บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบย่อของ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำร
จัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผล
กำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ยกเว้นเหตุกำรณ์ที่จะกล่ำวในวรรคเกณฑ์ในกำรให้ข้อสรุปอย่ำงมีเงื่อนไข ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำน
ตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เรื่อง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้
มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่อมั่นว่ำ
จะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็นต่อข้อมูล
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข
ก)

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 3 บริษัทผู้ให้สัมปทำนได้ระงับกำรจ่ำยชำระ
ยอดคงค้ำงค่ำบริกำรจำกกำรให้บริกำรภำยใต้สัญญำร่วมลงทุนระหว่ำงบริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับบริษัทผู้ให้
สัมปทำนกับบริษัทย่อยดังกล่ำวตั้งแต่เดือนกันยำยน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลำคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่สิ้นสุด
สัญญำร่วมลงทุน เนื่องจำกบริษัทผู้ให้สัมปทำนยังมีข้อโต้แย้งในวิธีกำรคำนวณอัตรำส่วนแบ่งรำยได้กับ
บริษัทย่อย บริษัทย่อยได้นำข้อโต้แย้งนี้เสนอเป็นข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
รอคำวินิจฉัยจำกสถำบันอนุญำโตตุลำกำร และผลของคำวินิจฉัยอัตรำส่วนแบ่งรำยได้นี้อำจมีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระสำคัญต่อยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 จำนวน 2,518 ล้ำนบำท
ในงบกำรเงินรวม และอำจมีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่อมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่ำว
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 จำนวน 1,946 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถสอบทำน
และตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในยอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำและมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ดังกล่ำวได้ ซึ่งเหตุกำรณ์นี้เป็นกำรถูกจำกัดขอบเขตโดยสถำนกำรณ์

ข)

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 19.5 เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่ศำลล้มละลำยกลำง
ได้อ่ำนคำพิพำกษำของศำลฎีกำ ซึ่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจกำร และให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำร
ของศำลล้มละลำยกลำง จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวทำให้สิทธิเรียกร้องของเจ้ำหนี้ที่มีต่อบริษัทฯในฐำนะลูกหนี้
กลับไปเป็นเช่นเดิมดังที่เป็นอยู่ก่อนวันที่ศำลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำร เนื่องจำกบริษัทฯได้ดำเนินกำรตำม
แผนฟื้นฟูกิจกำรมำนำน โดยเฉพำะกำรชำระหนี้ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมแผนฟื้นฟูกิจกำรให้กับเจ้ำหนี้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษำกฎหมำยเห็นว่ำ บริษัทฯ จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้รำยหนึ่งรำยใดหรือไม่จะ
ขึ้นอยู่กับว่ำมีเจ้ำหนี้มำแสดงตนและแสดงสิทธิของตนหรือไม่เท่ำนั้น บริษัทฯและที่ปรึกษำกฎหมำยได้
ร่วมกันประเมินผลกระทบในเบื้องต้น และพบว่ำบริษัทฯอำจมีภำระเพิ่มเติมจำกเหตุกำรณ์นี้เป็นจำนวน
มำกที่สุดไม่เกิน 1,343 ล้ำนบำท ต่อมำในเดือนสิงหำคม 2557 สถำบันกำรเงินห้ำแห่งได้ยื่นคำฟ้องต่อศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง เรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระเงินจำนวนประมำณ 1,970
ล้ำนบำท (เงินต้นจำนวน 1,178 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยจำนวน 792 ล้ำนบำท) บริษัทฯได้ประเมินเงื่อนไข
ของกำรบันทึกบัญชีจำกเหตุกำรณ์ใหม่นี้ และเห็นว่ำบริษัทฯควรต้องบันทึกประมำณกำรหนี้สินเมื่อเจ้ำหนี้
ได้แสดงตัวยื่นคำร้องต่อศำล อย่ำงไรก็ตำมมีเจ้ำหนี้สองรำยที่เป็นเจ้ำหนี้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมำจำก
เจ้ำหนี้เดิมหลำยรำย ที่ปรึกษำกฎหมำยจึงมีควำมเห็นว่ำ น่ำจะยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำ เจ้ำหนี้ทั้งสองรำย
ดังกล่ำวจะได้รับชำระหนี้ตำมจำนวนที่กล่ำวอ้ำงในคำฟ้องหรือไม่ ดังนั้นบริษัทฯจึงบันทึกประมำณกำร
หนี้สินเฉพำะสถำบันกำรเงินสำมรำยซึ่งเป็นเจ้ำหนี้รำยเดิมที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในคำขอรับชำระหนี้ในกำร
ฟื้นฟูกิจกำรของบริษัทฯ (เงินต้นจำนวน 708 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยจำนวน 328 ล้ำนบำท) จำนวน 286
ล้ำนบำท (เงินต้นจำนวน 260 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยจำนวน 26 ล้ำนบำท) ไว้ในงบกำรเงิน เนื่องจำกมีควำม
2

เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำรจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น โดยใช้มูลหนี้ที่สถำบันกำรเงินทั้งสำม
แห่งยื่นคำร้องเป็นพื้นฐำน หักด้วยประมำณกำรมูลค่ำของกำรชำระหนี้ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมแผนฟื้นฟู
กิจกำรและตำมคำแนะนำของที่ปรึกษำกฎหมำย ขณะนี้คำฟ้องของสถำบันกำรเงินทั้งห้ำแห่งอยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรพิจำรณำคดีของศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง ผลที่สุดของคดียัง
ไม่อำจทรำบได้ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงพิจำรณำว่ำจำนวนสำรองที่บันทึกไว้ในบัญชีนั้นเพียงพอและ
เหมำะสมในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นกำรถูกจำกัดขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ ข้ำพเจ้ำ
ไม่สำมำรถสอบทำนและตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในยอดหนี้สินที่บริษัทฯต้องบันทึกเพิ่มเติมจำกกำร
ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจกำรดังกล่ำว
ค)

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 19.6 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่สำมำรถส่งมอบ
แท็บเล็ตให้แก่คู่สัญญำซึ่งเป็นหน่วยงำนรำชกำรสองหน่วยงำนได้ทันตำมกำหนดเวลำในสัญญำเนื่องจำก
ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงำนผู้ผลิตชิ้นส่วนในกำรผลิตแท็บเล็ต ซึ่งตำมเงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยดังกล่ำว
หำกบริษัทย่อยไม่สำมำรถส่งมอบแท็บเล็ตได้ตำมกำหนดเวลำ บริษัทย่อยจะต้องชำระค่ำปรับเป็นรำยวัน
ในอัตรำร้อยละ 0.2 ของรำคำแท็บเล็ตที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โดยในปี 2557 คู่สัญญำทั้งสองของบริษัทย่อยได้มี
หนังสือขอบอกเลิกสัญญำซื้อขำยแท็บเล็ตมำยังบริษัทย่อย และให้บริษัทย่อยชำระค่ำปรับเป็นจำนวนเงิน
รวม 148 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทย่อยได้มีหนังสือโต้แย้งกำรคิดค่ำปรับดังกล่ำว ฝ่ำยบริหำรของ
บริษัทย่อยได้กล่ำวถึงสำเหตุของกำรส่งมอบล่ำช้ำว่ำเป็นเหตุสุดวิสัยและไม่ได้เป็นเหตุแห่งกำรผิดสัญญำ
ต่อมำหน่วยรำชกำรคู่สัญญำทั้งสองดังกล่ำวได้ฟ้องร้องต่อศำลให้บริษัทย่อยชำระค่ำปรับคิดเป็นทุนทรัพย์
เป็นจำนวนเงินรวมประมำณ 196 ล้ำนบำท ซึ่งยังไม่ทรำบผลในขณะนี้ จำกเหตุผลดังกล่ำวทำให้บริษัทย่อย
ไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำจะมีค่ำปรับและค่ำเสียหำยเกิดขึ้นหรือไม่เพียงใด ดังนั้น บริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึก
ค่ำปรับและค่ำเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถสอบทำนและตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่
พอใจในค่ำปรับและค่ำเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวได้ ซึ่งเหตุกำรณ์นี้ถือเป็นกำรถูกจำกัด
ขอบเขตโดยสถำนกำรณ์

ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข
ยกเว้นผลของรำยกำรปรับปรุงที่อำจเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ตำมที่กล่ำวในวรรคเกณฑ์ในกำรให้ข้อสรุปอย่ำงมี
เงื่อนไข ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้ำพเจ้ำขอให้ข้อสังเกตเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้
1.

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 15 ซึ่งอธิบำยถึงธุรกรรมกองทุนรวม
โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรรับรู้กำไรจำกรำยกำรดังกล่ำวเป็นจำนวนเงิน 18,022 ล้ำนบำท ซึ่งรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่มีสำระสำคัญอย่ำงมำกต่องบกำรเงิน และไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำตำมปกติธุรกิจ

2.

เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ของบริษัทย่อยกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
2.1 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ จำนวนประมำณ 54 ล้ำนบำท ตำมที่กล่ำวไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 4
2.2 กำรชำระยอดคงค้ำงจำนวนประมำณ 877 ล้ำนบำท และสัญญำให้บริกำรวงจรเช่ำ ตำมที่กล่ำวไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 10
2.3 คดีฟ้องร้องและข้อพิพำทต่ำงๆ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 19.7

3.

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลข้อ 19.4 เกี่ยวกับกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำกว่ำ
สัญญำของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีวงเงินตำมสัญญำจำนวน 31 ล้ำนบำทและค่ำปรับล่ำช้ำตำมสัญญำเป็น
รำยวันในอัตรำร้อยละ 0.2 ของวงเงินตำมสัญญำ

ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้ให้ข้อสรุปอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด

ศุภชัย ปัญญำวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3930
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุงเทพฯ: 29 ตุลำคม 2558
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงิ นระหว่า งกาลนี้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษัท ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ ตาม บริษั ทฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปีที่นาเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาเสนอซ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปีล่าสุด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบการเงินรวมนี้จัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และได้จัดทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์
เดียวกับงบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับ
บริษัทย่อยในระหว่างงวด
1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับ
ใหม่ ที่ ออกโดยสภำวิชำชี พบั ญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกรำคม 2558 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่ อให้มี เนื้อหำเท่ำเที ยมกั บมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถ้อยคำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
ของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมี
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11
การร่วมการงาน
ฉบับที่ 12
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง
2558) จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัท
ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบัติ
1.4 นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมบริษัทฯและ
บริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อยมีดังนี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
กลุ่มบริษัทที่บริษัทฯมีอานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงินและ
การดาเนินงานเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆของบริษัทนั้น
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ บริษัทร่วม
อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”)
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จากัด
บริษัทร่วม
กลุ่มโมโน
มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ผลิตพลังงาน จากัด
มีกรรมการร่วมกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการธุรกิจดังกล่าวสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
รายได้จากการขายทรัพย์สิน
ค่าบริการอื่นรับ

44

-

55,000
107

-

ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าอุปกรณ์และโครงข่าย

19
1,243

-

49
3,101

-

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขายและการบริการ

10

10

28

26

ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ

15

14

44

41

6

11

1
23

1
25

ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ค่าจัดการรับ
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ

128
11

125
10

382
101

374
31

ดอกเบี้ยรับ

-

1

2

3

ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย

7
93

7
-

21
235

21
-

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
ร้อยละ 2 ต่อปี
ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกาหนดราคา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญาหรือราคาที่กิจการ
คิดกับลูกค้ารายอื่น
อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ + 0.5%
ราคาตามสัญญา
อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย์ + 0.5%
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 3)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มโมโน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 3)
บริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัทร่วม
JASIF
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัทร่วม
JASIF
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 15)
บริษัทร่วม
JASIF
รวมค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

24
24

17
17

-

-

-

-

143

424

72
72
72

-

143
(16)
127

424
(16)
408

-

-

619

304

3,850
3,850
3,850

-

619
(6)
613

304
(6)
298

817
817

-

-

-

4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
เงินปันผลค้ำงรับจำกบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 3)
บริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

-

-

911

1,171

รวมเงินปันผลค้ำงรับจำกบริษัทย่อย

-

-

911

1,171

-

-

30

-

4

4

-

-

6
10

13
17

30

-

-

-

18,130

-

-

-

18,130

-

6,315
6,315

-

-

-

15,929
15,929

-

-

-

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 10)
บริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริษัทร่วม
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จากัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มโมโน
รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 15)
บริษัทร่วม
JASIF
รวมรำยได้รับล่วงหน้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สำรองกำรประกันรำยได้ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุ 15)
บริษัทร่วม
JASIF
รวมสำรองกำรประกันรำยได้ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่
30 กันยายน 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
(ตรวจสอบแล้ว)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทร่วม
JASIF (หมายเหตุ 15.ฉ)
รวม

-

การเคลื่อนไหวในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

3,850
3,850

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 กันยายน 2558

3,850
3,850
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
(ตรวจสอบแล้ว)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัท อคิวเมนท์ จากัด
บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จากัด
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช็อป จากัด
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน)
รวม

การเคลื่อนไหวในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 กันยายน 2558

298
6
304
(6)
298

455
455
455

(140)
(140)
(140)

158
455
6
619
(6)
613

-

18,332
18,332

(202)
(202)

18,130
18,130
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สาหรับงวดเก้าเดือน สาหรับงวดสามเดือน สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น
43
42
132
123
10
8
29
24
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
5
4
14
12
1
1
2
2
รวม
48
46
146
135
11
9
31
26

ภาระค้าประกันกับบริษัทย่อย
บริษัทฯมีภาระจากการค้าประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อ 19.2
3.

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
(ตรวจสอบแล้ว)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ค่าหุน้ (หมายเหตุ 12)
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2)
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่ - สุทธิ

24
3,633
72
112
597
4,438
(643)
3,795

17
3,524
94
3,635
(466)
3,169

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
(ตรวจสอบแล้ว)

61
143
597
911
1,712
(77)
1,635

55
424
1,171
1,650
(71)
1,579

7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้าง
นับจากวันที่ถึงกาหนดชาระสรุปได้ดังนี้
อายุหนี้ค้างชาระ

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม (หมายเหตุ 2)
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
(ตรวจสอบแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
(ตรวจสอบแล้ว)

7

7

-

-

14
3
24

7
3
17

-

-

170

195

-

-

192
118
111
3,042
3,633
(643)
2,990
3,014

154
141
82
2,952
3,524
(466)
3,058
3,075

61
61
(61)
-

55
55
(55)
-

บริษัทย่อยได้โอนสิทธิในการรับชาระเงินจากลูกหนี้การค้า บางส่วนให้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงเหลือ ของลูก หนี้ก ารค้ า ของบริษั ท จั ส มิน ซั บมารีน เทเลคอมมิว นิเคชั่นส์ จากั ด (“เจเอสทีซี ”)
จานวน 2,518 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชาระยอดคง
ค้างไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (วันที่สิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน) เนื่องจากทีโอที
ยังมีข้อโต้แย้งในวิธีการคานวณอัตราส่วนแบ่งรายได้กับเจเอสทีซี ดังนั้นเพื่อให้เป็นที่ยุติในเรื่องการชาระ
ส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เจเอสทีซีจึงนาเรื่องดังกล่าวเสนอ
เป็นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สานักระงับข้อพิพาท สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อวินิจฉัยเรื่อง
ดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคาวินิจฉัยจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารและฝ่าย
กฎหมายของ เจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
ปัจจุบันเจเอสทีซีและบริษัท ไทย ลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด (“ทีแอลดีที”) อยู่ในระหว่าง
การเตรียมการเพื่อขอเป็นผู้บารุงรักษาโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนาแสงใต้น้าตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทยที่
เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างทีโอทีกับเจเอสทีซีจากทีโอที
เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินส่วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญาร่วมลงทุน
ดัง กล่า วเพื่ อค้ าประกั นเงิ นกู้ ยื ม ระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่ก ล่าวไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ระหว่างกาลข้อ 11
4.

ลูกหนี้ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้
บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จากบริษัท ทีทีแอนด์ที จากัด (มหาชน)
(“ทีทีแอนด์ท”ี ) จานวน 54 ล้านบาท ซึ่งตามเงื่อนไขที่กาหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที บริษัทย่อย
จะได้รับชาระคืนยอดคงเหลือดังกล่าวทั้งจานวนเป็นเงินสดในวันทาการสุดท้ายของไตรมาสที่ 1 ปี 2558
อย่ า งไรก็ ต ามในปั จ จุบั น บริ ษั ท ย่ อ ยยั ง ไม่ ไ ด้รั บ ช าระคื น ยอดคงค้า งดั ง กล่ า วจากที ที แ อนด์ ที ในเดื อ น
สิงหาคม 2558 ทีทีแอนด์ทีได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของ
ทีทีแอนด์ทีอยู่ระหว่างการจัดทาแผนฟื้นฟูฉบับแก้ไขเพื่อนาเสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อเสนอให้
เจ้าหนี้พิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าจะได้รับชาระคืนเต็มจานวนนอกจากนี้
ยอดคงเหลือของหนี้ค้างชาระจากทีทีแอนด์ทีดังกล่าวยังมียอดหนี้ที่ยังมีข้อโต้แย้งและยังอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของศาลล้มละลายกลางอีกเป็นจานวน 32 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่ายอดหนี้ที่
ได้รับคาสั่งเป็นที่สุดจะไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญจากยอดหนี้ที่บริษัทย่อยบันทึกบัญชี
บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ดังกล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)

บริษทั

บริษทั จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จากัด
บริษทั อคิวเมนท์ จากัด
บริษทั แจส โมบาย บรอดแบนด์ จากัด
บริษทั ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษทั จัสมิน สมาร์ทช็อป จากัด
บริษทั คอมพิวเนท คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษทั โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส จากัด
บริษทั จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ทรี บีบี จากัด
บริษทั จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จากัด
บริษทั จัสมิน อินเตอร์เนต จากัด
บริษัท แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จากัด
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ

ราคาทุน
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
(ตรวจสอบแล้ว)
1,946
1,946
760
760
350
160
160
110
110
100
100
70
70
58
58
52
52
46
46
7
7
3,659
3,309
(367)
(367)
3,292
2,942

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2558
2557
496
496

595
595

เงินปันผลรับ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน
2558
2557
11,535
7
11,542

15
910
5
930

10

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.1

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาลข้อ 3 ปัจจุบันเจเอสทีซีอยู่ระหว่างรอคาวินิจฉัย
จากสถาบันอนุญาโตตุลาการในเรื่องอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนกับ
ทีโอที ฝ่ายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกรายได้จากการให้บริการดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วม
ลงทุนดังกล่าวข้างต้น

5.2

เมื่ อวันที่ 21 สิง หาคม 2558 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการของบริษั ทฯ ครั้งที่ 6/2558 มี มติใ ห้บริษั ทฯ จัดตั้ง
บริษั ท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จ ากั ด (“แจสเอ็ม บีบี ”) โดยบริ ษั ท ฯลงทุ นในหุ้ นสามั ญ ทั้ งหมดของ
แจสเอ็มบีบี จานวน 34,898,953 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว)

6.

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

ราคาทุน
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
(ตรวจสอบแล้ว)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต จัสมิน
บริษัท ศูนย์บริการวิทยาการ อินเตอร์เนต จากัด
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จากัด
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

18,332
49
402
18,783

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
(ตรวจสอบแล้ว)

49
402
451

9,319
24
9,343

23
23
(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
บริษัท ศูนย์บริการวิทยาการ
อินเตอร์เนต จากัด
บริษัท พรีเมียม เรียล เอสเตท จากัด
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ของเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
2558
2557
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
18,332

-

-

-

18,332

-

49
402
18,783

49
402
451

(33)
(402)
(435)

(33)
(402)
(435)

16
18,348

16
16
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่ อวั นที่ 9 กุ ม ภาพั นธ์ 2558 บริ ษั ท ฯได้เ ข้าทาการซื้อหน่ วยลงทุน ของกองทุนรวมโครงสร้า งพื้ นฐาน
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ("JASIF") จานวน 1,833.2 ล้านหน่วย (“หน่วยลงทุนเริ่มแรก”) เป็นจานวน
เงิน 18,332 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด บริษัทฯจะต้องดารง
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดเกี่ยวกับ JASIF ที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลข้อ 15
บริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก JASIF จากการดาเนินงานของรอบระยะเวลาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2558 เป็นจานวนเงินประมาณ 568 ล้านบาท
เงินลงทุนใน JASIF ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุน
บวก: ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
หัก: กาไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน
ของบริษัทฯ
หัก: เงินปันผลรับ
สุทธิ
7.

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
18,332
565
(9,010)
(568)
9,319

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว)
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
585
5
(31)
559

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2558 มี มู ล ค่ า 1,802 ล้ า นบาท
(31 ธันวาคม 2557: 1,715 ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในงวดปัจจุบัน โดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสาหรับที่ดินและใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สาหรับอาคารสานักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ใน
การประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และ
อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า
12

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว)
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่จาหน่าย
โอนออกระหว่างงวด
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด

งบการเงินรวม
12,502
6,870

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน2558

(7)
(227)
(1,427)
17,711

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6
1
(3)
4

ในปี 2548 บริษัท พรีเมียม แอสเซท จากัด (“พีเอ”) ได้ซื้ออาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ จาก
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งในราคา 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมี ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสาหรับการเช่าพื้นที่ใน
อาคารดังกล่าว บริษัทฯได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม
เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง
9.

กำรเข้ำร่วมขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่สำหรับกิจกำรโทรคมนำคม
เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2558 แจสเอ็ ม บี บี ไ ด้ เ ข้า ร่ ว มขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่น ความถี่ ส าหรับ กิ จ การ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่าน 1800 MHz (“ใบอนุญาตฯ”)
ณ ส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
(“กสทช.”) ซึ่งตามเงื่อนไขผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดาเนินการตามวิธีการขอรับใบอนุญาตที่กสทช.กาหนด
พร้อมชาระเงิน ประกั น การเข้ า ร่วมขอรับใบอนุญาตเป็น เช็คจานวนเงิน 796 ล้านบาท ทั้งนี้ ท างกสทช.
กาหนดวันที่จัดการประมูลคือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
เมื่ อวันที่ 22 ตุล าคม 2558 แจสเอ็มบี บีไ ด้ยื่ นแบบคาขอรับใบอนุญาตให้ใ ช้คลื่นความถี่สาหรับกิ จการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่าน 900 MHz ต่อกสทช.
เรียบร้อยแล้ว และทางกสทช.จะแจ้งผลการผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตต่อไป
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินค้าประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
(ตรวจสอบแล้ว)
2,302
2,662
187
250
59
45
17
10
462
385
2,950
3,429

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
(ตรวจสอบแล้ว)
14
1
30
54
2
68
33

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) (“ทริปเปิลที”) มีข้อโต้แย้งกับทีทีแอนด์ที เกี่ยวกับการชาระ
ยอดคงค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการโอนตั๋วสัญญาใช้เงินและการโอนสิทธิการรับชาระเงินเป็น
จานวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริการวงจรเช่าตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 12 และข้อ 35.4 ในงบการเงินประจาปี 2557
11. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 (ตรวจสอบแล้ว)
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558

งบการเงินรวม
2,215
(1,370)
845

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
440
(440)
-

เงินกู้ยืมระยะยาวของทริปเปิลทีมีหลักประกันเป็นบัญชีเงินฝากของทริปเปิลที และภายใต้สัญญาให้สินเชื่อ
ดังกล่าว ทริปเปิลทีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การรักษา
อัตราส่วนทางการเงิน และการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน เป็นต้น ในระหว่างไตรมาสที่ 1
ของปีปัจจุบัน ทริปเปิลทีได้ชาระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ก่อนครบกาหนด
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จากัด (“ซีซีเอส”) ค้าประกันโดยบริษัท จัสมิน
เทเลคอม ซิสเต็มส์ จากัด (มหาชน) (“เจทีเอส”) และการโอนสิทธิในการรับชาระเงินจากยอดหนี้ค้างชาระ
จากทีทีแอนด์ทีให้แก่ธนาคาร ซึ่งธนาคารดังกล่าวได้ยื่นขอรับชาระหนี้จานวนนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการกับ
ทีทีแอนด์ทีแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) จานวนไม่เกิน 3,497.3 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2.04 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ต่อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย (2.04:1)
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจานวน
3,428.5 ล้านหน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้ว ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 5 ปี สามารถใช้
สิท ธิ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ได้ ใ นวั น ท าการสุ ด ท้ า ยของทุ ก ๆ ไตรมาสตลอดอายุ ข องใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ โดย
กาหนดการใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 3 กรกฎาคม 2563 ตามลาดับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้นซึ่งมีราคาตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ในราคาการใช้สิทธิ 4.30 บาท และบริษัทฯจะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจานวน 68.9
ล้านหน่วยทั้งจานวน
ในระหว่างงวด มีการใช้สิทธิตามใบสาคัญ แสดงสิทธิจานวน 138.8 ล้านหน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญ
ใหม่จานวน 138.8 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558
ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงได้ แสดงการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นดังกล่าวจานวน 596.9 ล้านบาท เป็น “เงินรับ
ล่วงหน้าค่าหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯคงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิจานวน 3,289.7 ล้าน
หน่วย
13. ทุนจดทะเบียน/ หุ้นทุนซื้อคืน/ กำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ อีกจานวน 1,748.7 ล้านบาท จากเดิม 3,568.7 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,317.4
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 3,497.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ JAS-W3 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาล
ข้อ 12 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนจานวน 142.7 ล้านหุ้นโดยการตัดหุ้นทุนซื้อ
คืนที่ไม่สามารถจาหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2558 จานวน
142.7 ล้านหุ้น มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจานวนเงิน 989.7 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้น
ทุนซื้อคืน) กับกระทรวงพาณิชย์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2558 บริษัทฯได้โอนกลับกาไรสะสมจัดสรรสาหรับหุ้นทุนซื้อคืนจานวนดั งกล่าวทั้งจานวน หลังจากที่ได้
ลดทุนที่ชาระแล้วโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นแล้ว
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14. ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้ง
ปีที่ประมาณไว้
ภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้ระหว่างกาล
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
การเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผล
แตกต่างชั่วคราว
ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

219

184

8,990

524

-

-

-

-

(62)

25

(3,248)

54

(1)

18

82

59

157

209

5,742

578

(1)

18

82

59

บริษัท อิน คลาวด์ จากัด ได้ สิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสิทธิพิ เศษ รวมถึง
การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
15. ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 มีมติให้บริษัทฯและ/หรือ
บริษัทย่อยขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ ตให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
สาหรับธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ในราคาอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติให้แก้ไขมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2556 ดังกล่าว โดยให้ขายเพียงเส้นใยแก้วนาแสงและราคาอยู่ที่ประมาณ 55,000 - 70,000 ล้านบาท และให้
บริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อยเช่าเส้นใยแก้วนาแสงจากกองทุนเพื่อใช้ในการดาเนินงาน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติให้ จด
ทะเบียนจัดตั้ง JASIF บริษัทฯและทริปเปิลที ได้เข้าทาสัญญากับ JASIF โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ใน
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ก) สัญญำซื้อขำยทรัพย์สิน
ทริปเปิลทีได้เข้าทาสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงกั บ JASIF เป็นจานวนเงิน 55,000 ล้าน
บาท ทริปเปิลทีต้องส่งมอบเส้นใยแก้วนาแสงทั้งหมดประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร โดยทริปเปิลที
จะส่งมอบเส้นใยแก้วนาแสงในวันเข้าทาสัญญาเป็นจานวนไม่น้อยกว่า 800,000 คอร์กิโลเมตร (คิดเป็น
มูลค่ า 45,527 ล้านบาท) และจะทยอยส่งมอบเส้นใยแก้ วนาแสงในอนาคตอีกประมาณ 180,000 คอร์
กิโลเมตร (คิดเป็นมูลค่า 9,473 ล้านบาท) ภายใน 2 ปี หากทริปเปิลทีไม่สามารถนาส่งทรัพย์สินเส้นใย
แก้วนาแสงให้แก่ JASIF ภายในระยะเวลาที่กาหนด ทริปเปิลทีจะต้องชาระค่าเสียหายตามอัตราที่
กาหนดในสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทริปเปิลทีได้นาส่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงให้แก่ JASIF แล้วรวมเป็น
จานวน 860,500 คอร์กิโลเมตร
ข) สัญญำเช่ำหลัก
ทริปเปิลทีได้เข้าทาสัญญาเช่าเส้นใยแก้วนาแสงกับ JASIF จานวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นาแสงทั้งหมดที่ทริปเปิลทีขายและส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้ว นาแสงให้แก่ JASIF ซึ่งประกอบด้วย
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงจานวนร้อยละ 80 ของทรัพย์ สินเส้นใยแก้วนาแสงในปัจจุบันทั้ งหมด
ที่ JASIF ได้รับมอบตามสัญญาซื้ อขายทรัพย์สิน และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงในอนาคตจานวน
ร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงในอนาคตทั้งหมดที่ JASIF ได้รับมอบตามสัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สิน เป็นระยะเวลาการเช่าประมาณ 11 ปี (สิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) ด้วยอัตราค่าเช่า
425 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคม
ของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทริปเปิลทีตกลงที่จะชาระค่าเช่าล่วงหน้าสาหรับการเช่า 3 เดือนสุดท้ายให้แก่
JASIF ในวันถึงกาหนดชาระค่าเช่างวดแรกรวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า 816 ล้านบาท
ค) สัญญำประกันรำยได้ค่ำเช่ำ
JASIF สามารถนาทรัพ ย์ สินเส้นใยแก้วนาแสงจานวนร้อยละ 20 ของทรัพ ย์สินเส้นใยแก้ วนาแสง
ทั้งหมดออกให้ผู้อื่นเช่าใช้ได้ ทั้งนี้หากไม่มีผู้ใดเช่าทรัพย์สินดังกล่าว ทริปเปิลทีตกลงเช่าใช้และชาระ
ค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาเพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่
JASIF เป็นระยะเวลา 3 ปี และ JASIF สามารถต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี
จนกว่าจะครบอายุของสัญญาเช่าหลัก ด้วยอัตราค่าเช่า 750 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ง) สัญญำบริหำรดูแลและบำรุงทรัพย์สิน
JASIF ได้แต่งตั้งให้ทริปเปิลทีเป็นผู้ให้บริการในการซ่อมแซมบารุงรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนาแสง โดย JASIF ตกลงจะชาระค่าบริการรายเดือนให้แก่ทริปเปิลทีในอัตรา 200 บาทต่อ
คอร์กิโลเมตรต่อปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปรับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี โดยสัญญานี้จะสิ้นสุดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 หรือวันเลิกสัญญาเช่าหลัก
จ) สัญญำให้บริกำรจัดหำผู้เช่ำทรัพย์สิน
ทริปเปิลทีตกลงเป็นผู้ดาเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นสาหรับทรัพย์สินในส่วนร้ อยละ 20 ของ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงทั้งหมดของ JASIF (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนรอง”) หากมีผู้เช่า
รายอื่นสนใจเช่าทรัพย์สินส่วนนี้ JASIF สามารถดาเนินการให้เช่าต่อได้ โดยทริปเปิลทีตกลงสละสิทธิ
การใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงดังกล่าวโดยทันทีที่ JASIF บรรลุข้อตกลงกับผู้เช่ารายอื่น JASIF
ตกลงชาระค่าตอบแทนให้แก่ทริปเปิลทีร้อยละ 25 ของจานวนผลต่างของค่าเช่าที่ทริปเปิลทีได้รับจาก
ผู้เช่ารายใดๆสาหรับการเช่าทรัพย์สินในส่วนของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงส่วนรองตลอดระยะเวลา
3 ปี ที่ทริปเปิลทีเป็นผู้ให้บริการจัดหาผู้เช่าตามสัญญานีห้ ักด้วยผลรวมของค่าเช่าที่ทริปเปิลทีต้องชาระ
ให้แก่ JASIF ตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ทริปเปิลทีเป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้น
ใยแก้วนาแสงส่วนรอง สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี และ JASIF สามารถต่ออายุสัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี
การต่ออายุของสัญญาจะต้องไม่เกินกาหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
ของทริปเปิลที ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
ฉ) สัญญำกู้ยืมเงิน
ทริปเปิลทีตกลงให้ JASIF กู้ยืมเงินเป็นจานวน 3,850 ล้านบาท ซึ่งเป็นจานวนเงินเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ของราคาซื้ อ ขายทรั พ ย์ สิ น โดยมี อั ต ราดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 2 ต่ อ ปี หาก JASIF ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ช าระเงิ น
ภาษี มูลค่ าเพิ่ มคืนจากกรมสรรพากรภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทาการซื้อขายเสร็จสิ้น JASIF ไม่มี
หน้าที่ต้องชาระดอกเบี้ ยภายใต้สัญญาเงินกู้นี้อีกต่อไป การชาระคืนเงินกู้อยู่ ภายใต้เงื่อนไขว่าหาก
JASIF ได้รับ เงิ นภาษีมู ล ค่ า เพิ่ม คืนจากกรมสรรพากร JASIF มีหน้าที่ชาระคืนเงินกู้ ไ ม่เกินจานวน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากกรมสรรพากร สาหรับจานวนเงินที่ไม่ได้รับคืนจากกรมสรรพากร ทริปเปิลที
ตกลงสละสิทธิเพื่อเรียกร้องเอาเงินกู้คืนจาก JASIF เต็มจานวน
ช) สัญญำข้อตกลงดำเนินกำร
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ในกลุ่ ม ของบริ ษั ท ฯจะต้ อ งด ารงสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ในทริ ป เปิ ล ที แ ละบริ ษั ท
ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จากัด (“ทีทีทีไอ”) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 76 และทริปเปิลทีจะต้องดารงอัตราส่วน
ทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อทุน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน และอัตราส่วนทางการเงิน
ในการจ่ายเงินปันผลตามที่กาหนดในสัญญา เป็นต้น
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นอกจากนี้ ภายในรอบระยะเวลา 3 ปีแรก บริษัทฯจะต้องไม่ขาย โอน หรือจาหน่ายไปซึ่งหน่วยลงทุน
เริ่มแรก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก JASIF และในช่วงตั้งแต่ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 จะต้อง
ไม่ขาย โอน หรือจาหน่ายไปซึ่งหน่วยลงทุนใน JASIF จนทาให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า
ร้อยละ 19 ของจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จาหน่ายในครั้งแรก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจาก JASIF
บริษัทฯและทริปเปิล ทีได้พิจารณารายการและวิธีก ารปฏิบัติทางบัญชีอย่ างรอบคอบและละเอีย ดถี่ถ้วน
เกี่ยวกับธุรกรรมโครงสร้างพื้นฐานในเนื้อหาของรายการและสรุปได้ดังนี้
1. ทริปเปิลทีสามารถรับรู้รายการขายสินทรัพย์ได้เนื่องจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวได้โอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญไปยัง JASIF แล้ว โดยรายได้ที่เกิดขึ้น ในอนาคตจากทรัพย์สินที่ขาย
ให้แก่ JASIF จะตกเป็นของ JASIF และผลจากการขายไม่มีการผูกขาดการเช่าโดยทริปเปิลทีแต่เพียง
รายเดียว จึงสรุปได้ว่าเป็นการขายขาดและสามารถบันทึกเป็นรายการขายสินทรัพย์ได้
2. ทริปเปิลทีได้ส่งมอบเส้นใยแก้วนาแสงไปแล้วจานวน 860,500 คอร์กิโลเมตร จึงได้บันทึกรายได้จาก
การขายเส้นใยแก้วนาแสงไปแล้วในวันส่งมอบดังกล่าว สาหรับการส่งมอบเส้นใยแก้วนาแสงที่เหลือ
อีกจานวน 119,500 คอร์กิโลเมตร ทริปเปิลทีจะรับรู้รายได้จากการขายเส้นใยแก้วนาแสงเมื่อมีการส่ง
มอบเส้นใยแก้วนาแสงในอนาคต ดังนั้นจึงไม่ได้รับรู้รายได้จากการขายเส้นใยแก้วนาแสงในอนาคต
3. การที่ทริปเปิลทีเข้าทาสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าให้กับ JASIF พิจารณาได้ว่าเป็นการรับประกันค่าเช่า
แบบไม่เป็นสาระสาคัญ จนทาให้ไม่สามารถรับรู้รายได้การขายได้ เนื่องจากส่วนที่รับประกันค่าเช่าคิด
เป็ นเพีย งร้อยละ 20 ของทรัพ ย์สินเส้นใยแก้ วนาแสงทั้งหมด ทั้งนี้ทริปเปิลที ได้บันทึก สารองการ
ค้าประกันค่าเช่าดังกล่าวไว้ในบัญชี
4. การเช่ากลับคืนได้มีการทดสอบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 “สัญญาเช่า ”
และสรุปว่าเป็นการเช่าดาเนินงาน
นอกจากนี้ ข้ อเท็ จจริงดังต่อไปนี้ ได้ ถูกนามาพิ จารณาว่ าความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มี นัยส าคั ญเกี่ ยวกั บ
สินทรัพย์ที่ขายได้มีการโอนแล้ว
1. JASIF เป็นผู้รับความเสี่ยงหากมีความเสียหายต่อสินทรัพย์และความเสี่ยงในความไม่แน่นอนของ
รายได้ในอนาคต
2.

อัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักที่ JASIF คิดกับทริปเปิลทีพิจารณาว่าเป็นราคาตลาดตามความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF เป็นผู้มีอานาจในการตัดสินใจในฐานะเป็นเจ้าของสินทรัพย์
โดยสรุปทริปเปิลทีจะบันทึกรับรู้กาไรจากการขายทรัพย์สินเป็นจานวน 27,032 ล้านบาท และบริษัทฯได้บันทึก
กาไรจากการขายทรัพย์สินเป็นจานวน 18,022 ล้านบาท (หลังจากหักรายการกาไรที่ยังไม่รับรู้ เป็นจานวน
1 ใน 3 ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯใน JASIF) โดยแยกแสดงเป็นรายการต่างหากไว้ภายใต้
19

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
“รายได้อื่น” ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และรับรู้เงินรับ
ล่วงหน้าสาหรับทรัพย์สินที่จะส่งมอบในอนาคตจานวน 6,315 ล้านบาท ไว้ภายใต้รายการ “รายได้รับล่วงหน้า”
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ต้นทุนของธุรกรรมที่ทริปเปิลทีตัดจาหน่ายได้แก่ มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน
ที่ ส่ ง มอบให้ กั บ JASIF จ านวน 2,768 ล้ า นบาท นอกจากนี้ ทริ ป เปิ ล ที ไ ด้ บัน ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น ที่
เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันค่าเช่าของทรัพย์สิน ณ วันส่งมอบเป็นจานวน
16,752 ล้ า นบาท และการขออนุ ญ าตพาดสายเส้ น ใยแก้ ว นาแสงเป็น จานวน 564 ล้ า นบาท การบัน ทึ ก
ประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามหลักความระมัดระวังรอบคอบ
รายการขายทรัพย์สินสามารถสรุปได้ดังนี้
ราคาขายทรัพย์สิน
หัก: เงินรับล่วงหน้าสาหรับทรัพย์สินที่จะส่งมอบในอนาคต
เงินรับสุทธิจากเงินรับล่วงหน้า
ต้นทุนทรัพย์สิน
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
หัก: ค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สิน
กาไรจากการขายทรัพย์สินก่อนภาษี
หัก: สารองการประกันค่าเช่าของทรัพย์สิน ณ วันส่งมอบ
หัก: สารองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนาแสง
หัก: กาไรที่ยังไม่รับรู้ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ
กาไรจากการขายทรัพย์สินให้ JASIF ณ วันส่งมอบในงบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
55,000
(6,315)
48,685
(2,768)
45,917
(1,569)
44,348
(16,752)
(564)
(9,010)
18,022*

*ทั้งนี้ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปีปัจจุบัน ทริปเปิลทีได้ส่งมอบเส้นใยแก้วนาแสงให้กับ JASIF เพิ่มเติม
เป็นจานวน 22,500 คอร์กิโลเมตร และบริษัทฯได้บันทึกกาไรจากการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนาแสงเป็น
จานวน 377 ล้านบาท (หลังจากหักรายการกาไรที่ยังไม่รับรู้เป็นจานวน 1 ใน 3 ตามสัดส่วนการถือหน่วย
ลงทุนของบริษัทฯใน JASIF)
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16.

กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้ นพื้ นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับ งวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษั ทฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญ ที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ใน
ระหว่างงวด
กาไรต่อหุ้นปรับลดคานวณโดยหารกาไรสาหรับ งวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจานวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้น
สามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
การคานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลดสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 และ 2557 แสดงการคานวณได้ดังนี้
งบการเงินรวม
จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

กาไรสาหรับงวด

2558
2557
2558
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
กำไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

กาไรต่อหุ้น

2557
(ล้านหุ้น)

2558
(บาท)

2557
(บาท)

0.13

0.09

0.12

0.09

883

648

6,996

7,087

-

-

646

-

883

648

7,642

7,087
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

กาไรสาหรับงวด

2558
2557
2558
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
กำไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

กาไรต่อหุ้น

2557
(ล้านหุ้น)

2558
(บาท)

2557
(บาท)

0.12

0.06

0.11

0.06

858

394

6,996

7,087

-

-

646

-

858

394

7,642

7,087

การคานวณกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุ้นปรับลดสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 และ 2557 แสดงการคานวณได้ดังนี้
งบการเงินรวม
จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

กาไรสาหรับงวด

2558
2557
2558
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
กำไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

กาไรต่อหุ้น

2557
(ล้านหุ้น)

2558
(บาท)

2557
(บาท)

2.10

0.33

2.00

0.33

14,661

2,385

6,995

7,120

-

-

337

-

14,661

2,385

7,332

7,120
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

กาไรสาหรับงวด

2558
2557
2558
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
กำไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

17.

กาไรต่อหุ้น

2557
(ล้านหุ้น)

2558
(บาท)

2557
(บาท)

1.73

0.13

1.65

0.13

12,119

891

6,995

7,120

-

-

337

-

12,119

891

7,332

7,120

ส่วนงำนดำเนินงำน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่าง
งวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาเนินงานที่รายงาน
รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทฯและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 เป็นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงานการให้
บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
2558
2557
รายได้จากการขายและการบริการ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น

3,242
19
3,261

2,771
20
2,791

กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานตามส่วนงาน
1,199
1,895
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการบันทึกประมาณการหนี้สินจากการกลับคาพิพากษาของศาลฎีกา
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ

ส่วนงานการให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
ส่วนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคม
ส่วนงานอื่นๆ
2558
2557
2558
2557

285
271
556

262
283
545

8
9
17

11
10
21

38
41
79

35
39
74

175

47

13

5

(7)

(9)

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2558
2557
(340)
(340)

(352)
(352)

งบการเงินรวม
2558
2557
3,573
3,573

3,079
3,079

1,380

1,938

508
(241)
(599)
(122)
(56)
225
(48)
(157)
(7)
883

34
(226)
(503)
(47)
(274)
(67)
(209)
2
648
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทฯและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยสาหรับงวด
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 เป็นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงานการให้
บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
2558
2557
รายได้จากการขายและการบริการ
รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทั้งสิ้น

9,297
53
9,350

ส่วนงานการให้บริการ
โครงข่ายโทรคมนาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
ส่วนงานจัดหา
ออกแบบและวาง
ระบบสื่อสารและ
โทรคมนาคม
ส่วนงานอื่นๆ
2558
2557
2558
2557

8,093
56
8,149

851
829
1,680

806
811
1,617

32
25
57

54
37
91

111
118
229

109
106
215

กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานตามส่วนงาน
4,124
5,411
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการบันทึกประมาณการหนี้สินจากการกลับคาพิพากษาของศาลฎีกา
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ

324

154

28

30

(22)

(20)

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557

(1,025)
(1,025)

10,291
10,291

9,062
9,062

4,454

5,575

18,461
(674)
(1,756)
(135)
(170)
566
(157)
(5,742)
(186)
14,661

104
(576)
(1,516)
(2)
(123)
(274)
(234)
(578)
9
2,385

(1,010)
(1,010)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18. เงินปันผลจ่ำย
เงินปันผล
อนุมัตโิ ดย
เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
สาหรับงวดตั้งแต่วันที่ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
1 มกราคม 2558 ถึง
23 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 19 กุมภาพันธ์
2558
เงินปันผลประจาปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
เงินปันผลประจาปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

10,492*

1.50

1,049
11,541

0.15
1.65

1,784
1,784

0.25
0.25

*ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้น จานวนหุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับเงินปันผลมี
จานวน 6,992,879,377 หุ้น หลังจากหักหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯจานวน 142,730,000 หุ้น และหุ้นที่
ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด รับเป็นนาย
ทะเบียนให้จานวน 1,785,001 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 10,489 ล้านบาท
19.

ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

19.1 บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยมี ภ าระผู ก พั น จากการที่ ธ นาคารและสถาบั น การเงิ น ออกหนั ง สื อ ค้ าประกั น
การประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจานวนเงินประมาณ 423 ล้านบาทในนามของบริษัทฯและ
บริ ษั ท ย่ อ ย (31 ธั น วาคม 2557: 422 ล้ า นบาท) และเฉพาะของบริ ษั ท ฯเป็ น จ านวน 10 ล้ า นบาท
(31 ธันวาคม 2557: 10 ล้านบาท)
19.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้าประกันหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเป็น
จานวนเงินรวม 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 3 ล้านบาท)
19.3 บริษั ทย่ อยมีภาระผูกพั นตามเลตเตอร์ออฟเครดิต กับผู้ขายในประเทศและต่างประเทศเป็นจานวนเงิน
ประมาณ 26 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2557: 20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 210 ล้าน
บาท)

26

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.4 บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“ทีเจพี”) ได้ทาสัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริษัทคู่สัญญาแห่งหนึ่ง
ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบงานให้กับบริษัทคู่สัญญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา
โดยจะต้องส่งมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 จนถึงปัจจุบันทีเจพีไม่สามารถส่งมอบงานดังกล่าวได้
ตามกาหนดระยะเวลาซึ่งบริษัทคู่สัญญามีสิทธิที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตามสัญญาจากทีเจพีเป็นรายวันในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามผู้บริหารของทีเจพีอยู่ในระหว่างการขอแก้ไข
สัญญาเพื่อลดเนื้องานกับคู่สัญญาและขอขยายระยะเวลากับบริษัทคู่สัญญาออกไป ซึ่งผู้บริหารของทีเจพี
เชื่อว่าจะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานและขอขยายระยะเวลากับบริษัทคู่สัญญา เนื่องจากเหตุ
ของความล่าช้าเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า และจะสามารถปิดโครงการ
ได้โดยมีค่าปรับเกิดขึ้นอย่างไม่มีสาระสาคัญ
19.5 ภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (“แผนฯ”) ในวันที่ 7
สิงหาคม 2546 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดของแผนฯครบถ้วน ศาลล้มละลายกลางจึงมีคาสั่งยกเลิก
การฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯในวันที่ 14 กันยายน 2549 อย่างไรก็ตาม มีเจ้าหนี้บางรายได้ยื่นคาร้องคัดค้าน
ในบางประเด็นต่อศาลฎีกาในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ
ต่อมาในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคาพิพากษาของศาลฎีกา ซึ่งไม่เห็นชอบด้วยแผนฯ
และให้ยกเลิกคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง จากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้ สิทธิเรียกร้องของ
เจ้าหนี้ที่มีต่อบริษัทฯในฐานะลูกหนี้กลับไปเป็นเช่นเดิมดังที่เป็นอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
บริษัทฯและที่ปรึกษากฎหมายได้ร่วมกันประเมินผลกระทบในเบื้องต้น และพบว่าบริษัทฯอาจมีภาระ
เพิ่มเติมจากเหตุการณ์นี้เป็นจานวนมากที่สุดไม่เกิน 1,343 ล้านบาท โดยจานวนดังกล่าวไม่รวมดอกเบี้ยที่
อาจมีขึ้นหากมีการฟ้องร้องจากเจ้าหนี้ในอนาคต ทั้งนี้การที่บริษัทฯ จะต้องชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้รายหนึ่ง
รายใดหรือไม่เพียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับว่ามีเจ้าหนี้มาแสดงตนและแสดงสิทธิของตนจนบริษัทฯเชื่อว่าเป็น
เจ้าหนี้ตามจานวนที่กล่าวอ้างแล้วหรือไม่เท่านั้น
ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2557 สถาบันการเงินห้าแห่งได้ยื่นคาฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง เรียกร้องให้บริษัทฯ ชาระเงินตามสัญญาเงินกู้ สัญญาค้าประกัน และสัญญาปรับปรุง
โครงสร้ า งหนี้ เป็ นเงิ นจ านวนรวม 526 ล้ านบาท 25 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และ 1,736 ล้ านเยนญี่ ปุ่ น (ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 เทียบเท่าจานวนประมาณ 1,970 ล้านบาท) โดยเป็นส่วนของเงินต้นจานวน 1,178
ล้านบาทและดอกเบี้ยจานวน 792 ล้านบาท บริษัทฯได้ประเมินเงื่อนไขของการบันทึกบัญชีจากเหตุการณ์
ใหม่ นี้ และเห็นว่า บริษั ทฯควรต้องบันทึก ประมาณการหนี้สินเมื่อเจ้าหนี้ได้แสดงตัวยื่ นคาร้องต่อศาล
อย่างไรก็ตามมีเจ้าหนี้สองรายที่เป็นเจ้าหนี้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมาจากเจ้าหนี้เดิมหลายราย โดยรายหนึ่ง
มิได้มีชื่อปรากฏอยู่ในคาขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายจึงมีความเห็นว่า
น่าจะยังมีความไม่แน่นอนว่า เจ้าหนี้ทั้งสองรายดังกล่าวจะได้รับชาระหนี้ตามจานวนที่กล่าวอ้างในคาฟ้อง
หรือไม่ ดังนั้นบริษัทฯจึงบันทึกประมาณการหนี้สินเฉพาะสถาบันการเงินสามรายซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายเดิมที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในคาขอรับชาระหนี้ในการฟื้นฟู กิจการของบริษัทฯ (เงินต้นจานวน 708 ล้านบาท และ
ดอกเบี้ยจานวน 328 ล้านบาท) จานวน 286 ล้านบาท (เงินต้นจานวน 260 ล้านบาท และดอกเบี้ยจานวน 26
ล้านบาท) ไว้ในงบการเงิน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิ จการจะต้อ งรับผิดชอบในหนี้สิน ที่
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เกิดขึ้น โดยใช้มูลหนี้ที่สถาบันการเงินทั้งสามแห่งยื่นคาร้องเป็นพื้นฐาน หักด้วยประมาณการมูลค่าของ
การชาระหนี้ในรูปแบบต่างๆ ตามแผนฟื้นฟูกิจการและตามคาแนะนาของที่ปรึกษากฎหมาย
ขณะนี้คาฟ้องของสถาบันการเงินทั้งห้าแห่ง อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ผลที่สุดของคดียังไม่อาจทราบได้ในปัจจุบัน ผลของคาตัดสินของ
ศาลอาจมีผลต่อการบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว และเนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย
เนื่องจากศาลฎีกามิได้วินิจฉัยโดยตรงเกี่ยวกับผลของการชาระหนี้ที่ผู้บริหารแผนได้กระทาไปแล้วตาม
ข้อกาหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯจึงพิจารณาว่าจานวนสารองที่บันทึกไว้ในบัญชีนั้นเพียงพอและ
เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ หากมีกรณีเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดยื่นคาฟ้องเพิ่มเติมในอนาคต
และบริษัทฯได้พิสูจน์ความถูกต้องและครบถ้วน ในเบื้องต้นแล้ว บริษัทฯก็จะพิจารณาบันทึกประมาณการ
หนี้สินเพิ่มเติมสาหรับเจ้าหนี้รายดังกล่าวไว้ในบัญชีของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การบันทึกประมาณการนี้
ไม่ได้เป็นการรับสภาพหนี้หรือผูกพันบริษัทฯให้ต้องจ่ายชาระหนี้สินดังกล่าวแต่อย่างใด
19.6 ในปี 2556 เจทีเอสได้ทาสัญญาขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (“แท็บเล็ต”) โซนที่ 4 (ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ) ให้แก่คู่สัญญาซึ่งเป็นหน่วยงานราชการสองหน่วยงาน มีมูลค่าตามสัญญาเป็น
จานวนเงิ นรวม 749 ล้า นบาท (ไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยเจทีเอสต้องส่งมอบแท็บเล็ตทั้งหมดให้แก่
หน่วยงานราชการคู่สัญญาภายในเดือนธันวาคม 2556 และมีนาคม 2557 ตามลาดับ อย่างไรก็ตามเจทีเอส
ไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตให้แก่คู่สัญญาทั้งสองได้ตามกาหนดเวลาในสัญญาเนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้
โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนในการผลิตแท็บเล็ต เจทีเอสได้ทาจดหมายแจ้งคู่สัญญาทั้งสองถึงสาเหตุดังกล่าวเพื่อ
ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขาย หาก
เจทีเอสไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตได้ตามกาหนดเวลา เจทีเอสจะต้องชาระค่าปรับให้ แก่คู่สัญญาเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ในปี 2557 หน่วยราชการคู่สัญญาทั้งสองได้
มีหนังสือขอบอกเลิกสัญญาซื้อขายแท็บเล็ตมายังเจทีเอส และให้เจทีเอสชาระค่าปรับ เป็นจานวนเงินรวม
148 ล้านบาท นอกจากนี้คู่สัญญาทั้งสองดังกล่าวได้เรียกร้องให้ธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาการซื้อขายแท็บเล็ตแก่เจทีเอสชาระเงินตามหนังสือค้าประกัน เป็นจานวนเงินรวม 40 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามเจทีเอสได้มีหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกสัญญาและหนังสือโต้แย้งการคิดค่าปรับตามสัญญา
ไปยั ง คู่ สัญ ญาทั้ ง สองแล้ว โดยกล่า วถึงเหตุสุดวิสัย จากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวข้างต้น ที่เจทีเอสไม่อาจ
ควบคุมได้ เจทีเอสจึงพิจารณาว่าเจทีเอสไม่ต้องจ่ายชาระค่าปรับและค่าเสียหายใดๆแก่คู่สัญญาทั้งสอง
อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายน 2557 และเดือนมีนาคม 2558 หน่วยราชการคู่สัญญาทั้งสองได้ฟ้องร้อง
ต่อศาลให้เจทีเอสชาระค่าปรับและค่าเสียหายจากการไม่ส่งมอบแท็บเล็ต คิดเป็นทุนทรัพย์เป็นจานวนเงิน
รวมประมาณ 196 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จากเหตุผลดังกล่าว
ทาให้เจทีเอสไม่ สามารถสรุปได้ว่าจะมีค่าปรับและค่าเสียหายเกิ ดขึ้นหรือไม่เพีย งใด เจทีเอสจึงไม่ไ ด้
บั น ทึ ก ค่ า ปรั บ และค่ า เสี ย หายที่ อ าจเกิ ดขึ้ น ไว้ ใ นบั ญ ชี นอกจากนี้ หากเจทีเ อสต้ อ งช าระค่ าปรั บและ
ค่าเสียหายแก่คู่สัญญาดังกล่าว เจทีเอสสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดคืนจากบริษัทผู้ขายแท็บเล็ตได้
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายแท็บเล็ตระหว่างเจทีเอสกับบริษัทคู่สัญญาแห่งหนึ่งในประเทศ
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19.7 คดี ฟ้ อ งร้อ งและข้ อพิ พ าทของบริ ษั ทย่ อยกั บบริษั ท ที่ไ ม่ เกี่ ย วข้ องกั น แห่ง หนึ่ ง ตามที่ ได้ เปิดเผยไว้ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.8 ในงบการเงินประจาปี 2557 และความคืบหน้าที่สาคัญในงวดปัจจุบัน
สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ชื่อบริษัท

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง ซีซีเอสมี ยอดหนี้ค้างชาระจากทีทีแอนด์ที ตามสัญญาจัดหาระบบบริการลูก ค้า
โซลูชั่นส์ จากัด
และระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ จานวนประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ณ วันที่
(“ซีซีเอส”)
30 กันยายน 2558 เทียบเท่าจานวนประมาณ 168 ล้านบาท) ยอดหนี้ดังกล่าวนี้เป็น
หนี้ที่ มี ข้ อโต้แย้ งกั บทีทีแอนด์ที โดยในปี 2554 ทีทีแอนด์ทีไ ด้ยื่ นคาเสนอข้อ
พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กล่าวหาว่า ซีซีเอสปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าว
และเรียกร้องให้ซีซีเอสชาระเงินเป็นจานวนรวมประมาณ 1,780 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชาระเสร็จ
สิ้น อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของซีซีเอสพิจารณาว่าซีซีเอสไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา
จึงไม่ต้องชาระเงิ นจานวนดังกล่าวให้กับทีทีแอนด์ที และในเดือนกุมภาพันธ์
2555 ซี ซี เ อสได้ ยื่ น ค าคั ด ค้ า นค าเสนอข้ อ พิ พ าทของที ที แ อนด์ ที ต่ อ สถาบั น
อนุ ญ าโตตุ ล าการเพื่ อ ให้ ส ถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการยกค าเสนอข้ อ พิ พ าทของ
ที ที แ อนด์ที ดั ง กล่ าว และเสนอข้ อเรี ย กร้ องแย้ ง ต่ อสถาบั นอนุ ญ าโตตุ ล าการ
เรียกร้องให้ทีทีแอนด์ทีชาระเงินเป็นจานวนรวมประมาณ 528 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่เสนอคาคัดค้านคาเสนอ
ข้อพิพาทจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2555 ทีทีแอนด์ทีได้
ยื่นคาแก้ข้อเรียกร้องแย้งของซีซีเอสต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อให้สถาบัน
อนุญาโตตุลาการยกข้อเรียกร้องแย้งของซีซีเอสที่ให้ทีทีแอนด์ทีชาระเงินจานวน
รวม 528 ล้ า นบาทพร้ อ มดอกเบี้ ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2558
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาวินิจฉัยชี้ขาดยกคาเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ที
และให้ทีทีแอนด์ทีชาระค่างวดงานที่ค้างชาระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยแก่ซีซีเอส
คิดเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 204 ล้านบาท ทั้งนี้ทีทีแอนด์ทีมีสิทธิขอให้
ศาลเพิกถอนคาชี้ขาดได้ โดยยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจภายใน 90 วัน นับแต่
วันที่ได้รับสาเนาคาชี้ขาด และจนถึงปัจจุบันทางซีซีเอสยังไม่ได้รับหมายจากศาล
แต่อย่างใด
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ชื่อบริษัท

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

บริษัท จัสมิน
อินเตอร์เนต จากัด
(“เจไอเนต”) และ
บริษัท สมาร์ท
ไฮเวย์ จากัด
(“สมาร์ท”)

เจไอเนตและสมาร์ทได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ชาระค่าบริการ
วงจรเช่ า จานวน 20 ล้า นบาท และ 24 ล้ า นบาท ตามล าดั บให้ แก่ ที ที แอนด์ ที
พร้อมให้ชาระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ครบกาหนดชาระจนกว่าจะได้รับชาระหนี้เสร็จ
สิ้น เจไอเนตและสมาร์ทได้บันทึกยอดหนี้ค่าบริการดังกล่าวไว้ในบัญชีครบถ้วน
แล้ว แต่ในส่วนของดอกเบี้ยนั้น เจไอเนตและสมาร์ทคาดว่าจะสามารถเจรจา
ต่ อ รองกั บ ที ที แ อนด์ ที ไ ด้ แ ละโอกาสที่ จ ะต้ อ งช าระมี น้ อ ยมากเจไอเนตและ
สมาร์ทจึงไม่ได้บันทึกรายการดอกเบี้ยค้ างชาระไว้ในบัญชี ต่อมาเจ้าพนักงาน
พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ มี ค าสั่ ง ให้ เ จไอเนตและสมาร์ ท ช าระหนี้ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ให้ กั บ
ทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามเจไอเนตและสมาร์ท ได้โต้แย้งคาสั่งดังกล่าวต่อศาล
ล้มละลายกลาง สาหรับคาร้องของเจไอเนตศาลล้มละลายกลางได้มีคาพิพากษา
ยื นตามค าสั่ งของเจ้าพนัก งานพิ ทั ก ษ์ ท รัพ ย์ และมีคาสั่ ง ยกคาร้ องของสมาร์ ท
ปัจจุบันคดีของเจไอเนตและสมาร์ทอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาพิพากษาของศาล
ล้มละลายกลางต่อศาลฎีกา

บริษัท ทริปเปิลที
บรอดแบนด์ จากัด
(มหาชน)
(“ทริปเปิลที”) และ
บริษัท ทริปเปิลที
อินเทอร์เน็ต จากัด
(“ทีทีทีไอ”)

ทีทีแอนด์ทีเรียกร้องให้ทริปเปิลทีและทีทีทีไอ ชาระเงินเป็นจานวนรวมประมาณ
3,196 ล้านบาท พร้อมให้ชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชาระเสร็จ
สิ้น และในขณะเดียวกันทริปเปิลทีมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากทีทีแอนด์ทีเป็น
จานวนเงินรวมประมาณ 3,477 ล้านบาท
ในงวดปัจจุบัน ไม่มีความคืบหน้าที่สาคัญเกี่ยวกับคดีและข้อพิพาทดังกล่าว ยกเว้น
ตามที่ ที ที แ อนด์ ที ไ ด้ ยื่ น ฟ้ อ งทริ ป เปิ ล ที ต่ อ ศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี เ ป็ น คดี แ พ่ ง
ฐานผิดสัญญาและเรียกให้ ทริปเปิลทีชดใช้เงินเป็นจานวน 228.7 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีคาพิพากษาให้ ทริปเปิลทีชาระเงินค่าเสียหายเป็นจานวน
เงิน 228.7 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 165.7
ล้านบาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 0.5 ล้านบาท นับถัดจาก
วั นฟ้ องเป็ นต้ นไปจนกว่ า ทริ ปเปิ ล ที จะช าระให้ กั บที ที แอนด์ ที ทริ ปเปิ ล ที ยื่ น
อุทธรณ์ คาพิ พากษาของศาลจังหวั ดนนทบุรีแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
ผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด
ตามที่ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นฟ้องทริปเปิลทีต่อศาลจังหวัดอุดรธานีเป็นคดีอาญาเกี่ยวกับ
การใช้ และบารุงรักษาวงจรเช่าและการเข้าทางานในพื้ นที่ชุมสายนั้น เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2558 ศาลฎีกามีคาพิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ชื่อบริษัท

รายละเอียดคดีฟ้องร้องและข้อพิพาท
ผลที่ สุ ดของคดี ฟ้ องร้องและข้ อพิ พาทส าหรับคดี ที่ยั งไม่ถึงที่ สุด ยั งไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ในขณะนี้ ฝ่ายบริหารของทริปเปิลทีและทีทีทีไอเชื่อว่าจะไม่ได้รับ
ผลเสียหายที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทจึงไม่ได้บันทึกสารอง
สาหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

บริษัท อคิวเมนท์ จากัด
(“อคิวเมนท์”)

ทีทีแอนด์ที โดยบริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จากัด ซึ่งเป็นผู้บริหารแผนฯของ
ทีที แอนด์ที ได้ยื่ นฟ้องเรียกร้องให้อคิวเมนท์โอนขายหุ้นในทริปเปิลทีใ ห้แก่
ผู้ ถื อ หุ้ น ของที ที แ อนด์ ที ตามที่ ก าหนดในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงในการใช้ สิ ท ธิ ซื้ อ
หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ระหว่ า งที ที แ อนด์ ที แ ละอคิ ว เมนท์ จ านวน 868 ล้ า นหุ้ น
ที่ปรึกษากฎหมายและฝ่ายบริหารของอคิวเมนท์เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มี
สาระสาคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทดังกล่าว และเมื่อวันที่ 15 กันยายน
2558 ศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี มี ค าพิ พ ากษายกฟ้ อง อย่ า งไรก็ ตามยั ง ไม่ ตั ด สิ ท ธิ
ทีทีแอนด์ทีที่จะนาคดีมาฟ้องใหม่ภายในอายุความ
ในเดื อ นกั น ยายน 2557 อคิ ว เมนท์ ไ ด้ ยื่ น ฟ้ อ งที ที แ อนด์ ที รวมทั้ ง บุ ค คลและ
นิติบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องต่อศาลจั งหวัดนนทบุรี โดยเรีย กร้องค่าเสีย หายเป็นเงิ น
จานวนทั้งสิ้น 6,350 ล้านบาท จากการที่จาเลยทั้งสิบสามได้ร่วมกันกระทาละเมิด
ต่ออคิวเมนท์ โดยการนาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ที่จาเลยทั้งหมดรู้ดีว่าสิ้น
ผลบังคับไปนานแล้วมาฟ้องอคิวเมนท์ โดยที่ไม่ได้รับประโยชน์ใดเป็นส่วนตน
จากการฟ้องคดี ซึ่งเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริตทาให้อคิวเมนท์ได้รับ
ความเสียหาย

19.8 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
บริษัทย่อยที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากกสทช.มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมใน
การนาส่งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช.
บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จากัด (“เออาร์เอส”) เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม อยู่
ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกสทช. ปัจจุบัน เออาร์เอสยัง
ไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัตใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
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