อยได้โอนสิ ทธิ ในการรับชําระเงินจากลูกหนี้ การค้าบางส่ วนให้กบั ธนาคารเพื่อเป็ นหลักประกัน
วงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์
จํากัด (เจเอสทีซี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จํานวน 2,518 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 2,518 ล้านบาท) เป็ นลูกหนี้
การค้ าจากการให้บ ริ ก ารภายใต้ สัญญาร่ ว มลงทุ นระหว่า งเจเอสที ซี และบริ ษ ทั ที โ อที จํา กัด (มหาชน)
(ทีโอที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้างไว้ต้ งั แต่ เดือนกันยายน 2551
จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (วันที่สิ้นสุ ดสัญญาร่ วมลงทุน) เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่ง
รายได้กบั เจเอสทีซี ปั จจุบนั ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม
ฝ่ ายบริ หารของเจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่ วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ปั จจุบนั เจเอสทีซีและบริ ษทั ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จํากัด (ทีแอลดีที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
อยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อขอเป็ นผูบ้ าํ รุ งรักษาโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงใต้น้ าํ ตามชายฝั่งทะเลของ
ประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการร่ วมลงทุนระหว่างทีโอทีกบั เจเอสทีซีจากทีโอที
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในการรับเงินส่ วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญาร่ วมลงทุน
ดังกล่าวเพื่อคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
6.

สิ นทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายดังกล่าวคือเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งของบริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์
จํากัด (มหาชน) (เจทีเอส) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ซึ่ งแสดงสุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่าจํานวน 40 ล้านบาท ใน
ปั จจุ บนั เจทีเอสอยู่ระหว่างการเสนอขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งดังกล่ าวให้กบั บริ ษทั
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ฝ่ ายบริ หารของเจทีเอสประเมินว่ามูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชี
12

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาปรับโครงสร้ างหนี้
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2556 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ย อดคงเหลื อ ของลู ก หนี้ ตามสั ญ ญาปรั บ โครงสร้ า งหนี้ จาก
บริ ษทั ทีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่ งจํานวน 100 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2555: 102 ล้านบาท) ซึ่งจะได้รับชําระคืนเป็ นเงินสดตลอดระยะเวลา 4 ปี ตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามยอดคงเหลือดังกล่าวยังมียอดหนี้ท่ ียงั มีขอ้ โต้แย้งและยัง
อยูใ่ นกระบวนการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์และศาลล้มละลายกลางอีกเป็ นจํานวน 97 ล้านบาท (31
ธันวาคม 2555: 98 ล้านบาท) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ายอดหนี้ ที่ได้รับคําสั่งเป็ นที่สุดจะไม่แตกต่าง
อย่างมีสาระคัญจากยอดที่บริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชี
ในเดือนกรกฎาคม 2556 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้มีคาํ สั่งให้หนี้ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งที่ยื่นขอรับชําระ
หนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีได้รับชําระหนี้ และทีทีแอนด์ทีได้ชาํ ระหนี้เป็ นเงินสดให้บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 51 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้โอนสิ ทธิ ในการรับชําระ
เงินจากทีทีแอนด์ทีให้แก่ธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 เงินสดที่ได้รับชําระ
ดังกล่าวจึงถูกนําไปชําระหนี้เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
บริ ษทั ย่อยได้ยืน่ อุทธรณ์คาํ สั่งเห็ นชอบแผนฟื้ นฟูดงั กล่าวต่อศาลฎีกา ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกา

8.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

บริ ษทั
บริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิ เคชัน่ ส์ จํากัด
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด
บริ ษทั โมไบล์ คอมมิวนิ เคชัน่ เซอร์ วิสเสส จํากัด
บริ ษทั จัสมิน เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คอมพิวเนท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ ทช็อป จํากัด
บริ ษทั ทรี บีบี จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล โอเวอร์ ซีส์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนต จํากัด
บริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด

หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับ
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

ราคาทุน

30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแล้ว)

1,946
760
160
70
58
100
110
52
46
7
3,309
(367)
2,942

1,946
760
160
70
58
100
110
52
46
7
3,309
(367)
2,942

2556

2555

98
460
11
6
575

2556

-

2555

98
460
11
6
575

21
21
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.1

ตามที่กล่ าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 5 ปั จจุบนั เจเอสทีซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่ง
รายได้จากการให้บริ การภายใต้สญั ญาร่ วมลงทุนกับทีโอที ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทาน

8.2

ในเดือนมกราคม 2555 บริ ษทั ฯได้ขายหุ ้นสามัญของเจทีเอส จํานวน 68 ล้านหุ ้นเป็ นจํานวนเงินรวม 90
ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี ในงบการเงิน เฉพาะกิจการ จํานวน 17
ล้านบาทและมีมูลค่าตามบัญชี ในงบการเงินรวมจํานวน 140 ล้านบาท บริ ษทั ฯรับรู้กาํ ไรจากการขายเงิ น
ลงทุ นนี้ เป็ นจํานวน 73 ล้านบาทในส่ วนของกํา ไรหรื อขาดทุ นในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการและรั บรู ้ ผ ล
ขาดทุนจํานวน 50 ล้านบาท ภายใต้รายการ “ส่ วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อย” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบการเงินรวม
1

1

8.3

บริ ษ ัทฯและเจที เอสได้นํา ใบหุ ้น ส่ วนใหญ่ ใ นเงิ น ลงทุ นไปจํา นํา หรื อวางเป็ นหลักประกันกับ ตัว แทน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

8.4

ในปี 2552 บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด (อคิวเมนท์) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้เข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนตามสิ ทธิ ในบริ ษทั
ทริ ปเปิ ลที บรอดแบนด์ จํากัด (มหาชน) (ทริ ปเปิ ลที) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยรวมถึงซื้ อหุ ้นในส่ วนที่เหลือจาก
การไม่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นของทีทีแอนด์ที การเข้าซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ยงั คงมีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที
อย่างไรก็ตามที่ปรึ กษากฎหมายได้แสดงความเห็นว่าอคิวเมนท์สามารถดําเนินการดังกล่าวได้

9.

เงินลงทุนในบริษทั ร่ 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
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
49
49
23
23
402
402
451
451
23
23

14

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(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

ราคาทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556
2555
49
402
451

(ตรวจสอบแล้ว)
49
402
451

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุน
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(33)
(33)
(402)
(435)

(402)
(435)

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556
2555
16
16

(ตรวจสอบแล้ว)
16
16

งบการเงินนี้มิได้รวมส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2556 และ 2555 ของบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่ ง คือ บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด เนื่องจากยังไม่ได้รับ
ข้อมูลจากบริ ษทั แห่ งนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่าการที่ไม่ได้นาํ ผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ดังกล่าวมารวมในงบการเงินนี้จะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม
10.

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแล้ ว)
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
ณ วันที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
โอนออกระหว่างงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

11,078
931

14
-

(6)
(885)
(70)
11,048

(3)
11

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 อุปกรณ์บางส่ วนเป็ นอุปกรณ์ที่ซ้ื อมาตามสัญญาผ่อนชําระระยะยาวตามที่กล่าว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 14 ซึ่ งกรรมสิ ทธิ์ และความเป็ นเจ้าของจะโอนมายังบริ ษทั ย่อยเมื่อ
บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินให้กบั เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

15

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ น่ื

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินคํ้าประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อ่ ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ ืน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม 30 มิถนุ ายน 31 ธันวาคม
2556
2556
2555
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
159
158
1,801
2,057
89
84
50
62
3
11
13
11
27
24
246
284
2
3
2,358
2,656
32
38

ทริ ปเปิ ลทีมีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการโอนตัว๋
สัญญาใช้เงิ นและการโอนสิ ทธิ การรับชําระเงินเป็ นจํานวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริ การวงจร
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ในงบการเงินประจําปี 2555
12.

เงินกู้ยมื ระยะยาว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ว)
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
3,043
(179)
2,864

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
รักษาอัตราส่ วนทางการเงิน และการรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ปัจจุบนั เป็ นต้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวของทริ ปเปิ ลทีมีหลักประกันเป็ นบัญชีเงินฝากของทริ ปเปิ ลที
เงินกูย้ ืมระยะยาวของซี ซีเอสคํ้าประกันโดยเจทีเอสและการโอนสิ ทธิ ในการรับชําระเงินจากยอดหนี้ คา้ ง
ชําระจากทีทีแอนด์ทีจาํ นวน 314 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งธนาคารดังกล่าวได้ยืน่
ขอรับชําระหนี้จาํ นวนนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกับทีทีแอนด์ทีแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.

หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
708
(31)
677

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตรวจสอบแล้ว)
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

แผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯระบุให้บริ ษทั ฯและเจทีเอสต้องนําใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานําหรื อ
วางเป็ นหลักประกันกับตัวแทนผูถ้ ือหลักทรัพย์
14.

เจ้ าหนีค้ ่ าอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ ออุปกรณ์ ผอ่ นชําระระยะยาวจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งยอดคงค้าง
ดังกล่าวคํ้าประกันโดยอคิวเมนท์ การจํานําบัญชี เงินฝากของทริ ปเปิ ลทีจาํ นวนรวม 32 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2555: 62 ล้านบาท) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว

15.

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแ่ี สดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
สําหรับงวดหกเดือน
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
สําหรับงวดหกเดือน
วันที่ 30 มิถุนายน
วันที่30 มิถุนายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
134

113

280

250

-

-

-

-

14

15

27

57

18

20

37

56

148

128

307

307

18

20

37

56
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16.

หุ้นทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสํ าหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 8/2554 มีมติอนุมตั ิโครงการการซื้ อหุ ้น
คืนเพื่อบริ หารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่ วนเกินจํานวนไม่เกิ น 724 ล้านหุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50
บาท) คิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุ น้ ที่จาํ หน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยจะดําเนินการ
ซื้ อหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และมี
กําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ น้ ซื้อคืนได้ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้ อหุน้ คืนแล้วเสร็ จแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี
ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กลต. ชส. (ว) 2/2548 ลง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้ อหุ ้นคืนว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดจะซื้ อหุ ้นคืนได้ไม่เกิ นวงเงินกําไร
สะสม และให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่ายซื้ อหุ ้นคืนจนกว่าจะมี
การจําหน่ ายหุ ้นซื้ อคืนได้หมด หรื อลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุ ้นทุนซื้ อคืนที่จาํ หน่ ายไม่หมดแล้วแต่
กรณี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหุ้นสามัญที่ซ้ื อคืนโดยบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 107 ล้านหุ ้น มูลค่ารวมของหุ ้นทุน
ซื้อคืนเป็ นจํานวนเงิน 298 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้ อหุ ้นทุนซื้ อคืน) และบริ ษทั ฯได้จดั สรรกําไร
สะสมเป็ นสํารองสําหรั บหุ ้นทุ นซื้ อคื นเต็มจํานวนแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯได้จด
ทะเบียนลดทุนเป็ นจํานวนรวม 107 ล้านหุ ้นกับกระทรวงพาณิ ชย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ซึ่งอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยการตัดหุ ้นทุนซื้ อคืนที่
ไม่สามารถจําหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2556 และได้โอน
กลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ น้ ทุนซื้อคืนจํานวนดังกล่าวทั้งจํานวน หลังจากที่ได้ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดย
การตัดหุ น้ ทุนซื้ อคืนดังกล่าวข้างต้นแล้ว

17.

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กํา ไรต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐานคํา นวณโดยหารกํา ไรสํา หรั บงวดที ่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ (ไม่ รวมกํา ไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ใน
ระหว่างงวด
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18.

ส่ วนงานดําเนินงาน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้
ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของการบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงาน
ทั้งสิ้ น 4 ส่ วนงาน ดังนี้
1)
2)
3)
4)

ส่ วนงานการให้บริ การอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
การให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม
ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่ อสารและโทรคมนาคม
ส่ วนงานอื่น

ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัดสิ 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 รกิ จในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่ วนงานการให้
บริ การอินเตอร์ เน็ต
ความเร็ วสูง
2556
2555
รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555
ส่ วนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
ส่ วนงานการให้บริ การ
การตัดรายการบัญชี
ระบบสื่ อสารและ
โครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกัน
โทรคมนาคม
ส่ วนงานอื่นๆ
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555

2,335
13
2,348

1,919
12
1,931

290
224
514

298
216
514

59
12
71

175
17
192

31
34
65

34
26
60

1,559

1,260

58

89

34

30

(7)

5

(283)
(283)

(271)
(271)

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
2,715
2,426
2,715
2,426
1,644

1,384

19
(157)
(480)
(30)
(40)
(78)
(148)
(15)
715

14
(178)
(415)
(66)
(40)
(104)
(129)
(8)
458
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

ส่ วนงานการให้
บริ การอินเตอร์ เน็ต
ความเร็ วสูง
2556
2555
รายได้จากการขายและการบริ การ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2555
ส่ วนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
ส่ วนงานการให้บริ การ
การตัดรายการบัญชี
ระบบสื่ อสารและ
ส่ วนงานอื่นๆ
โครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกัน
โทรคมนาคม
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555

4,581
24
4,605

3,726
22
3,748

582
440
1,022

601
410
1,011

134
45
179

404
21
425

66
62
128

66
51
117

3,072

2,460

125

164

71

74

(10)

3

(571)
(571)

(504)
(504)

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
5,363
4,797
5,363
4,797
3,258

2,701

58
(321)
(937)
(78)
(158)
(307)
(24)
1,491

29
(357)
(864)
(24)
(85)
(206)
(307)
(4)
883
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
ส่ วนงานการให้บริ การ
ส่ วนงานการให้บริ การ
การตัดรายการบัญชีระหว่าง
และวางระบบสื่ อสารและ
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง
โครงข่ายโทรคมนาคม
กัน
ส่ วนงานอื่นๆ
งบการเงินรวม
โทรคมนาคม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ปรับปรุ งใหม่)
ลูกหนี้การค้า
357
351
3,057
3,213
863
1,132
62
76
(1,114)
(1,265)
3,225
3,507
สิ นค้าคงเหลือ
24
6
42
45
2
3
(5)
68
49
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
643
662
643
662
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
10,062
10,036
545
604
26
17
456
473
(41)
(52)
11,048
11,078
4,693
4,456
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์
19,677
19,752

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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19. เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผล
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลประจําปี 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
เงินปั นผลประจําปี 2554 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

20.

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้
(บาท)

642

0.090

181

0.025

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

20.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสื อคํ้าประกันการ
ประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 925 ล้านบาทในนามของบริ ษทั ฯและ
บริ ษ ทั ย่อ ย (31 ธันวาคม 2555: 955 ล้า นบาท) และเฉพาะของบริ ษ ั ทฯเป็ นจํา นวน 10 ล้า นบาท
(31 ธันวาคม 2555: 10 ล้านบาท)
20.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันในการคํ้าประกันหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อย
เป็ นจํานวนเงินรวม 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 3 ล้านบาท)
20.3 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ ออฟเครดิตกับผูข้ ายในประเทศและต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 12 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ อเมริ กาและ 47 ล้ า นบาท (31 ธั น วาคม 2555: 3 ล้ า นเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา)
20.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริ การระยะยาว
ก)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลที ได้ทาํ สัญญาการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคมกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสโดยทริ ปเปิ ลทีจะได้รับค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และ
ทริ ป เปิ ลที ต้ องปฏิ บ ตั ิ ตามเงื ่อนไขที ่ระบุ ใ นสัญญา ทริ ป เปิ ลที มี ภาระที ่จะต้ องให้บ ริ ก ารกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ข)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลที ได้ทาํ สั ญญาขอใช้วงจรเช่ ากับที ทีแอนด์ที โดยตกลง
ชําระค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริ ปเปิ ลทีตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญา สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดวันที่ 26 ตุลาคม 2561
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ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุ มคณะกรรมการของทริ ปเปิ ลทีมีมติอนุ มตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทํา
ความตกลงเปลี ่ย นแปลงการคิ ด อั ต ราค่ า บริ การโครงข่ า ยโทรคมนาคมของสั ญ ญาที ่ท ํา กั บ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอส ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20.4 ก) โดยเปลี่ยนเป็ นการแบ่ง
ผลประโยชน์ในอัตราส่ วนร้ อยละ 95 ของค่า บริ การที่เรี ยกเก็บได้จากลู กค้าโดยให้ถือว่าทริ 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
โฆษณาประชาสัมพันธ์และที่ประชุ มดังกล่าวมีมติให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทําความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าบริ การวงจรเช่ าของสัญญาที่ทาํ กับทีทีแอนด์ที ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
20.4 ข) โดยตกลงให้คิดอัตราค่าบริ การวงจรเช่าในอัตราส่ วนร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริ การเฉลี่ยต่อ
วงจรต่อเดือนที่ทริ ปเปิ ลทีได้รับจากการให้บริ การโครงข่ายโทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าวผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลทีเห็นว่าเป็ นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
เมื่อวันที่ 23 กุม ภาพันธ์ 2554 บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด ในฐานะผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที
ได้มี หนัง สื อบอกกล่ า วไม่ ย อมรั บ สิ ท ธิ ต ามสัญ ญาให้บ ริ ก ารวงจรเช่ า ตามที ่ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นข้อ 20.4 ข) รวมทั้งสัญญาและ/หรื อบันทึ กข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
และข้อตกลงเกี่ย วกับอัตราค่าบริ ก ารวงจรเช่ า ทุก ฉบับโดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 กุม ภาพันธ์ 2554
เป็ นต้นไป
20.5 บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด (ที เจพี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับ
บริ ษทั คู่สัญญาแห่ งหนึ่ ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่ งมอบงานให้กบั บริ ษทั คู่สัญญาดังกล่าวตาม
ระยะเวลาที่ก าํ หนดในสัญญา โดยจะต้องส่ ง มอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปั จจุบ นั ทีเจพีไ ม่
สามารถส่ งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลาซึ่ งบริ ษทั คู่สญ
ั ญามีสิทธิ ที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตาม
สัญญาจากทีเจพีเป็ นรายวันในอัตราร้ อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ ริ หารของทีเจพีอยูใ่ นระหว่างการขอแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้ องานกับคู่สัญญาและขอขยายระยะเวลา
กับบริ ษทั คู่สัญญาออกไป ซึ่ งผูบ้ ริ หารของทีเจพีเชื่อว่าจะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้ องาน
และขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญา เนื่องจากเหตุของความล่าช้าเกิดจากการส่ งมอบพื้นที่ของ
หน่ วยงานที ่เกี ่ย วข้ องมี ค วามล่ า ช้า และจะสามารถปิ ดโครงการได้โดยมี ค่ า ปรั บ เกิ ดขึ้ นอย่า งไม่ มี
สาระสําคัญ
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20.6 อคิ วเมนท์มี ภาระผูกพันตามสัญญาการให้สื่อสัญญาณดาวเทีย ม (Transponders) ทีจ่ ะต้ องชํา ระใน
อนาคตดังนี้
(หน่วย: ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2556 31 ธันวาคม 2555
จ่ายชําระภายใน:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.3
0.8

0.3
1.0

20.7 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
สหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เทียบเท่าจํานวนประมาณ 167
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 167 ล้านบาท)) ยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้เป็ นหนี้ ท่ ีมี
ข้อโต้แย้ง กับ ที ที แอนด์ที โดยในปี 2554 ที ที แอนด์ที ไ ด้ย่ืนคําเสนอข้อ
พิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเพื่อเรี ยกร้ องให้ซีซีเอส ชําระเงินเป็ น
จํานวนรวมประมาณ 1,780 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี นับแต่วนั เสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตามฝ่ าย
บริ หารของซี ซีเอสพิจารณาว่าซี ซีเอสไม่ได้ปฏิบตั ิผิดสัญญาจึงจะไม่ตอ้ ง
จ่ายชํา ระเงิ นจํานวนดังกล่ า วให้กบั ที ทีแอนด์ทีและในเดื อนกุม ภาพันธ์
2555 ซีซีเอสได้ยนื่ คําคัดค้านคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีต่อสถาบัน
อนุ ญาโตตุล าการเพื่อให้สถาบันอนุ ญาโตตุลาการยกคําเสนอข้อพิพาท
ของที ที แ อนด์ ที ดั ง กล่ า ว และเสนอข้ อ เรี ยกร้ อ งแย้ ง 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
ถัดจากวันที่เสนอคํา คัดค้านคํา เสนอข้อพิ พ าทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น
ต่อมาในเดื อนกรกฎาคม 2555 ที ที แอนด์ที ได้ยื่นคําแก้ขอ้ เรี ย กร้ องแย้ง
ของซี ซีเอสต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
ยกข้อเรี ยกร้ องแย้งของซี ซีเอสที่ให้ทีทีแอนด์ที ชาํ ระเงิ นจํานวนรวม 528
ล้านบาทพร้ อมดอกเบี้ ยดังกล่ าวข้างต้น ในปั จจุบนั ทั้งสองฝ่ ายได้แต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการแล้วและรอการนัดหมายจากอนุญาโตตุลาการ
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ชื่อบริ ษทั

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนต เจไอเนตได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้ชาํ ระค่าบริ การวงจร
จํากัด (เจไอเนต)
เช่ าจํานวน 20 ล้านบาท ให้แก่ทีทีแอนด์ที พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยตั้งแต่
วันที่ค รบกํา หนดชําระจนกว่า จะได้รับ ชําระหนี้ เ สร็ จสิ้ น เจไอเนตได้
บันทึกยอดหนี้ค่าบริ การดังกล่าวไว้ในบัญชีครบถ้วนแล้ว แต่ในส่ วนของ
ดอกเบี้ยนั้น เจไอเนตคาดว่าจะสามารถเจรจาต่อรองกับทีทีแอนด์ทีไ ด้
และโอกาสที ่จะต้ องชํ าระมี น้อยมาก เจไอเนตจึ งไม่ ไ ด้บ นั ทึก รายการ
ดอกเบี้ยค้างชําระไว้ในบัญชี ปั จจุบนั การสอบสวนพยานได้เสร็ จสิ้ นแล้ว
และอยูใ่ นระหว่างรอคําวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
บริ ษทั สมาร์ ท ไฮเวย์
จํากัด (สมาร์ ท)

สมาร์ ทได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่า
จํานวน 24 ล้านบาทให้แก่ทีทีแอนด์ที พร้ อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่
ครบกําหนดชําระจนกว่าจะได้รับชําระหนี้ เสร็ จสิ้ น สมาร์ ทได้บนั ทึกยอด
หนี้ค่าบริ การดังกล่าวไว้ในบัญชีครบถ้วนแล้ว แต่ในส่ วนของดอกเบี้ยนั้น
สมาร์ ท คาดว่า จะสามารถเจรจาต่อรองกับ ที ทีแอนด์ที ไ ด้และโอกาสที ่
จะต้องชําระมีน้อยมาก 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
อินเทอร์ เน็ต จํากัด
(ทีทีทีไอ)

ตามที ่เ ปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 35.8 (4) ในงบ
การเงิ นประจําปี 2555 ที ทีแอนด์ทีเรี ยกร้ องให้ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระเงิ นเป็ น
จํา นวนรวมประมาณ 2,346 ล้า นบาท พร้ อ มให้ช ํา ระดอกเบี้ ย ในอั ตรา
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 ซึ่ ง
เป็ นผูท้ าํ และผูบ้ ริ หารแผนปรับโครงสร้ างหนี้ ของทีทีแอนด์ทีเรี ยก
ค่ า เสี ย หายจํา นวน 2,439 ล้ า นบาท กรณี ข ัด ขวางการให้ บ ริ การ
อิ นเตอร์ เน็ ตบรอดแบนด์ของทริ ปเปิ ลที และที ทีที ไอ บนโครงข่า ย
ของที ที แ อนด์ ที ต ามสั ญ ญาเช่ า ระหว่า งทริ ป เปิ ลที ก ับ ที ที แ อนด์ ที
ขณะนี้ คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยจากประธานศาลฎีกาใน
เรื่ องเขตอํานาจศาล ซึ่ งเมื่อได้ข ้อวินิฉัยแล้วก็จะเข้ากระบวนการ
พิจารณาของศาลที่มีเขตอํานาจต่อไป
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ชื่อบริ ษทั

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
ข) ทริ ปเปิ ลทีได้ถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องร้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหาย
เป็ นจํานวน 621 ล้านบาท พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี จนกว่าการชําระจะเสร็ จสิ้ น โดยกล่าวหาว่า ทริ ปเปิ ลทีใช้วงจร
เช่ าของที ที แอนด์ที ภายหลังจากที่ ที ทีแอนด์ทีไ ด้บ อกกล่า วปฏิ เสธ
สิ ทธิ ตามสัญญาให้บริ การวงจรเช่าแล้ว ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลที
เห็นว่า ทริ ปเปิ ลทีไม่ได้กระทําละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา ขณะนี้ คดีอยู่
ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบุรี
ฝ่ ายบริ หารของทริ ปเปิ ลที และทีทีทีไอเชื่ อว่าจะไม่ได้รับผลเสี ยหายที่มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับคดี ฟ้องร้องและข้อพิพาทดังกล่าว จึงไม่ได้บนั ทึก
สํารองสําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

20.8 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริ ษทั ย่อยที่ ได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง
กิ จ การโทรทั ศน์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ (กสทช.) มี ภ าระผูก พัน ที่ จ ะต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม
ข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตรายปี และค่าธรรมเนียม
ในการนําส่ งเข้ากองทุนเพือ่ จัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม (USO)
ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.
บริ ษัท เอเซี ย ส รี เยนแนล เซอร์ วิ ส จํา กั ด (เออาร์ เ อส) ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ย่ อ ย เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ผา่ นดาวเทียม อยูใ่ นระหว่างการยืน่ ขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบ
ที่สามจากกสทช. ปั จจุบนั เออาร์ เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
21. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2556

27

