บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ 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 ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจาก
ผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นเหตุการณ์ที่จะกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตาม
มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
ของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถามบุคลากรซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้าน
การเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมด
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

เกณฑ์ ในการให้ ข้อสรุปอย่ างมีเงื่อนไข
ก)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทานได้ระงับการจ่ายชําระยอดคงค้าง
ค่าบริ การจากการให้บริ การภายใต้สัญญาร่ วมลงทุนระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งกับบริ ษทั ผูใ้ ห้สัมปทาน
ให้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็ นวันที่สิ้นสุ ดสัญญา
ร่ วมลงทุน เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้กบั บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่ใน
รายงานนี้ ผลสรุ ปของการเจรจาอัตราส่ วนแบ่งรายได้ยงั ไม่เป็ นที่สิ้นสุ ดและผลของการเจรจาอัตราส่ วน
แบ่งรายได้ดงั กล่าวนี้ อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้าดังกล่าว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวน 2,518 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 2,518 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม
และอาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน
2556 จํานวน 1,946 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 1,946 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่
สามารถสอบทานและตรวจสอบเพือ่ ให้เป็ นที่พอใจในยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและมูลค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ ซึ่ งเหตุการณ์น้ ีเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์

ข)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.1 เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2556 ศาลล้มละลายกลาง
ได้อ่านคําพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่ งศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง
โดยพิพากษาไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการ และให้ยกเลิกคําสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีผล
ทําให้สิทธิ เรี ยกร้องของเจ้าหนี้ท่ีมีต่อบริ ษทั ฯ ในฐานะลูกหนี้กลับไปเป็ นเช่นเดิมดังที่เป็ นอยูก่ ่อนวันที่ศาล
มีคาํ สั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ และบริ ษทั ฯได้ประเมินว่า บริ ษทั ฯอาจมีภาระหนี้สินเพิ่มเติมอีกจํานวนรวมไม่เกิน
1,343 ล้านบาท ทั้งนี้จาํ นวนดังกล่าวไม่รวมดอกเบี้ยที่อาจมีข้ ึนหากมีการฟ้ องร้องจากเจ้าหนี้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษากฎหมายและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเห็นว่าเนื่องจากระยะเวลานับตั้งแต่วนั ที่
ศาลล้มละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษากลับ
ไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการนั้นได้ล่วงเลยมาเป็ นเวลานาน การที่บริ ษทั ฯจะต้องชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้
รายหนึ่งรายใดหรื อไม่และเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ว่ามีเจ้าหนี้มาแสดงตนและแสดงสิ ทธิ ของตนจนบริ ษทั ฯ
เชื่อว่าเป็ นเจ้าหนี้ ตามจํานวนที่กล่าวอ้างแล้วหรื อไม่เท่านั้น ซึ่ งหากยังมีขอ้ โต้แย้งไม่เห็นพ้องต้องกันไม่วา่
ในประเด็นใดๆ ก็เป็ นกรณี ที่จะต้องนําเรื่ องเข้าสู่ การพิจารณาเพื่อหาข้อยุติกนั ในศาลแพ่งต่อไป บริ ษทั ฯจึง
พิจารณาว่ายังมีขอ้ มูลไม่เพียงพอที่จะประมาณหนี้สินที่ตอ้ งบันทึกเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งเหตุการณ์
ดังกล่าวถือเป็ นการถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานและตรวจสอบเพื่อให้ได้
ข้อสรุ ปว่า บริ ษทั ฯจําเป็ นต้องบันทึกหนี้สินเพิ่มเติมจากการยกเลิกคําสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการดังกล่าวได้หรื อไม่
เพียงใด

2

ข้ อสรุปอย่างมีเงือ่ นไข
จากการสอบทานของข้าพเจ้า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุ งที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 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 6 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ ตามสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้จากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจํานวนประมาณ 53 ล้านบาท และตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้างของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งให้แก่บริ ษทั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจํานวนประมาณ 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริ การวงจรเช่าระหว่างบริ ษทั ย่อยแห่ง
หนึ่งและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งนี้ และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.7
เกี่ยวกับการที่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้ยน่ื คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อ
เรี ยกร้องให้บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งชําระเงินเป็ นจํานวนรวม 1,780 ล้านบาท และเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและ
ข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

2.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.5 เกี่ยวกับการส่ งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งซึ่ งมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 31 ล้านบาทและค่าปรับล่าช้าตามสัญญาเป็ นรายวันใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา

3.

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 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: 31 ตุลาคม 2556
3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่ นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2546 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งเห็นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ (แผนฯ)
และได้แต่งตั้งบริ ษทั แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารแผนฯ อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ บางรายของ
บริ ษทั ฯได้ยื่นคําร้องคัดค้านในบางประเด็นต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ศาลล้มละลายกลางได้
มีคาํ สั่งยกเลิ กการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ เนื่องจากบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของแผนฯครบถ้วน
และต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคําพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่ งศาลฎีกา
ได้มีคาํ พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง โดยพิพากษาไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการ
และให้ยกเลิ กคําสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ ซึ่ งมีผลทําให้สิทธิ เรี ยกร้องของเจ้าหนี้ ที่มีต่อบริ ษทั ฯ ในฐานะลูกหนี้
กลับไปเป็ นเช่นเดิมดังที่เป็ นอยูก่ ่อนวันที่ศาลมีคาํ สั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ และบริ ษทั ฯได้ประเมินว่า บริ ษทั ฯอาจ
มีภาระหนี้สินเพิม่ เติมอีกจํานวนรวมไม่เกิน 1,343 ล้านบาท ทั้งนี้จาํ นวนดังกล่าวไม่รวมดอกเบี้ยที่อาจมีข้ ึน
หากมีการฟ้ องร้องจากเจ้าหนี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ที่ปรึ กษากฎหมายและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเห็นว่า
เนื่องจากระยะเวลานับตั้งแต่วนั ที่ศาลล้มละลายกลางได้ให้ความเห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการจนถึงวันที่
ศาลฎีกาได้มีคาํ พิพากษากลับไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้ นฟูกิจการนั้นได้ล่วงเลยมาเป็ นเวลานาน การที่บริ ษทั ฯ
จะต้องชําระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ รายหนึ่ งรายใดหรื อไม่และเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กบั ว่ามีเจ้าหนี้ มาแสดงตนและ
แสดงสิ ท ธิ ข องตนจนบริ ษทั ฯเชื ่อว่า เป็ นเจ้า หนี้ ตามจํานวนทีก่ ล่ า วอ้ างแล้วหรื อไม่เท่ า นั้น ซึ่ ง หากยัง มี
ข้อโต้แย้งไม่เห็นพ้องต้องกันไม่วา่ ในประเด็นใดๆ ก็เป็ นกรณี ท่ีจะต้องนําเรื่ องเข้าสู่ การพิจารณาเพื่อหาข้อยุติ
กันในศาลแพ่งต่อไป บริ ษทั ฯจึงพิจารณาว่ายังมีขอ้ มูลไม่เพียงพอที่จะประมาณหนี้ สินที่ตอ้ งบันทึกเพิ่มเติม
ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมิได้บนั ทึกหนี้สินเพิ่มเติมจากการยกเลิกคําสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการดังกล่าว
ไว้ในบัญชี

1.2

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ นระหว่า งกาลนี้ จดั ทํา ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับที ่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2552) เรื ่ อง งบการเงิ น
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลื อกนํา เสนองบการเงิ นระหว่า งกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษ ทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและ
งบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพือ่ ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิ จกรรม 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
1.4 มาตรฐานการบัญชี ใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก) มาตรฐานการบัญชี ทเี่ ริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่ วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษี เงิ นได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิ ด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิ จการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษี
เงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นกับฐานภาษี และรับรู้ ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี ดงั กล่าวในไตรมาสที่ 1 ของปี ปั จจุบนั และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี ก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบเสมือนหนึ่ งว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี มาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 2
ข) มาตรฐานการบัญชี ทจี่ ะมีผลบังคับในอนาคต
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญ ญาประกันภัย
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อ
ถอน การบู ร ณะ และหนี้ สิ น ที ่มี ล ัก ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่า ข้ อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ฉบับที่ 7

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18

การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินใน
ปี ที่ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมีผลบังคับใช้ ซึ่ งยังไม่สามารถสรุ ปผลได้ในขณะนี้
1.5 นโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ น ระหว่า งกาลนี้ จัด ทํ าขึ้ น โดยใช้น โยบายการบัญ ชี แ ละวิธี 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 ย่อยรับ รู้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสี ยภาษีทุ ก
รายการ แต่รับรู้ สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ล ค่า ตามบัญชี ข องสิ นทรั พ 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 ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
2.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ที่สําคัญ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 ก) เนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยนํามาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว
แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จํานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
ณ วันที่
30 กันยายน
2556

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

ณ วันที่
1 มกราคม
2555

313

352

455

230

285

383

11
302

12
340

13
442

230

285

383

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพิ่มขึ้น

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูม้ สี ่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยลดลง
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของ
บริ ษทั ใหญ่ลดลง
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)

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

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2556
2555
2556
2555

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2556
2555
2556
2555

12

11

39

68

18

19

55

75

1

1

2

3

-

-

-

-

11
0.001

10
0.001

37
0.005

65
0.009

18
0.002

19
0.002

55
0.008

75
0.010
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ 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 นาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและ
การดําเนินงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของบริ ษทั นั้น
มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ย่อย

กลุ่มโมโน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์
เซอร์วสิ เซส 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 รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการธุ รกิจดังกล่าวสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
2556
2555
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและการบริ การ

13

13

35

37

ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ

11

10

31

34

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายอื่น

1
13

1
6

2
21

17
14

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น

6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
2556
2555
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าจัดการรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การอื่นรับ

125
9

125
9

374
28

374
28

ดอกเบี้ยรับ

1

1

4

5

ค่าใช้จ่ายอื่น

7

7

21

20

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรื อราคาที่
กิจการคิดกับลูกค้ารายอื่น
อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารพาณิ ชย์ + 0.5%
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
บริ ษทั ทริ ปเปิ ลที โกลบอล เน็ท จํากัด
กลุ่มโมโน
รวมลูกหนี้การค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ลูกหนี้อนื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 4)
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 กันยายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

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

37
5
21
63

53
5
26
84

-

-

-

-

311

375

1
1
1

1
1
1

311
(16)
295

375
(16)
359

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

เงินให้ กู้ยืมระยะสั้ น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมเงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิ
เงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินปันผลค้ างรับจากบริษัทย่ อย
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 10)
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 10)
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
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ - กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
(หมายเหตุ 1.1)
บริ ษทั ย่อย
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รวมหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ - กิจการที่
เกีย่ วข้ องกัน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

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

-

-

304
(6)
298

448
(6)
442

-

-

1,158
1,158

1,206
1,206

16
(11)

16
(11)

16
(11)

16
(11)

5

5

5

5

141
18
159

141
17
158

-

-

4

4

28
-

24
-

3
16
23

2
5
11

28

24

-

-

778
(778)

778
(778)

-

-

-

-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงเหลื อของเงิ นกู้ยืมระหว่างบริ ษทั ฯและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และวันที่
31 ธันวาคม 2555 และการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้ กู้ยืมระยะสั้ นแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อคิวเมนท์ จํากัด
บริ ษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

การเคลื่อนไหวในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

442
6
448
(6)
442

-

(144)
(144)
(144)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน
2556

298
6
304
(6)
298

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2556
2555
2556
2555
ผลประโยชน์ระยะสั้น
38
40
114
120
4
4
11
11
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
42
44
125
131

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2556
2555
2556
2555
7
8
21
18
1
1
7
8
22
19

ภาระคํ้าประกันกับบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.2

9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ น่ื

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 3)
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื - สุทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
63
84
3,607
3,737
1
1
186
177
3,857
3,999
(412)
(314)
3,445
3,685

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
53
52
311
375
1,158
1,206
1,522
1,633
(69)
(68)
1,453
1,565

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แยกตามอายุหนี้ท่ีคงค้าง
นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
อายุหนี้คา้ งชําระ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
10
10
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
11
14
มากกว่า 3 - 6 เดือน
2
มากกว่า 6 - 12 เดือน
1
มากกว่า 12 เดือน
57
42
รวม (หมายเหตุ 3)
84
63
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
อายุหนี้คา้ งชําระ

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

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2556
2555
(ตรวจสอบแล้ว)

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

272

411

-

-

190
90
91
2,964
3,607
(412)
3,195
3,258

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

53
53
(53)
-

52
52
(52)
-

ในยอดลูกหนี้ การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555
(ตรวจสอบแล้ว)
69
2,568
2,568
2,568
2,637

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

บริ ษทั ย่อยได้โอนสิ ทธิ ในการรับชําระเงินจากลูกหนี้ การค้าบางส่ วนให้กบั ธนาคารเพื่อเป็ นหลักประกัน
วงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น

11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั จัสมิน ซับมารี น เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์
จํากัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเป็ 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 11
5.

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 จจุบนั เจที เอสอยู่ระหว่างการเสนอขายเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะที่ยงั ไม่ได้ติดตั้งดังกล่าวให้กบั บริ ษทั
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ฝ่ ายบริ หารของเจทีเอสประเมินว่ามูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชี

6.

ลูกหนีต้ ามสั ญญาปรับโครงสร้ างหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ ตามสัญญาปรับโครงสร้ างหนี้ จากบริ ษทั
ที ที แ อนด์ ที จํา กัด (มหาชน) (ที ที แอนด์ที ) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้อ งแห่ ง หนึ่ ง จํา นวน 53 ล้า นบาท
(31 ธันวาคม 2555: 102 ล้านบาท) ซึ่งจะได้รับชําระคืนเป็ นเงินสดตลอดระยะเวลา 4 ปี ตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามยอดคงเหลือดังกล่าวยังมียอดหนี้ท่ียงั มีขอ้ โต้แย้งและยังอยู่
ในกระบวนการพิจารณาของศาลล้มละลายกลางอีกเป็ นจํานวน 51 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 98 ล้านบาท)
ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ายอดหนี้ ที่ได้รับคําสั่งเป็ นที่สุดจะไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากยอดที่
บริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชี
บริ ษทั ย่อยได้ยืน่ อุ ทธรณ์ คาํ สั่งเห็ นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการของที ทีแอนด์ทีดงั กล่าวต่อศาลฎี กา ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

บริ ษทั

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ราคาทุน
30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555 2556
2555

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)

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

(ตรวจสอบแล้ว)

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

394
394

เงินปันผลรับ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555

-

98
854
11
6
969

21
21

7.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 4 ปั จจุบนั เจเอสทีซีอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่ วนแบ่ง
รายได้จากการให้บริ การภายใต้สญั ญาร่ วมลงทุนกับทีโอที ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้สมั ปทาน
7.2

ในเดื อนมกราคม 2555 บริ ษ ทั ฯได้ข ายหุ ้นสามั ญของเจที เอส จํา นวน 68 ล้า นหุ ้นเป็ นจํา นวนเงิ นรวม
90 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี ในงบการเงิน เฉพาะกิจการ จํานวน
17 ล้านบาทและมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจํานวน 140 ล้านบาท บริ ษทั ฯรับรู้กาํ ไรจากการขายเงิน
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

7.3

1

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2555 บริ ษทั ที.เจ.พี. เอ็น จิเนี ยริ่ ง จํากัด (ทีเจพี) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ซ้ื อเงินลงทุน
ในเจทีเอสจํานวน 3 ล้านหุ น้ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคิดเป็ นจํานวนเงิน 6 ล้านบาท ผลดังกล่าว
ทําให้สั ดส่ วนการถื อหุ ้นของกลุ่ มบริ ษ ทั ฯในเจที เอสเปลี่ยนไปจากเดิ มร้ อยละ 50 เป็ นร้ อยละ 51 และมี
ส่ วนเกิ นของเงินลงทุนในเจทีเอสเป็ นจํานวนประมาณ 1 ล้านบาท โดยได้แสดงไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนเกิ น
(ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.4

บริ ษ ัทฯและเจที เอสได้นํา ใบหุ ้น ส่ วนใหญ่ ใ นเงิ น ลงทุ นไปจํา นํา หรื อวางเป็ นหลักประกันกับ ตัว แทน
ผูถ้ ือหลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12

7.5

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

8.

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 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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

ราคาทุน
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2556
2555
49
402
451

(ตรวจสอบแล้ว)
49
402
451

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

(402)
(435)

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

(ตรวจสอบแล้ว)
16
16

14

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินนี้มิได้รวมส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556 และ 2555 ของบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่ง คือ บริ ษทั พรี เมียม เรี ยล เอสเตท จํากัด เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูล
จากบริ ษทั แห่ งนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่าการทีไ่ ม่ได้นาํ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ดังกล่าวมารวมในงบการเงินนี้จะไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินโดยรวม
9.

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

11,078
1,835

14
1

(9)
(1,357)
(125)
11,422

(5)
10

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 อุปกรณ์บางส่ วนเป็ นอุปกรณ์ที่ซ้ื อมาตามสัญญาผ่อนชําระระยะยาวตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นข้ อ 13 ซึ่ งกรรมสิ ท ธิ์ และความเป็ นเจ้า ของจะโอนมายัง บริ ษทั ย่อยเมื่อ
บริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินให้กบั เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
10. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ น่ื

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินคํ้าประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อ่ ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ ืน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2556
2556
2555
2555
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
159
158
1,802
2,057
98
84
60
62
3
11
23
11
28
24
272
284
4
3
2,414
2,656
35
38
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ทริ ปเปิ ลทีมีขอ้ โต้แย้งกับทีทีแอนด์ที เกี่ยวกับการชําระยอดคงค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการโอนตัว๋
สัญญาใช้เงิ นและการโอนสิ ทธิ การรับชําระเงินเป็ นจํานวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริ การวงจร
ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ในงบการเงินประจําปี 2555
11. เงินกู้ยมื ระยะยาว

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
3,043
(319)
2,724

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

ภายใต้สัญญาเงิ นกู้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขทางการเงิ นบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่ น
การรักษาอัตราส่ 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
12.

หนีส้ ิ นระยะยาวตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
708
(47)
661

ยอดคงเหลื อ ดั งกล่ า วเป็ นหนี้ สิ น ระยะยาวตามแผนฟื้ นฟู กิ จ การตามที ่ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 1.1 ซึ่ งระบุให้บริ ษทั ฯและเจทีเอสต้องนําใบหุ ้นส่ วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจํานําหรื อวางเป็ น
หลักประกันกับตัวแทนผูถ้ ือหลักทรัพย์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.

เจ้ าหนีค้ ่ าอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ ออุปกรณ์ ผอ่ นชําระระยะยาวจากบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งยอดคงค้าง
ดังกล่าวคํ้าประกันโดยอคิวเมนท์ การจํานําบัญชี เงินฝากของทริ ปเปิ ลทีจาํ นวนรวม 15 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2555: 62 ล้านบาท) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว

14.

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สาํ หรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปี ที่
ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 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
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)
139

161

419

411

-

-

-

-

12

11

39

68

18

19

55

75

151

172

458

479

18

19

55

75

15. หุ้นทุนซื้อคืน/ กําไรสะสมจัดสรรสํ าหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯครั้งที่ 8/2554 มีมติอนุมตั ิโครงการการซื้ อหุ ้น
คืนเพื่อบริ หารการเงินสําหรับสภาพคล่องส่ วนเกิ นจํานวนไม่เกิ น 724 ล้านหุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50
บาท) คิดเป็ นร้อยละ 10 ของหุ น้ ที่จาํ หน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสู งสุ ดไม่เกิ น 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
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้ อหุ น้ คืนว่าบริ ษทั มหาชนจํากัดจะซื้ อหุน้ คืนได้ไม่เกินวงเงินกําไร
สะสม และให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่ายซื้ อหุ ้นคืนจนกว่าจะมี
การจําหน่ ายหุ ้นซื้ อคืนได้หมด หรื อลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุ ้นทุนซื้ อคืนที่จาํ หน่ ายไม่หมดแล้วแต่
กรณี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
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
ไม่สามารถจําหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 2-15 มกราคม 2556 และได้โอน
กลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ น้ ทุนซื้ อคืนจํานวนดังกล่าวทั้งจํานวน หลังจากที่ได้ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดย
การตัดหุ น้ ทุนซื้ อคืนดังกล่าวข้างต้นแล้ว
16.

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด

17.

ส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
ประเภทของการบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ 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 ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน
รายได้ระหว่างส่ วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินธุ รกิจในส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 2556 และ 2555
ส่ วนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
ระบบสื่ อสารและ
ส่ วนงานการให้บริ การ
การตัดรายการบัญชี
โทรคมนาคม
โครงข่ายโทรคมนาคม
ระหว่างกัน
ส่ วนงานอื่นๆ
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555

2,451
12
2,463

2,015
12
2,027

274
235
509

304
222
526

62
24
86

216
11
227

33
33
66

30
31
61

1,632

1,315

5

87

36

40

(6)

(7)

(304)
(304)

(276)
(276)

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
2,820
2,565
2,820
2,565
1,667

1,435

25
(177)
(473)
(7)
(37)
(78)
(151)
(14)
755

91
(178)
(415)
(43)
(104)
(171)
(9)
606
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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
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 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

7,032
36
7,068

5,741
34
5,775

856
675
1,531

905
632
1,537

196
69
265

620
32
652

99
95
194

96
82
178

4,704

3,775

130

251

107

114

(16)

(4)

(875)
(875)

(780)
(780)

งบการเงินรวม
2556
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
8,183
7,362
8,183
7,362
4,925

4,136

76
(498)
(1,410)
(115)
(236)
(458)
(38)
2,246

96
(535)
(1,279)
(129)
1
(309)
(479)
(13)
1,489
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่ วนงานจัดหา ออกแบบ
ส่ วนงานการให้บริ การ
ส่ วนงานการให้บริ การ
การตัดรายการบัญชี
และวางระบบสื่ อสารและ
ส่ วนงานอื่นๆ
ระหว่างกัน
งบการเงินรวม
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสู ง
โครงข่ายโทรคมนาคม
โทรคมนาคม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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
3,069
3,213
917
1,132
64
76
(1,149)
(1,265)
3,258
3,507
สิ นค้าคงเหลือ
28
6
38
45
3
3
(5)
69
49
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
633
662
633
662
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
10,466
10,036
521
604
24
17
447
473
(36)
(52)
11,422
11,078
5,075
4,456
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์
20,457
19,752

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์ในการกําหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18. 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

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้
(บาท)

642

0.090

181

0.025

19. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
19.1 บริ ษ ั ทฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ภ าระผูก พั นจากการที ธ่ นาคารและสถาบัน การเงิ น ออกหนัง สื อ คํ้า ประกัน
การประมูลงานและการปฏิบตั ิตามสัญญาเป็ นจํานวนเงินประมาณ 910 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 ฯมี ภาระผูกพันในการคํ้าประกันหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อยเป็ น
จํานวนเงินรวม 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 3 ล้านบาท)
19.3 บริ ษ ทั ย่อยมีภ าระผูก พันตามเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตกับ ผูข้ ายในประเทศและต่า งประเทศเป็ นจํา นวนเงิ น
ประมาณ 35 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาและ 51 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
19.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริ การระยะยาว
ก) เมื่ อ วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ป เปิ ลที ไ ด้ท ํ าสั ญ ญาการให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยโทรคมนาคมกับ
ที ที แ อนด์ ที เ อสเอสโดยทริ ป เปิ ลที จะได้รั บ ค่ า บริ ก ารเป็ นรายเดื อ นตามที ่ระบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญา และ
ทริ ปเปิ ลที ต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื ่อ นไขที ่ร ะบุ ใ นสั ญ ญา ทริ ปเปิ ลที มี ภ าระที ่จ ะต้อ งให้ บ ริ การกับ
ทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ข) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริ ปเปิ ลทีได้ทาํ สัญญาขอใช้วงจรเช่ ากับทีทีแอนด์ที โดยตกลงชําระ
ค่าบริ การเป็ นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริ ปเปิ ลทีตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
สัญญานี้จะสิ้ นสุ ดวันที่ 26 ตุลาคม 2561
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุ มคณะกรรมการของทริ ปเปิ ลทีมีมติอนุมตั ิให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทําความตก
ลงเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราค่าบริ การโครงข่ายโทรคมนาคมของสัญญาที่ทาํ กับทีทีแอนด์ทีเอสเอส ตามที่
กล่ าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 19.4 ก) โดยเปลี่ยนเป็ นการแบ่งผลประโยชน์ในอัตราส่ วน
ร้ อยละ 95 ของค่า บริ ก ารที่เรี ย กเก็บได้จากลูก ค้าโดยให้ถือว่าทริ ปเปิ ลที (หรื อบริ ษ ทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที )
ให้บริ การแก่ลูกค้าร่ วมกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทริ ปเปิ ลที (หรื อบริ ษทั ย่อยของทริ ปเปิ ลที) จะเป็ นผูล้ งทุน
ในด้านโครงข่าย การจัดซื้ อ Routers และการลงทุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และที่ประชุ มดังกล่าวมี
มติให้ทริ ปเปิ ลทีเข้าทําความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การวงจรเช่าของสัญญาที่ทาํ กับทีทีแอนด์ที ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.4 ข) โดยตกลงให้คิดอัตราค่าบริ การวงจรเช่ าในอัตราส่ วน
ร้ อ ยละ 15 ของรายได้ค่ า บริ ก ารเฉลี ่ย ต่ อ วงจรต่ อ เดื อ นที ่ท ริ ป เปิ ลที ไ ด้รั บ จากการให้บ ริ ก ารโครงข่ า ย
โทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวผูบ้ ริ หารของทริ ปเปิ ลทีเห็นว่าเป็ นประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผูใ้ ห้บริ การ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด ในฐานะผูท้ าํ แผนฟื้ นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีได้มี
หนัง สื อ บอกกล่ า วไม่ ย อมรั บ สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาให้บ ริ ก ารวงจรเช่ า ตามที ่ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ นข้อ 19.4 ข) รวมทั้ง สัญญาและ/หรื อบันทึ กข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติ มทุ กฉบับ และข้อตกลง
เกี่ยวกับอัตราค่าบริ การวงจรเช่าทุกฉบับโดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต้นไป
19.5 ทีเจพีได้ทาํ สัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริ ษทั คู่สัญญาแห่งหนึ่ ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่ งมอบงาน
ให้กบั บริ ษทั คู่สัญญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา โดยจะต้องส่ งมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม
2549 ปัจจุบนั ทีเจพีไม่สามารถส่ งมอบงานดังกล่าวได้ตามกําหนดระยะเวลาซึ่ งบริ ษทั คู่สัญญามีสิทธิ ที่จะคิด
ค่า ปรั บ ล่ า ช้า ตามสั ญญาจากที เจพี เป็ นรายวันในอัตราร้ อยละ 0.2 ของวงเงิ นตามสัญญา (31 ล้า นบาท)
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารของทีเจพีอยู่ในระหว่างการขอแก้ไขสัญญาเพือ่ ลดเนื้ องานกับคู่สัญญาและขอขยาย
ระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญาออกไป ซึ่ งผูบ้ ริ หารของทีเจพีเชื่อว่าจะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้ อ
งานและขอขยายระยะเวลากับบริ ษทั คู่สัญญา เนื่องจากเหตุของความล่าช้าเกิ ดจากการส่ งมอบพื้นที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าและจะสามารถปิ ดโครงการได้โดยมีค่าปรับเกิดขึ้นอย่างไม่มีสาระสําคัญ
19.6 อคิวเมนท์มีภาระผูกพันตามสัญญาการให้สื่อสัญญาณดาวเทียม (Transponders) ที่ จะต้องชําระในอนาคต
ดังนี้
(หน่วย: ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 2556 31 ธันวาคม 2555
จ่ายชําระภายใน:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.2
0.9

0.3
1.0
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.7 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทของบริ ษทั ย่อยสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั คลาว คอมพิวติง้
โซลูชนั่ ส์ จํากัด
(ซี ซีเอส)

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
ซี ซี เ อสมี ย อดหนี้ ค้ างชํ าระจากที ที แ อนด์ที จ าํ นวนประมาณ 5 ล้านเหรี ย ญ
สหรั ฐอเมริ ก า (ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2556 เที ย บเท่ า จํา นวนประมาณ 167
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555: 167 ล้านบาท)) ยอดหนี้ ดงั กล่าวนี้ เป็ นหนี้ ท่ ี มี
ข้อโต้แย้งกับทีทีแอนด์ที โดยในปี 2554 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาท
ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรี ยกร้องให้ซีซีเอส ชําระเงินเป็ นจํานวนรวม
ประมาณ 1,780 ล้านบาท พร้ อมดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั
เสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของซี ซีเอส
พิจารณาว่าซี ซีเอสไม่ได้ปฏิ บตั ิ ผิดสัญญาจึ งจะไม่ต้องจ่ายชําระเงิ นจํานวน
ดัง กล่ า วให้ ก ับ ที ที แ อนด์ ที และในเดื อนกุ ม ภาพันธ์ 2555 ซี ซี เ อสได้ย่ื น คํา
คัดค้านคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อให้
สถาบันอนุ ญาโตตุลาการยกคําเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีดงั กล่าว และ
เสนอข้อเรี ยกร้ องแย้ง ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการเรี ย กร้ องให้ทีที แอนด์ที
ชํ าระเงิ น เป็ นจํา นวนรวมประมาณ 528 ล้า นบาท พร้ อ มดอกเบี้ ย ในอัต รา
ร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี นับ แต่ วนั ถั ดจากวันที ่เสนอคํา คัด ค้ านคํา เสนอข้อพิ พ าท
จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2555 ทีทีแอนด์ทีได้ย่ืนคํา
แก้ขอ้ เรี ยกร้ องแย้ง ของซี ซีเอสต่อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการเพือ่ ให้สถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ล าการยกข้อเรี ย กร้ องแย้งของซี ซี เอสที่ ให้ที ที แอนด์ที ช ําระเงิ น
จํานวนรวม 528 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น ในปั จจุบนั ทั้งสองฝ่ าย
ได้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแล้วและรอการนัดหมายจากอนุญาโตตุลาการ

บริ ษทั จัสมิน อินเตอร์ เนต เจไอเนตได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่ า
จํากัด (เจไอเนต)
จํานวน 20 ล้านบาท ให้แก่ทีทีแอนด์ที พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ครบ
กําหนดชําระจนกว่าจะได้รับชําระหนี้ เสร็ จสิ้ น เจไอเนตได้บนั ทึกยอดหนี้
ค่ า บริ ก ารดัง กล่ า วไว้ ในบัญ ชี ค รบถ้ว นแล้ว แต่ ใ นส่ ว นของดอกเบี้ ย นั้น
เจไอเนตคาดว่า จะสามารถเจรจาต่ อ รองกับ ที ที แ อนด์ ที ไ ด้แ ละโอกาสที ่
จะต้องชําระมีนอ้ ยมาก เจไอเนตจึงไม่ได้บนั ทึกรายการดอกเบี้ยค้างชําระไว้
ในบัญชี ปั จจุบนั การสอบสวนพยานได้เสร็ จสิ้ นแล้วและอยู่ในระหว่างรอ
คําวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
24

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ชื่อบริ ษทั

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

บริ ษทั สมาร์ ท ไฮเวย์
จํากัด (สมาร์ ท)

สมาร์ ทได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ให้ชาํ ระค่าบริ การวงจรเช่ า
จํานวน 24 ล้านบาทให้แก่ทีทีแอนด์ที พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ครบ
กํา หนดชํ าระจนกว่า จะได้รับ ชํ าระหนี้ เสร็ จสิ้ น สมาร์ ท ได้บ นั ทึ ก ยอดหนี้
ค่ า บริ ก ารดัง กล่ า วไว้ ในบัญ ชี ค รบถ้ว นแล้ว แต่ ใ นส่ ว นของดอกเบี้ ย นั้น
สมาร์ ทคาดว่าจะสามารถเจรจาต่อรองกับทีทีแอนด์ทีได้และโอกาสที่จะต้อง
ชําระมีน้อยมาก สมาร์ ทจึงไม่ได้บนั ทึกรายการดอกเบี้ยค้างชําระไว้ในบัญชี
ปั จจุบนั การสอบสวนพยานได้เสร็ จสิ้ นแล้วและอยู่ในระหว่างรอคําวินิจฉัย
ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์

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

ตามที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 35.8 (4) ในงบการเงิ น
ประจําปี 2555 ทีทีแอนด์ทีเรี ยกร้องให้ทริ ปเปิ ลทีชาํ ระเงินเป็ นจํานวนรวม
ประมาณ 2,346 ล้านบาท พร้ อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี
จนกว่ า จะชํา ระเสร็ จ สิ้ น และในขณะเดี ย วกัน ทริ ป เปิ ลที มี ก ารเรี ย กร้ อ ง
ค่ า เสี ย หายจากที ที แ อนด์ ที เ ป็ นจํ านวนเงิ น รวมประมาณ 3,477 ล้า นบาท
นอกจากนี้มีคดีฟ้องร้องเพิม่ เติมดังนี้
ก) ทริ ปเปิ ลทีและทีทีทีไอ ฟ้ องบริ ษทั พี แพลนเนอร์ จํากัด กับพวก ซึ่ งเป็ น
ผูท้ าํ และผูบ้ ริ หารแผนปรับโครงสร้างหนี้ของทีทีแอนด์ทีเรี ยกค่าเสี ยหาย
จํานวน 2,439 ล้านบาท กรณี ขดั ขวางการให้บริ การอินเตอร์ เน็ตบรอด
แบนด์ข องทริ ป เปิ ลที และที ที ที ไ อ บนโครงข่า ยของที ที แ อนด์ ที ต าม
สัญญาเช่าระหว่างทริ ปเปิ ลทีกบั ทีทีแอนด์ที ขณะนี้คดีอยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยจากประธานศาลฎีกาในเรื่ องเขตอํานาจศาล ซึ่ งเมื่อได้
ข้อวินิฉยั แล้วก็จะเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลที่มีเขตอํานาจต่อไป
ข) ทริ ปเปิ ลทีได้ถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องร้องฐานละเมิดและเรี ยกค่าเสี ยหายเป็ น
จํานวน 621 ล้านบาท พร้อมให้ชาํ ระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
จนกว่าการชําระจะเสร็ จสิ้ น โดยกล่าวหาว่า ทริ ปเปิ ลทีใช้วงจรเช่าของ
ที ที แ อนด์ ที ภ ายหลัง จากที่ ที ที แ อนด์ ที ไ ด้บ อกกล่ า วปฏิ เ สธสิ ท ธิ ต าม
สั ญ ญาให้บ ริ ก ารวงจรเช่ า แล้ว ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารของทริ ป เปิ ลที เ ห็ น ว่า
ทริ ปเปิ ลทีไม่ได้กระทําละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา ขณะนี้ คดีอยูใ่ นระหว่าง
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบุรี
ฝ่ ายบริ ห ารของทริ ป เปิ ลที แ ละที ที ที ไ อเชื ่อ ว่า จะไม่ ไ ด้รั บ ผลเสี ย หายที ่มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทดังกล่าว จึงไม่ได้บนั ทึกสํารอง
สําหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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19.8 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริ ษทั ย่อยที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิจการ
โทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆ ที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนําส่ งเข้ากองทุน
เพื่อจัดให้มีบริ การโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ ถึงและบริ การเพื่อสังคม (USO) ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่
ประกาศโดย กสทช.
บริ ษทั เอเซี ยส รี เยนแนล เซอร์ วิส จํากัด (เออาร์ เอส) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผ่า นดาวเที ย ม อยู่ใ นระหว่างการยืน่ ขอใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโทรคมนาคมแบบที ่ส ามจากกสทช.
ปัจจุบนั เออาร์ เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
20. ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เมื่ อวันที่ 24 กันยายน 2556 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯครั้งที่ 5/2556 มีมติให้บริ ษทั ฯและ/หรื อ
บริ ษทั ย่อยขายสิ นทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุ รกิจบรอดแบนด์อินเทอร์ เนตให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
สํา หรั บ ธุ ร กิ จ บรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ นต (“กองทุ น ฯ”) ซึ่ งในเบื้ อ งต้น สิ น ทรั พ ย์ที ่ข ายมี มู ล ค่ า ตามบั ญชี
ประมาณ 10,000 ล้านบาท และราคาที่จะขายให้กบั กองทุนฯอยูท่ ี่ประมาณ 70,000 ล้านบาท (ทั้งนี้ ราคาขาย
สุ ดท้ายจะเป็ นไปตามที่บริ ษทั ฯและกองทุนจะตกลงร่ วมกัน) มติดงั กล่าวจะนําเสนอต่อที่ประชุ มวิสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
21. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
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