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บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  

เงินลงทนุระยะสัน้ 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 

ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน 

รำยได้ค้ำงรับ  

สนิค้ำและพสัดคุงเหลือ 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

เงินลงทนุชัว่ครำวที่มีภำระผกูพนั 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 

เงินลงทนุระยะยำวอื่น 

ลกูหนีก้ำรค้ำ - ระยะยำว

เงินให้กู้ ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 

อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 

ที่ดนิ อำคำรและอปุกรณ์ 

สนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์ 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

30 

24 

4,119,664,765 

50,773,085,929 

33,637,339,580 

1,815,338,580 

5,181,064,323 

410,485,666 

12,681,444,667 

108,618,423,510 

3,020,000,000 

 -   

621,129,713 

140,698,113 

2,342,530,000 

6,324,484,510 

 -   

17,058,542 

30,596,501,484 

11,501,987,477 

753,788,427 

 -   

455,362,117 

55,773,540,383 

164,391,963,893 

3,518,072,898 

52,618,828,910 

31,610,961,968 

1,674,530,657 

6,476,709,973 

428,873,495 

7,342,267,783 

103,670,245,684 

3,020,000,000 

 -   

612,843,664 

92,044,695 

1,868,805,000 

 -   

 -   

17,058,542 

32,145,453,260 

10,040,938,835 

653,943,786 

 -   

479,119,459 

48,930,207,241 

152,600,452,925 

1,420,046,861 

50,922,590,124 

57,200,265,897 

4,494,279,561 

6,733,005,879 

461,055,877 

6,895,637,581 

128,126,881,780 

2,020,000,000 

 -   

655,653,258 

61,780,610 

3,031,980,000 

 -   

 -   

37,509,350 

32,443,121,728 

14,938,641,374 

694,013,714 

 -   

483,949,185 

54,366,649,219 

182,493,530,999 

4,119,300,061 

50,773,085,929 

33,637,339,580 

1,815,338,580 

5,181,064,323 

410,485,666 

12,682,994,208 

108,619,608,347 

3,020,000,000 

62,500 

18,113,100 

57,028,373 

2,342,530,000 

6,324,484,510 

70,000,000 

17,058,542 

30,596,501,484 

11,501,987,477 

753,788,427 

 -   

455,362,117 

55,156,916,530 

163,776,524,877 

3,449,543,987 

52,618,828,910 

31,610,961,968 

1,674,530,657 

6,476,709,973 

428,873,495 

7,342,417,096 

103,601,866,086 

3,020,000,000 

 62,500 

18,113,100 

57,441,397 

1,868,805,000 

 -   

 70,000,000 

17,058,542 

32,145,453,260 

10,040,938,835 

653,943,786 

 -   

479,119,459 

48,370,935,879 

151,972,801,965 

1,420,046,861 

50,922,590,124 

57,200,265,897 

4,494,279,561 

6,733,005,879 

461,055,877 

6,895,637,581 

128,126,881,780 

2,020,000,000 

 -   

18,113,100 

28,202,600 

3,031,980,000 

 -   

 -   

37,509,350 

32,443,121,728 

14,938,641,374 

694,013,714 

 -   

483,949,185 

53,695,531,051 

181,822,412,831 

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 255931 ธนัวำคม 2558
(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวำคม 25581 มกรำคม 2558
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนว่ย : บำท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
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หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

25 

26 

27 

28 

29 

26 

31 

32 

33 

10,354,536,782 

7,345,130,943 

312,781,814 

58,808,432,462 

 -   

38,051,718,690 

3,636,355,251 

118,508,955,942 

4,310,792,313 

3,891,190,787 

975,063,146 

1,341,236,818 

10,518,283,064 

129,027,239,006 

5,080,724,049 

4,581,743,672 

447,488,310 

54,991,856,335 

 -   

37,728,765,093 

4,865,389,881 

107,695,967,340 

5,567,476,123 

3,453,652,888 

975,063,146 

616,993,812 

10,613,185,969 

118,309,153,309 

4,462,104,573 

6,189,379,485 

608,805,652 

79,264,806,657 

2,000,000,000 

36,968,827,683 

5,521,605,938 

135,015,529,988 

8,812,804,830 

3,301,420,894 

975,063,146 

577,051,695 

13,666,340,565 

148,681,870,553 

10,354,536,782 

7,345,130,943 

312,781,814 

58,808,414,462 

 -   

 38,051,718,690 

 3,636,355,251 

118,508,937,942 

4,310,792,313 

3,891,190,787 

975,063,146 

1,341,236,818 

10,518,283,064 

129,027,221,006 

5,080,724,049 

4,581,743,672 

447,488,310 

54,991,848,335 

 -   

37,728,765,093 

4,865,389,881 

107,695,959,340 

5,567,476,123 

3,453,652,888 

975,063,146 

616,993,812 

10,613,185,969 

118,309,145,309 

4,462,104,573 

6,189,379,485 

608,805,652 

79,264,806,657 

2,000,000,000 

36,968,827,683 

5,521,605,938 

135,015,529,988 

8,812,804,830 

3,301,420,894 

975,063,146 

577,051,695 

13,666,340,565 

148,681,870,553 

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 255931 ธนัวำคม 2558
(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวำคม 25581 มกรำคม 2558
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนว่ย : บำท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
หนีส้ินหมุนเวียน 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

รำยได้รอตดับญัชีสว่นที่ถงึก�ำหนดในหนึง่ปี 

ภำษีมลูคำ่เพิ่มค้ำงจำ่ย  

คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย  

เงินปันผลค้ำงจำ่ย 

เงินรับรอจำ่ยคืน 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

รำยได้รอตดับญัชีสว่นที่เกินกวำ่หนึง่ปี  

ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน 

สทิธิประโยชน์จำกกำรแปลงสภำพค้ำงจำ่ยหุ้นสำมญั

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 

รวมหนีส้ิน 



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

074
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

หนว่ย : บำท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

23,928,742,420 

435,794,967 

35,364,537,387 

187,500 

35,364,724,887 

164,391,963,893 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

22,854,988,009 

436,124,107 

34,291,112,116 

187,500 

34,291,299,616 

152,600,452,925 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

22,330,027,718 

481,632,728 

33,811,660,446 

 -   

33,811,660,446 

182,493,530,999 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

23,363,382,554 

385,921,317 

34,749,303,871 

 -   

34,749,303,871 

163,776,524,877 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

22,260,171,576 

403,485,080 

33,663,656,656 

 -   

33,663,656,656 

151,972,801,965 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

21,718,669,465 

421,872,813 

33,140,542,278 

 -   

33,140,542,278 

181,822,412,831 

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 255931 ธนัวำคม 2558 
(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวำคม 25581 มกรำคม 2558
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

                           พนัเอก 

 (สรรพชัย    หวุะนันทน์)

กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

รักษาการในต�าแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่

(น.ส. สมศรี   สุนทราภริมย์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

รักษาการในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

34

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของ 

ทนุเรือนหุ้น 

      ทนุจดทะเบียน 

             หุ้นสำมญั  1,000,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท

      ทนุที่ออกและช�ำระแล้ว 

             หุ้นสำมญั  1,000,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท

ก�ำไรสะสม 

             จดัสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 

             ยงัไมไ่ด้จดัสรร 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ถือหุ้น

รวมสว่นของบริษัทใหญ่

 หุ้นบรุิมสทิธิ 

รวมส่วนของเจ้าของ 

รวมหนีส้นิและส่วนของเจ้าของ 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 075

รายได้ 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ 

สว่นแบง่รำยได้จำกสญัญำร่วมกำรงำน

รำยได้จำกกำรตดับญัชีสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้

 สญัญำร่วมกำรงำน 

ก�ำไรจำกกำรปริวรรตเงินตรำ 

รำยได้อ่ืน 

 รวมรำยได้

คำ่ใช้จำ่ย 

ต้นทนุกำรให้บริกำร 

ต้นทนุขำย 

คำ่เสื่อมรำคำสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำ

 ร่วมกำรงำน 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์  

เงินน�ำสง่ กสทช. ตำมมำตรำ 84 

      แหง่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ

คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 

 รวมคำ่ใช้จำ่ย

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 

สว่นแบง่ก�ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมและ 

 กำรร่วมค้ำ 

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินได้ 

ก�ำไรสทุธิส�ำหรับปี 

ก�ำไรตอ่หุ้น 

 ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน

 

35 

36 

26 

37 

22 

20,22

1.4

38 

15-16

30 

40

37,833,499,868 

33,098,308 

4,132,935,357 

6,138,146,087 

 707,351 

7,902,582,092 

56,040,969,063 

35,651,071,063 

29,508,018 

6,138,143,751 

1,844,389,906 

2,869,338,233 

 -   

568,739,449 

6,683,189,689 

40,366,377 

53,824,746,486 

2,216,222,577 

105,739,367 

2,321,961,944 

4,016,713 

2,317,945,231 

2.32 

40,094,960,839 

37,423,770 

4,414,068,846 

8,475,189,523 

 41,484,744 

1,765,019,049 

54,828,146,771 

35,259,348,361 

41,332,144 

6,962,200,398 

2,020,619,529 

3,998,197,191 

1,489,482,292 

1,777,919,913 

31,069,591 

18,692,893 

51,598,862,312 

3,229,284,459 

87,418,538 

3,316,702,997 

192,592,706 

3,124,110,291 

3.12 

37,833,499,868 

33,098,308 

4,132,935,357 

6,138,146,087 

 707,351 

8,038,538,494 

56,176,925,465 

35,651,071,063 

29,508,018 

6,138,143,751 

1,844,389,906 

2,869,311,449 

 -   

568,739,449 

6,683,602,713 

40,366,377 

53,825,132,726 

2,351,792,739 

 -   

2,351,792,739 

4,390,941 

2,347,401,798 

2.35 

40,094,960,839 

37,423,770 

4,414,068,846 

8,475,189,523 

41,484,744 

1,869,669,526 

54,932,797,248 

35,259,348,361 

41,332,144 

6,962,200,398 

2,020,619,529 

3,998,188,289 

1,489,482,292 

1,777,919,913 

31,830,794 

18,692,893 

51,599,614,613 

3,333,182,635 

 -   

3,333,182,635 

192,530,524 

3,140,652,111 

 3.14 

หมำยเหตุ 2559 25592558
(ปรับปรุงใหม)่

2558 
(ปรับปรุงใหม)่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนว่ย : บำท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

076 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

หมำยเหตุ 2559 25592558
(ปรับปรุงใหม)่

2558 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนว่ย : บำท

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน : 

รำยกำรท่ีจะไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือ  

 ขำดทนุในภำยหลงั 

  กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

  รวมรำยกำรท่ีจะไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือ 

   ขำดทนุในภำยหลงั

รำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือขำดทุนใน 

 ภำยหลงั 

     สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือขำย

       ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 

   ภำษีเงินได้เก่ียวกบัรำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม ่

       เข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั

รวมรำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือขำดทนุ 

 ในภำยหลงั

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส�าหรับปี-สุทธิจากภาษี 

ก�าไรเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี 

30 

30 

30

30 

2,317,945,231 

(451,199,170)

(451,199,170)

(21,954,704)

17,608,850

4,016,714

(329,140)

(451,528,310)

1,866,416,921

3,124,110,291 

 -   

 -   

(22,984,666)

(27,183,070)

4,659,115

(45,508,621)

(45,508,621)

3,078,601,670

2,347,401,798 

(451,199,170)

(451,199,170)

(21,954,704)

 -   

4,390,941

(17,563,763)

(468,762,933)

1,878,638,865

3,140,652,111 

 -   

 -   

(22,984,666)

 -   

4,596,933

(18,387,733)

(18,387,733)

3,122,264,378

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

077

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตาม 

 ที่รายงานไว้เดมิ

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชี

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 ตำมที่ 

 ปรับปรุงใหม่

ก�ำไรเบด็เสร็จรวมส�ำหรับปี

จำ่ยเงินปันผล

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตาม 

 ที่รายงานไว้เดมิ

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตาม 

 ที่ปรับปรุงใหม่

ช�ำระคำ่หุ้นบรุิมสทิธิของบริษัทยอ่ย 

ก�ำไรเบด็เสร็จรวมส�ำหรับปีตำมที่รำยงำนไว้เดมิ

รำยกำรปรับปรุงย้อนหลงั 

จำ่ยเงินปันผล

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

10,000,000,000

 -   

10,000,000,000

 -   

 -   

10,000,000,000

10,000,000,000

 -   

10,000,000,000

 -   

 -   

 -   

 -   

10,000,000,000

1,000,000,000

 -   

1,000,000,000

 -   

 -   

1,000,000,000

1,000,000,000

 -   

1,000,000,000

 -   

 -   

 -   

 -   

1,000,000,000

22,855,078,165

(90,156)

22,854,988,009

1,866,746,061

(792,991,650)

23,928,742,420

22,330,027,718

 -   

22,330,027,718

 -   

3,124,200,447

(90,156)

(2,599,150,000)

22,854,988,009

403,485,080

 -   

403,485,080

(17,563,763)

 -   

385,921,317

421,872,813

 -   

421,872,813

 -   

(18,387,733)

 -   

 -   

403,485,080

1,224,872

 -   

1,224,872

(374,227)

 -   

850,645

1,162,690

 -   

1,162,690

 -   

62,182

 -   

 -   

1,224,872

12,311,343

19,102,812

31,414,155

17,608,850

 -   

49,023,005

2,604,148

55,993,077

58,597,225

 -   

9,707,195

(36,890,265)

 -   

31,414,155

417,021,295

19,102,812

436,124,107

(329,140)

 -   

435,794,967

425,639,651

55,993,077

481,632,728

 -   

(8,618,356)

(36,890,265)

 -   

436,124,107

34,272,099,460

19,012,656

34,291,112,116

1,866,416,921

(792,991,650)

35,364,537,387

33,755,667,369

55,993,077

33,811,660,446

 -   

3,115,582,091

(36,980,421)

(2,599,150,000)

34,291,112,116

187,500

 -   

187,500

 -   

 -   

187,500

 -   

 -   

 -   

187,500

 -   

 -   

 -   

187,500

34,272,286,960

19,012,656

34,291,299,616

1,866,416,921

(792,991,650)

35,364,724,887

33,755,667,369

55,993,077

33,811,660,446

187,500

3,115,582,091

(36,980,421)

(2,599,150,000)

34,291,299,616

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

 

3

45

3

45

 หนว่ย : บำท

หมำยเหตุ ทนุที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส�ำรองตำม
กฎหมำย

ยงัไมไ่ด้จดัสรร สว่นเกินทนุ
จำกกำรตีมลูคำ่

ยตุธิรรมของ
หลกัทรัพย์

เผื่อขำย

สว่นเกินทนุ 
จำกกำร 

เปลีย่นแปลง
สดัสว่นกำร 

ถือหุ้น
ในบริษัทร่วม

ผลตำ่งจำกกำร
แปลงคำ่งบ

กำรเงิน

องค์ประกอบ
อื่น

ของสว่นของ
เจ้ำของ

สว่นของเจ้ำของ
บริษัทใหญ่

หุ้นบรุิมสทิธิ รวมสว่นของ
เจ้ำของ

ก�าไรสะสม ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงนิรวม

รวมส่วนของเจ้าของบริษัทใหญ่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

078
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  

ก�ำไรเบด็เสร็จรวมส�ำหรับปี 

จำ่ยเงินปันผล 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 

ก�ำไรเบด็เสร็จรวมส�ำหรับปี 

จำ่ยเงินปันผล 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

10,000,000,000

 -   

 -   

10,000,000,000

10,000,000,000

 -   

 -   

10,000,000,000 

1,000,000,000

 -   

 -   

1,000,000,000

1,000,000,000

 -   

 -   

1,000,000,000 

22,260,171,576

1,896,202,628

(792,991,650)

23,363,382,554

21,718,669,465

3,140,652,111

(2,599,150,000)

22,260,171,576 

403,485,080

(17,563,763)

 -   

385,921,317

421,872,813

(18,387,733)

 -   

403,485,080 

403,485,080

(17,563,763)

 -   

385,921,317

421,872,813

(18,387,733)

 -   

403,485,080 

33,663,656,656

1,878,638,865

(792,991,650)

34,749,303,871

33,140,542,278

3,122,264,378

(2,599,150,000)

33,663,656,656 

หมำยเหตุ ทนุที่ออก
และช�ำระแล้ว

จดัสรรแล้ว
 ส�ำรองตำม

กฎหมำย

ก�ำไรสะสม
ยงัไมไ่ด้จดัสรร

สว่นเกินทนุจำกกำร
ตีมลูคำ่ยตุธิรรม
ของหลกัทรัพย์

เผื่อขำย

รวมองค์ประกอบ
อื่น

ของสว่นของ
เจ้ำของ

รวมสว่นของ
เจ้ำของ

ก�าไรสะสม ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

 

45 

45

 หนว่ย : บำท



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 079

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน 

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงนิได้เป็นเงนิสดรับ (จ่าย) 

 จากกจิกรรมด�าเนินงาน 

 คำ่เสือ่มรำคำท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

 ปรับปรุงบญัชีสนิทรัพย์กบัคำ่ใช้จำ่ย

 ปรับปรุงบญัชีสนิทรัพย์กบัรำยได้

 คำ่เสือ่มรำคำสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน

 คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

 คำ่เชำ่ท่ีดนิและคำ่ใช้วงจรเคเบลิใต้น�ำ้ตดัจำ่ย

 กำรตดัจ�ำหนำ่ยรำยได้รอตดับญัชี

 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน

 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

 กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สนิทรัพย์ร่วมกำรงำน

 ดอกเบีย้รับ

 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุในบริษัทร่วม

 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ

 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุเผ่ือขำย

 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

 (ก�ำไร) ขำดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จำกเงินลงทนุหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ-

กองทนุสว่นบคุคล

 ปรับมลูคำ่เงินลงทนุวธีิรำคำทนุตดัจ�ำหนำ่ย

 สว่นแบง่ก�ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม

 สว่นแบง่ (ก�ำไร) ขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ

 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่-เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ

 (ก�ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น

 คำ่เผ่ือสินค้ำล้ำสมยั/ขำดทนุจำกกำรช�ำรุด/ล้ำสมยั/เลิกใช้วสัดุ

คงคลงั

 หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู

 ดอกเบีย้จำ่ย

 รำยได้จำกกำรรับบริจำคสนิทรัพย์

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ 

 และหนีส้นิด�าเนินงาน 

การเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 

 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น

 ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน

 รำยได้ค้ำงรับ

21 

22 
23 

22 

15 
16 

2,321,961,944 

7,284,599,693 

922,818 

(219)

6,138,143,751 

301,797,885 

528,262,030 

(6,163,252,359)

(389,263,386)

(16,870,267)

(903)

 -   

 -   

(1,002,055,636)

 -   

 -   

(77,987,082)

(262,660)

188,993,742 

82,509,612 

(125,590,702)

19,851,335 

 -   

21,057,935 

14,590,511 

169,454,786 

14,420,177 

 -   

9,311,283,005 

(7,575,262,397)

(140,807,923)

1,296,681,489 

3,316,702,997 

7,485,216,263 

(74,990)

(1)

6,962,200,398 

307,937,391 

541,841,817 

(8,499,073,744)

(19,968,721)

(13,113,871)

(3,347)

(9,578,450)

1,499,060,742 

(1,204,081,299)

 -   

 -   

(72,545,934)

(325,500)

(40,726,399)

44,359,614 

(84,784,392)

(2,634,147)

 -   

(38,635,259)

(822,365)

1,407,464,682 

16,693,691 

(4,122,591)

11,590,986,585 

25,674,433,288 

1,599,357,807 

259,309,566 

2,351,792,739 

7,284,599,693 

922,818 

(219)

6,138,143,751 

301,797,885 

528,262,030 

(6,163,252,359)

(389,263,386)

(16,870,267)

(903)

 -   

 -   

(1,003,455,636)

(134,561,250)

 -   

(77,987,082)

(262,660)

188,993,742 

82,509,612 

 -   

 -   

413,023 

21,057,935 

14,590,511 

169,454,786 

14,420,177 

 -   

9,311,304,940 

(7,575,262,397)

(140,807,923)

1,296,681,489 

3,333,182,635 

7,485,216,263 

(74,990)

(1)

6,962,200,398 

307,937,391 

541,841,817 

(8,499,073,744)

(19,968,721)

(13,113,871)

(3,347)

(9,578,450)

1,499,060,742 

(1,204,230,889)

(103,696,275)

(832,202)

(72,545,934)

(325,500)

(40,726,399)

44,359,614 

 -   

 -   

761,203 

(38,635,259)

(822,365)

1,407,464,682 

16,693,691 

(4,122,591)

11,590,967,898 

25,674,433,288 

1,599,357,807 

259,309,566 

หมำยเหตุ 2559 25592558
(ปรับปรุงใหม)่

2558

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนว่ย : บำท



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

080 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 สนิค้ำและพสัดคุงเหลอื 

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

การเปล่ียนแปลงของหนีส้นิด�าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น

 ภำษีมลูคำ่เพ่ิมค้ำงจำ่ย

 คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 

 เงินรับรอจำ่ยคืน

 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

 ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน-สุทธิจำกกำรจ่ำย

ระหวำ่งงวด

 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนก่อนจำ่ยภำษีเงินได้ 

 จำ่ยภำษีเงินได้

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนินงาน 

4,771,379 

227,894,594 

23,757,342 

6,261,447,687 

(134,706,496)

3,815,916,346 

322,953,597 

(1,786,881,029)

(13,661,271)

147,955,502 

11,761,341,825 

(6,098,542,420)

5,662,799,405 

(8,266,771)

852,056,537 

4,829,725 

136,978,246 

(161,317,342)

(24,271,776,541)

759,937,411 

(647,180,455)

152,231,995 

148,124,560 

16,089,704,611 

(2,102,908,316)

13,986,796,295 

4,771,379 

227,894,367 

23,757,342 

6,261,447,687 

(134,706,496)

3,815,906,345 

322,953,597 

(1,786,881,029)

(13,661,271)

147,955,502 

11,761,353,532 

(6,098,542,420)

5,662,811,112 

(8,266,771)

851,907,224 

4,829,725 

136,978,246 

(161,317,342)

(24,271,784,541)

759,937,411 

(647,180,455)

152,231,995 

148,124,560 

16,089,528,611 

(2,102,908,316)

13,986,620,295 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนว่ย : บำท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

หมำยเหตุ 2559 25592558
(ปรับปรุงใหม)่

2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนินงาน 

 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 

 เงินสดรับจำกเงินลงทนุชัว่ครำว

 เงินสดจำ่ยเพ่ือลงทนุในเงินลงทนุชัว่ครำว

 เงินสดรับจำกดอกเบีย้

 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุในบริษัทร่วม

 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ

 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

 เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ย/ไถ่ถอนเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ

 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุเผ่ือขำย

 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

 เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย

 เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

 เงินสดรับจำกกำรขำยสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน

 เงินสดรับจำกกำรขำยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

 เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นบริุมสทิธิของบริษัทยอ่ย

 เงินปันผลจำ่ย

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน 

ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่น 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึน้-สทุธิ 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นงวด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัสิน้งวด 

 

ข้อมลูเพ่ิมเตมิประกอบกระแสเงินสด 

รำยกำรท่ีไมใ่ชเ่งินสด  

สนิทรัพย์ถำวรท่ีได้มำจำกกำรให้ร่วมกำรงำน 

สนิทรัพย์ถำวรท่ีได้มำจำกกำรรับบริจำค 

เจ้ำหนีจ้ำกกำรซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

15 
16 

17 
14 
16 
17 

45 

22 
21 

5,662,799,405 

87,469,840,016 

(85,798,729,786)

1,004,181,379 

134,561,250 

 -   

77,987,082 

5,000,000 

 -   

(68,152,500)

(420,000,000)

 -   

262,660 

 -   

429,754,405 

(7,063,986,301)

16,870,555 

916 

(65,591,957)

(4,278,002,281)

 -   

(792,991,650)

(792,991,650)

9,786,393 

601,591,867 

3,518,072,898 

4,119,664,765 

7,599,182,711 

 -   

241,841,912 

13,986,796,295 

82,129,380,182 

(82,835,116,732)

1,276,495,739 

103,696,275 

832,202 

 -   

500,000,000 

 -   

(31,747,500)

(1,570,000,000)

72,545,934 

325,500 

 -   

24,739,491 

(6,904,214,457)

13,114,000 

3,408 

(82,885,995)

(7,302,831,953)

187,500 

(4,599,150,000)

(4,598,962,500)

13,024,195 

2,098,026,037 

1,420,046,861 

3,518,072,898 

3,563,558,729 

 4,122,591 

1,232,359,855 

5,662,811,112 

87,469,840,016 

(85,798,729,786)

1,004,181,379 

134,561,250 

 -   

77,987,082 

5,000,000 

 -   

 -   

(420,000,000)

 -   

262,660 

 -   

429,754,405 

(7,063,986,301)

16,870,555 

916 

(65,591,957)

(4,209,849,781)

 -   

(792,991,650)

(792,991,650)

9,786,393 

669,756,074 

3,449,543,987 

4,119,300,061 

7,599,182,711 

 -   

241,841,912 

13,986,620,295 

82,129,380,182 

(82,835,116,732)

1,276,645,328 

103,696,275 

832,202 

 -   

500,000,000 

(62,500)

(30,000,000)

(1,570,000,000)

72,545,934 

325,500 

(70,000,000)

24,739,491 

(6,904,214,457)

13,114,000 

3,408 

(82,885,995)

(7,370,997,364)

 -   

(4,599,150,000)

(4,599,150,000)

13,024,195 

2,029,497,126 

1,420,046,861 

3,449,543,987 

3,563,558,729 

 4,122,591 

1,232,359,855 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกระแสเงินสด
สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนว่ย : บำท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

หมำยเหตุ 2559 25592558 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2559 
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ระบุไว้)
…………………………………………….
1     ข้อมูลทั่วไป
1.1   การจดัตัง้บริษัท

 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ�ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่

ตำมท่ีจดทะเบียน ดงันี ้

 99 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 - 0298

1.2   การประกอบธุรกจิ  

 บริษัทประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและให้บริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคมทกุประเภท รวมถงึกิจกำรท่ีตอ่เน่ืองหรือใกล้เคียง

กนั หรือซึง่เป็นประโยชน์แก่กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และกำรให้บริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม ทัง้ในประเทศ 

ระหวำ่งประเทศ และตำ่งประเทศ ได้แก่ บริกำรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ บริกำรวทิยคุมนำคมและโทรศพัท์เคลือ่นท่ี บริกำร

สื่อสำรข้อมลู บริกำรสื่อสำรไร้สำย บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ำย บริกำรควำมมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยี

สำรสนเทศ บริกำรเปิดประมลูทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Auction) และธรุกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองและใกล้เคียงกนั

 เม่ือวนัท่ี 19 สงิหำคม 2558 บริษัทลงทนุในบริษัทยอ่ย คือ บริษัท แคท เทเลคอม โฮลดิง้ จ�ำกดั เพ่ือด�ำเนินธรุกิจหลกัใน

กำรบริหำรจดักำรกำรลงทนุของบริษัทให้เกิดควำมคลอ่งตวั บริษัทจงึได้จดัท�ำงบกำรเงินรวมโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท

ดงักลำ่วไว้ในงบกำรเงินนีแ้ล้ว 

 

 เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรรำยงำนข้อมลูจงึรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอ่ยวำ่กลุม่กิจกำร

1.3 การให้บริษัทเอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุน

 บริษัทอนญุำตให้ผู้ประกอบกำรเอกชนด�ำเนินกำรในรูปแบบของสญัญำด�ำเนินกำรให้บริกำร หรือสญัญำร่วมกำรงำน (ใน

ท่ีนีร้วมเรียกวำ่ “สญัญำร่วมกำรงำน”) กำรร่วมกำรงำนรวมทัง้ท่ีให้กบัผู้ประกอบกำรเอกชนท่ีเป็นบริษัทร่วมหรือกิจกำร

ร่วมค้ำกบับริษัท บริกำรท่ีให้เอกชนด�ำเนินกำร ได้แก่ บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบเซลลลูำ่ บริกำรอินเทอร์เน็ตและบริกำร

สือ่สำรผำ่นดำวเทียม ภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนสว่นใหญ่ เชน่ บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบเซลลลู่ำ ผู้ ร่วมกำรงำนต้อง

จำ่ยผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีคดิเป็นอตัรำร้อยละของรำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสญัญำ หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ขัน้ต�่ำตำมท่ีระบไุว้ในสญัญำแล้วแตจ่�ำนวนใดจะสงูกวำ่ นอกจำกนีผู้้ ร่วมกำรงำน ต้องจดัหำสถำนท่ีและอปุกรณ์ในกำร

ให้บริกำรและโอนกรรมสทิธ์ิอปุกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรับกำรให้บริกำรนัน้ๆ ให้แก่บริษัทภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดไว้ใน

สญัญำร่วมกำรงำน ภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนสว่นใหญ่กรรมสทิธ์ิทำงกฎหมำยได้โอนมำให้บริษัทก่อนท่ีผู้ ร่วมกำรงำน

จะน�ำไปด�ำเนินกำรให้บริกำร แต่อย่ำงไรก็ตำม ผู้ ร่วมกำรงำนได้รับสิทธิในกำรท่ีจะครอบครองและใช้สินทรัพย์นัน้              

เพ่ือให้บริกำรตลอดระยะเวลำของกำรร่วมกำรงำน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผู้ ร่วมกำรงำนและบริษัทท่ีจะปฏิบตัติำมเง่ือนไขและข้อ

บงัคบัท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำน นโยบำยในกำรบนัทกึบญัชีสนิทรัพย์ภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนและกำรรับรู้รำย

ได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.16 และ ข้อ 2.22 (ง) ตำมล�ำดบั

 บริษัทเอกชนท่ีต้องโอนกรรมสทิธ์ิในสนิทรัพย์ภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนและร่วมลงทนุให้แก่บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2559 และ 2558  มีดงันี ้
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1.4   พระราชบญัญัตอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

 พระรำชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ควำมถ่ีและก�ำกบักำรประกอบกิจกำรวทิยกุระจำยเสยีง วิทยโุทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคม 

พ.ศ. 2553 ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 20 ธนัวำคม 2553 โดยตำมมำตรำ 84  แหง่พระรำชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีและก�ำกบั

กำรประกอบกิจกำรวิทยกุระจำยเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ) ได้

ก�ำหนดวำ่เม่ือพ้นก�ำหนดระยะเวลำสำมปีนบัแตพ่ระรำชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั บริษัทต้องน�ำรำยได้จำกผลประกอบกำรในสว่นท่ีได้

รับจำกกำรให้อนญุำตสมัปทำนหรือสญัญำวำ่ด้วยกำรให้เอกชนเข้ำร่วมกำรงำนหรือด�ำเนินกำรทัง้หมดหรือบำงสว่น โดยให้หกั

คำ่ใช้จ่ำยดงัตอ่ไปนีแ้ล้วเหลือเทำ่ใดให้สง่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ

(กสทช.) และให้ กสทช. น�ำสง่เงินจ�ำนวนดงักลำ่วเป็นรำยได้แผน่ดินตอ่ไป

(1) คำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม เฉพำะสว่นท่ีคดิจำกฐำนรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรอนญุำต สมัปทำน หรือ

สญัญำ

(2) คำ่ใช้จ่ำยเพ่ือสนบัสนนุกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถึง และ บริกำรเพ่ือสงัคมตำมนโยบำยของรัฐบำล 

และตำมมำตรำ 50 เฉพำะสว่นท่ีคดิจำกฐำนรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรอนญุำต สมัปทำน หรือสญัญำ

(3) คำ่ใช้จำ่ยท่ีเกิดขึน้จำกกำรด�ำเนินกำรตำมกำรอนญุำต สมัปทำน หรือสญัญำตำมท่ีกระทรวงกำรคลงัก�ำหนด

 บริษัทได้บนัทกึรับรู้คำ่ใช้จำ่ยส�ำหรับเงินท่ีต้องน�ำสง่ให้แก่ กสทช. ดงักลำ่ว ในงบกำรเงินส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี31 ธนัวำคม 2559  

จ�ำนวน  568.74  ล้ำนบำท (ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 1,777.92 ล้ำนบำท)

 เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2557 กระทรวงกำรคลงัได้แจ้งหลกัเกณฑ์ในกำรหกัคำ่ใช้จำ่ยและวิธีปฏิบตัิในกำรน�ำสง่สว่นแบง่รำยได้ตำม

ท่ีก�ำหนดไว้ในมำตรำ 84 วรรค 3 แหง่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ แก่บริษัท และก�ำหนดให้บริษัทน�ำสง่สว่นแบง่รำยได้

หลงัหกัคำ่ใช้จำ่ยให้กบั กสทช. ภำยใน 60 วนั นบัแตส่ิน้สดุไตรมำส และส�ำหรับไตรมำสท่ี 4 ให้น�ำสง่สว่นแบง่รำยได้ให้กบั กสทช. 

ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดนิ (สตง.) ตรวจสอบงบกำรเงินประจ�ำปีของบริษัทแล้วเสร็จและส�ำหรับ

สว่นแบง่รำยได้ท่ีเกิดขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 20 ธนัวำคม 2556 ถงึวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 ให้น�ำสง่ กสทช. ภำยในวนัท่ี  20 ธนัวำคม 2557 

บริษัทยงัไมไ่ด้น�ำสง่เงินสว่นแบง่รำยได้ตัง้แตว่นัท่ี 20 ธนัวำคม 2556 ให้แก่ กสทช. และได้มีหนงัสือแจ้งให้ กสทช. ทรำบแล้ววำ่ 

บริษัทก�ำลงัด�ำเนินกำรอุทธรณ์ค�ำสัง่กระทรวงกำรคลงั เพ่ือให้พิจำรณำเพิกถอนค�ำสัง่กำรแจ้งหลกัเกณฑ์กำรหกัค่ำใช้จ่ำย 

และวิธีปฏิบตัใินกำรน�ำสง่สว่นแบง่รำยได้ฯ    

 

 เม่ือวนัท่ี 13 สงิหำคม 2558 ส�ำนกังำน กสทช. ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัทน�ำสง่รำยได้ดงักลำ่วให้แก่ ส�ำนกังำน กสทช. อีกครัง้หนึง่ 

และเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวำคม 2558 บริษัทได้ย่ืนฟ้องส�ำนกังำน กสทช. (ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1) คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม (กทค.) 

(ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2) กสทช. (ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 3) ตอ่ศำลปกครองกลำง โดยขอให้ศำลพิพำกษำเพิกถอนหนงัสือ กสทช. เม่ือวนัท่ี 13 

สงิหำคม 2558 แตศ่ำลปกครองกลำงได้วินิจฉยัวำ่บริษัท ไมมี่สทิธิฟ้องคดี เน่ืองจำกยงัไมใ่ชผู่้ เสียหำยและมีค�ำสัง่ไมรั่บค�ำฟ้อง

และให้จ�ำหนำ่ยคดีออกจำก สำรบบควำม ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินกำรอทุธรณ์ค�ำสัง่ไมรั่บค�ำฟ้อง

ชื่อบริษัท

1.  บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั 
 (มหำชน) (“DTAC”)  

2.  บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ�ำกดั (มหำชน)
 (เดิมช่ือ บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ�ำกดั)

ประเภทของบริการ

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบดิจิตอล 800 MHz.  และระบบ
ดจิิตอล PCN 1800  ทัว่ประเทศไทยภำยใต้ช่ือ “DTAC”

บริกำรรับ-ส่งสัญญำณโทรทัศน์และสัญญำณบริกำร
อินเทอร์เน็ตผำ่นดำวเทียม (Up/Down Link)

อายุสัญญา/วันเริ่มสัญญา

27 ปี นบัจำก 14 พ.ย. 33

22 ปี นบัจำก 9 ส.ค. 37
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 เม่ือวนัท่ี 1 สงิหำคม 2559 ศำลปกครองสงูสดุมีค�ำสัง่ท่ี 649/2559 วำ่ บทบญัญตัิมำตรำ 84 วรรคสำม แหง่ พ.ร.บ. องค์กร

จดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ มิใชก่ฎหมำยท่ีให้อ�ำนำจแก่ ส�ำนกังำน กสทช. ในกำรมีค�ำสัง่ให้บริษัทน�ำสง่รำยได้ให้แก่ส�ำนกังำน 

กสทช. ดงันัน้ บริษัทจงึไมต้่องน�ำสง่เงินรำยได้ตำมท่ี ส�ำนกังำน กสทช. มีหนงัสือแจ้ง

1.5 ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม  

 เม่ือวนัท่ี 4 สิงหำคม 2548 บริษัทได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมจำกคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม 

แหง่ชำต ิ(กทช.) ตำมประเภทกำรให้บริกำร ดงันี ้

1. ใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ี 1 ซึง่อนญุำตให้บริษัทให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (Internet Service) ภำยใต้

ขอบเขตของใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ี 1 ประเภทไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง ซึ่งได้ต่ออำย ุ

ใบอนญุำตเม่ือวนัท่ี 4 สงิหำคม 2557 และใบอนญุำตจะหมดอำยใุนวนัท่ี 3 สงิหำคม 2562

2. ใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศ และบริกำรชมุสำยอินเทอร์เน็ตแบบท่ี 2 ท่ีมีโครงข่ำย

เป็นของตนเอง ซึง่อนญุำตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศ และบริกำร

ชมุสำยอินเทอร์เน็ต ซึง่ได้ตอ่ใบอนญุำตเม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2556 และใบอนญุำตจะหมดอำยใุนวนัท่ี 23 มกรำคม 

2561

3.  ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 1 ซึง่อนญุำตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรโทรศพัท์ระหวำ่ง

ประเทศ (International Calling Card Service) ซึง่ได้ตอ่อำยใุบอนญุำตเม่ือวนัท่ี 4 สงิหำคม 2557 และใบอนญุำต

จะหมดอำยใุนวนัท่ี 3 สงิหำคม 2562

4.  ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3 ซึง่อนญุำตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรโทรคมนำคม ดงันี ้

 (ก) ให้เช่ำโครงข่ำยโทรคมนำคมหรือเปิดให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนโทรคมนำคม (Networks or   

 Facilities  Provider)

 (ข)  ให้บริกำรโทรคมนำคมบนโครงข่ำยโทรคมนำคมของตนเอง (Service Provider on Their Own   

 Telecommunications Network)

 ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3 จะหมดอำยใุนวนัท่ี 3 สงิหำคม 2568

 บริษัทต้องปฏิบตัติำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรือมำตรกำรท่ีเก่ียวกบักำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมและคำ่บริกำร

ตำมท่ีส�ำนกังำน กสทช. ก�ำหนด

 

1.6 ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 

       เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2556 บริษัทได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ตำมประเภทกำรให้บริกำร ดงันี ้  

1. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ท่ีไมใ่ช้คลื่น

ควำมถ่ี ระดบัชำต ิใบอนญุำตมีอำย ุ15 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 28 มกรำคม 2556 ถงึวนัท่ี 27 มกรำคม 2571)

2. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ ช่องรำยกำร CAT 

CHANNEL จ�ำนวน 1 ชอ่งรำยกำร ใบอนญุำตมีอำย ุ5 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 28 มกรำคม 2559 ถงึวนัท่ี 27 มกรำคม 2564)

3. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ ส�ำหรับกำรให้บริกำรสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสยีง

หรือโทรทศัน์ จ�ำนวน 44 สถำนี ใบอนญุำตมีอำย ุ15 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 23 ธนัวำคม 2556 ถงึวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2571)

       ทัง้นี ้เม่ือได้รับใบอนญุำตบริษัทต้องปฏิบตัติำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรือมำตรกำรท่ีเก่ียวกบัคำ่ธรรมเนียม

และคำ่บริกำรตำมท่ีส�ำนกังำน กสทช. ก�ำหนด
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1.7 สัญญาให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

 บริษัทได้ท�ำสญัญำให้บริกำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศกบัผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile Operator) ได้แก่บริษัท 

แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกดั (มหำชน) (AWN)  บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกดั  (TUC)  บริษัท 

เรียล มฟู จ�ำกดั (RMV) บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (DTAC) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกดั (DTN) 

บริษัท สำมำรถ ไอ-โมบำย จ�ำกดั (มหำชน)  บริษัท ดำต้ำ ซีดีเอม็เอ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั และบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จ�ำกดั  

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริกำรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศแก่ผู้ ใช้บริกำรผ่ำนเลขหมำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและเครือขำ่ยของ 

Mobile Operator ซึ่งผู้ ใช้บริกำรได้จัดท�ำค�ำขอใช้บริกำรและสญัญำใช้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศกับ Mobile  

Operator  โดยบริษัทจะเรียกเก็บคำ่บริกำรจำก Mobile Operator  ซึง่ถือเป็นลกูค้ำของบริษัท และ Mobile Operator  

จะเป็นผู้ เรียกเก็บคำ่บริกำรจำกลกูค้ำของ Mobile Operator ทัง้นี ้ รำยได้ค่ำบริกำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศตำมสญัญำ 

ดงักลำ่วแสดงด้วยยอดสทุธิจำกสว่นลด  ซึง่เป็นไปตำมยอดใบแจ้งหนีท่ี้เรียกเก็บเงินจำก Mobile Operator 

   

2     นโยบายการบัญชี 
      นโยบำยกำรบญัชีท่ีส�ำคญัท่ีใช้ในกำรจดัท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัตอ่ไปนี ้

2.1   เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิ

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท�ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใต้พระรำชบญัญตัิ  กำรบญัชี 

พ.ศ. 2543 ซึง่หมำยควำมถงึมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบญัญตัิวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ

ข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรจดัท�ำและน�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำย

ใต้พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท�ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดิมในกำรวดัมลูค่ำขององค์ประกอบของงบ

กำรเงิน ยกเว้น เงินลงทนุบำงประเภทซึง่ใช้มลูคำ่ยตุธิรรมตำมท่ีได้อธิบำยในนโยบำยกำรบญัชี เร่ืองเงินลงทนุอ่ืน  (หมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงิน 2.11)

 รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรถกูวดัมลูค่ำโดยใช้สกลุเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ

หลกั ท่ีกลุม่กิจกำรด�ำเนินงำนอยู ่(สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงเป็นสกลุเงินบำท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ใน

กำรด�ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใช้น�ำเสนองบกำรเงินของกลุม่กิจกำร 

 รำยกำรท่ีมีสำระส�ำคญัซึง่เกิดขึน้ระหวำ่งบริษัทและบริษัทยอ่ย ได้ถกูตดัรำยกำรในกำรจดัท�ำงบกำรเงินรวม

 ตวัเลขท่ีน�ำมำแสดงเปรียบเทียบ ได้ปรับปรุงเพ่ือให้เปรียบเทียบได้กบักำรแสดงรำยกำรท่ีเปลี่ยนไปในงวดปัจจบุนั และ 

ผลกระทบจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชีในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 3

2.2 มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตคีวามมาตรฐานการบญัชีใหม่และการตคีวาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 มีผลบงัคบัใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559

 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิค้ำคงเหลือ

 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด

 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

        และข้อผิดพลำด
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มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญำเชำ่

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รำยได้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบญัชีส�ำหรับเงินอดุหนนุจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั 

       ควำมชว่ยเหลือจำกรัฐบำล

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทนุกำรกู้ ยืม

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์ เม่ือออกจำกงำน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก�ำไรตอ่หุ้น

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมำณกำรหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ท่ีอำจเกิดขึน้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41  เร่ือง เกษตรกรรม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรวมธรุกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญำประกนัภยั

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำยและ กำร

          ด�ำเนินงำนท่ียกเลกิ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรส�ำรวจและประเมินคำ่แหลง่ทรัพยำกรแร่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สว่นงำนด�ำเนินงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินรวม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรร่วมกำรงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจกำรอ่ืน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ควำมชว่ยเหลอืจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไมมี่ควำมเก่ียวข้อง

          อยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน - สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เชำ่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษี 

         ของกิจกำรหรือของผู้ ถือหุ้น

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558)   เร่ือง กำรประเมินเนือ้หำสญัญำเชำ่ท่ีท�ำขึน้ตำมรูปแบบกฎหมำย
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จำก  

          กำรรือ้ถอน กำรบูรณะ และหนีส้ินท่ีมี 

          ลกัษณะคล้ำยคลงึกนั

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรประเมินวำ่ข้อตกลงประกอบด้วย  

          สญัญำเชำ่หรือไม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สทิธิในสว่นได้เสยีจำกกองทนุกำรรือ้ถอน 

           กำรบรูณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรปรับปรุงย้อนหลงัภำยใต้มำตรฐำน 

กำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)      เร่ือง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ 

          ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรด้อยคำ่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ข้อตกลงสมัปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14  (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผล

ประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทนุขัน้ต�่ำและปฏิสมัพนัธ์ของรำยกำรเหลำ่นี ้ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนกังำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง สญัญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง กำรจำ่ยสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ชเ่งินสดให้เจ้ำของ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง กำรโอนสนิทรัพย์จำกลกูค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ต้นทนุกำรเปิดหน้ำดนิในชว่งกำรผลติ  

          ส�ำหรับเหมืองผิวดนิ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง เงินท่ีน�ำสง่รัฐ

มีผลบงัคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิค้ำคงเหลือ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญำเชำ่

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รำยได้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก ำ ร บัญ ชี ส� ำ ห รั บ เ งิ น อุด ห นุน จ ำ ก รั ฐ บ ำ ล แ ล ะ ก ำ ร เ ปิ ด เ ผ ย 

       ข้อมลูเก่ียวกบัควำมชว่ยเหลือจำกรัฐบำล
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มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 

    ตำ่งประเทศ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ต้นทนุกำรกู้ ยืม

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์ เม่ือออกจำกงำน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก�ำไรตอ่หุ้น

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมำณกำรหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ท่ีอำจเกิดขึน้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส�ำหรับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนีท่ี้มีปัญหำ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรบญัชีส�ำหรับเงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรวมธรุกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญำประกนัภยั

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำยและ กำร 

    ด�ำเนินงำนท่ียกเลกิ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรส�ำรวจและประเมินคำ่แหลง่ทรัพยำกรแร่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สว่นงำนด�ำเนินงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินรวม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรร่วมกำรงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจกำรอ่ืน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ควำมชว่ยเหลอืจำกรัฐบำล – กรณีท่ีไมมี่ควำมเก่ียวข้อง 

    อยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน - สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เชำ่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษี 

    ของกิจกำรหรือของผู้ ถือหุ้น

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรประเมินเนือ้หำสญัญำเช่ำท่ีท�ำขึน้ตำมรูปแบบ 

    กฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จำก 

     กำรรือ้ถอน กำรบรูณะ และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะ 

     คล้ำยคลงึกนั

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย 

     สญัญำเชำ่หรือไม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สทิธิในสว่นได้เสียจำกกองทนุกำรรือ้ถอน                  

     กำรบรูณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำน           

     กำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำร 

     รำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ 

     ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

     และกำรด้อยคำ่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ข้อตกลงสมัปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ข้อจ�ำกดัสนิทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์  

          ข้อก�ำหนดเงินทุนขัน้ต�่ำและปฏิสมัพันธ์ 

          ของรำยกำรเหลำ่นี ้

ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี19 (ปรับปรุง 2559)    เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรจำ่ยสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ชเ่งินสดให้เจ้ำของ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรโอนสนิทรัพย์จำกลกูค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิต 

          ส�ำหรับเหมืองผิวดนิ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินท่ีน�ำสง่รัฐ

 

 สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรับปรุงจ�ำนวนหลำยฉบบัซึง่มีผลบงัคบัใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 และวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 โดยมีมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งมีสำระ

ส�ำคญั ได้แก่ มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ได้มีกำรแก้ไขโดยให้ทำงเลือก

เพ่ิมในกำรบนัทึกเงินลงทนุในบริษัทย่อย กำรร่วมค้ำ หรือบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตำม

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  เพ่ิมเตมิจำกเดมิท่ีให้ใช้วิธีรำคำ

ทนุ หรือวิธีมลูคำ่ยตุธิรรม (เม่ือมีกำรประกำศใช้) โดยกิจกำรเลอืกใช้วธีิรำคำทนุซึง่เป็นวิธีท่ีถือปฏิบตัอิยูเ่ดมิจงึไมมี่ผลกระทบ

ตอ่งบกำรเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผู้บริหำรของกลุม่กิจกำร  ได้ประเมินผลกระทบของมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีมีกำร

ปรับปรุงดงักลำ่ว และเช่ือวำ่โดยสว่นใหญ่ไมมี่กำรเปลีย่นแปลงในหลกักำรส�ำคญัและเช่ือวำ่จะไมมี่ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระ

ส�ำคญัตอ่งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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2.3  บญัชีกลุ่มกจิการ – เงนิลงทนุในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

(ก) บริษัทย่อย

 บริษัทยอ่ยหมำยถงึกิจกำร (ซึง่รวมถงึกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุม่กิจกำรควบคมุ กลุม่กิจกำรควบคมุกิจกำรเม่ือกลุม่กิจกำรมี

กำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวข้องกบัผู้ ได้รับกำรลงทนุและมีควำมสำมำรถท�ำให้เกิดผลกระทบ

ตอ่ผลตอบแทนจำกกำรใช้อ�ำนำจเหนือผู้ได้รับกำรควบคมุ กลุม่กิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทยอ่ยไว้ในงบกำรเงินรวมตัง้แต่

วนัท่ีกลุม่กิจกำรมีอ�ำนำจในกำรควบคมุบริษัทยอ่ย กลุม่กิจกำรจะไมน่�ำงบกำรเงินของบริษัทยอ่ยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวม 

นบัจำกวนัท่ีกลุม่กิจกำรสญูเสียอ�ำนำจควบคมุ

 บริษัทจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนั ยอดคงเหลือ และก�ำไรท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงระหว่ำงกนัในกลุม่กิจกำร ขำดทนุท่ียงัไม่

เกิดขึน้จริงก็จะตดัรำยกำรในท�ำนองเดียวกนั เว้นแต่รำยกำรนัน้มีหลกัฐำนว่ำสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่ำงกนัเกิดกำรด้อยค่ำ 

นโยบำยกำรบญัชีของบริษัทยอ่ยได้ถกูปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุม่กิจกำร

 ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยจะบนัทกึบญัชีด้วยรำคำทนุหกัคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ ต้นทนุจะมีกำรปรับเพ่ือ

สะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิง่ตอบแทนท่ีเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่สิง่ตอบแทนท่ีคำดวำ่จะต้องจำ่ย ต้นทนุนัน้จะรวม

ต้นทนุทำงตรงท่ีเก่ียวข้องกบักำรได้มำของเงินลงทนุนี ้

 ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทยอ่ย ได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 14

(ข) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 กลุม่กิจกำรปฏิบตัิตอ่รำยกำรกบัสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุเช่นเดียวกนักบัสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นกลุม่กิจกำร ส�ำหรับ

กำรซือ้สว่นได้เสยีท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ ผลตำ่งระหวำ่งสิง่ตอบแทนท่ีจำ่ยให้และมลูคำ่ตำมบญัชีของ สนิทรัพย์สทุธิของหุ้นท่ี

ซือ้มำในบริษัทยอ่ยจะถกูบนัทกึในสว่นของเจ้ำของ  และก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรขำย ในสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ 

จะถกูบนัทกึในสว่นของเจ้ำของ

 

(ค) การจ�าหน่ายบริษัทย่อย

 เม่ือกลุม่กิจกำรสญูเสียกำรควบคมุ สว่นได้เสียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวดัมลูคำ่ใหม่โดยใช้มลูคำ่ยตุิธรรม กำรเปลี่ยนแปลงใน

มลูคำ่จะรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทนุ มลูคำ่ยตุธิรรมนัน้จะถือเป็นมลูคำ่ตำมบญัชีเร่ิมแรกของมลูคำ่ของเงินลงทนุเพ่ือวตัถปุระสงค์

ในกำรวดัมลูคำ่ในเวลำตอ่มำของเงินลงทนุท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ำ หรือสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน ส�ำหรับ

ทกุจ�ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักิจกำรนัน้จะถูกปฏิบติัเสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำร

จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้ออกไป

 

(ง) บริษัทร่วม

 บริษัทร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุม่กิจกำรมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัแตไ่มถ่งึกบัควบคมุซึง่โดยทัว่ไปก็คือกำรท่ีกลุม่กิจกำรถือ

หุ้น ท่ีมีสทิธิออกเสยีงอยูร่ะหวำ่งร้อยละ 20 ถงึร้อยละ 50 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมด เงินลงทนุในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วธีิสว่น

ได้เสยีในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม ภำยใต้วธีิสว่นได้เสยี กลุม่กิจกำรรับรู้เงินลงทนุเม่ือเร่ิมแรกด้วยรำคำทนุ มลูคำ่ตำมบญัชี

ของเงินลงทนุนีจ้ะเพ่ิมขึน้หรือลดลงในภำยหลงัวนัท่ีได้มำด้วยสว่นแบง่ก�ำไรหรือขำดทนุของผู้ ได้รับกำรลงทนุตำมสดัสว่นท่ี

ผู้ลงทนุมีสว่นได้เสียอยู ่เงินลงทนุในบริษัทร่วมของกลุม่กิจกำรรวมถงึคำ่ควำมนิยมท่ีระบไุด้ ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ

 ถ้ำสว่นได้เสียของเจ้ำของในบริษัทร่วมนัน้ลดลงแตย่งัคงมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส�ำคญั บริษัทต้องจดัประเภทรำยกำรท่ีเคยรับรู้
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ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนเข้ำก�ำไรหรือขำดทนุเฉพำะสดัสว่นในสว่นได้เสียของเจ้ำของท่ีลดลง

 สว่นแบง่ก�ำไรหรือขำดทนุของกลุม่กิจกำรในบริษัทร่วมท่ีเกิดขึน้ภำยหลงักำรได้มำจะรวมไว้ในก�ำไรหรือขำดทนุ และ สว่นแบง่

ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ท่ีเกิดขึน้ภำยหลงักำรได้มำจะรวมไว้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลง

ภำยหลงักำรได้มำดงักลำ่วข้ำงต้น จะปรับปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุ เม่ือสว่นแบง่ขำดทนุของกลุม่กิจกำรในบริษัท

ร่วมมีมลูคำ่เทำ่กบัหรือเกินกวำ่มลูคำ่สว่นได้เสียของกลุม่กิจกำรในบริษัทร่วมนัน้ กลุม่กิจกำรจะไม่รับรู้สว่นแบง่ขำดทนุอีก

ตอ่ไป  เว้นแตก่ลุม่กิจกำรมีภำระผกูพนัในหนีข้องบริษัทร่วมหรือรับวำ่จะจำ่ยหนีแ้ทนบริษัทร่วม

 กลุม่กิจกำรมีกำรพิจำรณำทกุสิน้รอบระยะเวลำบญัชีวำ่มีข้อบง่ชีท่ี้แสดงวำ่เงินลงทนุในบริษัทร่วมเกิดกำรด้อยคำ่หรือไม ่หำก

มีข้อบง่ชีเ้กิดขึน้กลุม่กิจกำรจะค�ำนวณผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ โดยเปรียบเทียบมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนกบัมลูคำ่ตำม

บญัชีของเงินลงทนุ และรับรู้ผลตำ่งไปท่ีสว่นแบง่ก�ำไร (ขำดทนุ) ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมในงบก�ำไรขำดทนุ

 รำยกำรก�ำไรท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงระหวำ่งกลุม่กิจกำรกบับริษัทร่วมจะตดับญัชีเทำ่ท่ีกลุม่กิจกำรมีสว่นได้เสียในบริษัทร่วมนัน้  

รำยกำรขำดทนุท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงก็จะตดับญัชีในท�ำนองเดียวกนั  เว้นแตร่ำยกำรนัน้มีหลกัฐำนวำ่สนิทรัพย์ท่ีโอนระหวำ่ง

กนัเกิดกำรด้อยคำ่

 บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบญัชีเทำ่ท่ีจ�ำเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุม่กิจกำร ก�ำไรและขำดทนุ

จำกกำรลดสดัสว่นในบริษัทร่วมจะรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทนุ

 ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบริษัทร่วม จะบนัทกึบญัชีด้วยรำคำทนุหกัคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่  ต้นทนุจะมีกำรปรับ

เพ่ือสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนท่ีเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ของสิ่งตอบแทนท่ีคำดวำ่ต้องจำ่ย  ต้นทนุจะ

รวมต้นทนุทำงตรงท่ีเก่ียวข้องจำกกำรได้มำของเงินลงทนุนี ้

 ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทร่วม ได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 15  

 

(จ) การร่วมการงาน

 กลุม่กิจกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน มำปฏิบตัเิม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2558  ตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน เงินลงทนุในกำรร่วมกำรงำนจะถกูจดัประเภทเป็นกำร

ด�ำเนินงำนร่วมกนั หรือกำรร่วมค้ำ โดยขึน้อยูก่บัสทิธิและภำระผกูพนัตำมสญัญำของผู้ลงทนุแตล่ะรำยกลุม่กิจกำรได้ประเมิน

ลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนท่ีมีและพิจำรณำวำ่เป็น กำรร่วมค้ำ ซึง่กำรร่วมค้ำรับรู้เงินลงทนุโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย

 ตำมวิธีสว่นได้เสียเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยรำคำทนุและปรับปรุงมลูค่ำตำมบญัชีของเงินลงทนุเพ่ือรับรู้

สว่นแบง่ก�ำไรหรือขำดทนุและกำรเปลี่ยนแปลงในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของผู้ ได้รับกำรลงทนุตำมสดัสว่นท่ีกลุม่กิจกำรมี

สว่นได้เสีย หำกสว่นแบง่ขำดทนุของกลุม่กิจกำรในกำรร่วมค้ำมีจ�ำนวนเทำ่กบัหรือสงูกวำ่สว่นได้เสียของกลุม่กิจกำรในกำร

ร่วมค้ำนัน้ (ซึง่รวมถงึสว่นได้เสยีระยะยำวใดๆซึง่โดยเนือ้หำแล้วถือเป็นสว่นหนึง่ของเงินลงทนุสทุธิของกลุม่กิจกำรในกำรร่วม

ค้ำนัน้) กลุม่กิจกำรจะไมรั่บรู้สว่นแบง่ในขำดทนุท่ีเกินกวำ่สว่นได้เสยีของตนในกำรร่วมค้ำนัน้ นอกจำกวำ่ กลุม่กิจกำรมีภำระ

ผกูพนั หรือได้จำ่ยเงินเพ่ือช�ำระภำระผกูพนัแทนกำรร่วมค้ำไปแล้ว

 

 รำยกำรก�ำไรท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงระหว่ำงกลุม่กิจกำรกบักำรร่วมค้ำจะตดับญัชีเท่ำท่ีกลุม่กิจกำรมีสว่นได้เสียในกำรร่วมค้ำ
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นัน้ รำยกำรขำดทนุท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงก็จะตดับญัชีในท�ำนองเดียวกนั  เว้นแตร่ำยกำรนัน้มีหลกัฐำนวำ่สนิทรัพย์ท่ีโอนระหวำ่ง

กนัเกิดกำรด้อยคำ่ กำรร่วมค้ำจะเปลีย่นนโยบำยกำรบญัชีเทำ่ท่ีจ�ำเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุม่กิจกำร 

 ข้อมลูเก่ียวกบักำรร่วมค้ำ ได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 16

  2.4 การใช้ประมาณการ

        กำรจดัท�ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ซึง่ก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องประมำณกำร

และก�ำหนดข้อสมมติฐำนท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีผลกบัตวัเลขของสนิทรัพย์และหนีส้นิ รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสนิทรัพย์

และหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้ ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน และข้อมลูรำยได้และคำ่ใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำท่ีเสนองบกำรเงินดงักลำ่ว 

ตวัเลขท่ีเกิดขึน้จริงอำจแตกตำ่งจำกตวัเลขประมำณกำร ถงึแม้วำ่ตวัเลขประมำณกำรได้จดัท�ำขึน้ด้วยควำมเข้ำใจท่ีดีท่ีสดุใน

เหตกุำรณ์และสิง่ท่ีกระท�ำไปในปัจจบุนัในรอบระยะเวลำท่ีเสนองบกำรเงิน

 

2.5   การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงนิที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงนิที่ใช้น�าเสนองบการเงนิ

 รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแตล่ะบริษัทในกลุม่กิจกำรถกูวดัมลูค่ำโดยใช้สกลุเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ

หลกัท่ีบริษัทด�ำเนินงำนอยู ่(สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมแสดงในสกลุเงินบำท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ใน

กำรด�ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใช้น�ำเสนองบกำรเงินของบริษัท

(ข) รายการและยอดคงเหลือ

 รำยกำรท่ีเป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศแปลงคำ่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิด

รำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนัน้ถกูวดัมลูค่ำใหม่ รำยกำรก�ำไรและรำยกำรขำดทนุท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำย

ช�ำระท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงคำ่สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินซึง่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศ

ด้วยอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้งวด ได้บนัทกึไว้ในก�ำไรหรือขำดทนุ 

 เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก�ำไรหรือขำดทนุของรำยกำรท่ีไมเ่ป็นตวัเงินไว้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรำ

แลกเปลีย่นทัง้หมดของก�ำไรหรือขำดทนุนัน้จะรับรู้ไว้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้ก�ำไรหรือ

ขำดทนุของรำยกำรท่ีไมเ่ป็นตวัเงินไว้ในก�ำไรหรือขำดทนุ องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก�ำไรหรือขำดทนุ

นัน้จะรับรู้ไว้ในก�ำไรขำดทนุด้วย

(ค) กลุ่มกจิการ

 กำรแปลงคำ่ผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุม่กิจกำร (ท่ีมิใชส่กลุเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อ

รุนแรง) ซึง่มีสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนแตกตำ่งจำกสกลุเงินท่ีใช้น�ำเสนองบกำรเงินได้ถกูแปลงคำ่เป็นสกลุเงินท่ีใช้

น�ำเสนองบกำรเงินดงันี ้

 • สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบ 

 แสดงฐำนะกำรเงินนัน้

 • รำยได้และคำ่ใช้จำ่ยงบก�ำไรขำดทนุ แปลงคำ่ด้วยอตัรำถวัเฉลี่ย ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน และ

 • ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
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2.6   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ และเงินฝำกธนำคำรทกุประเภท แตไ่มร่วมเงินฝำกธนำคำร

ประเภทท่ีต้องจ่ำยคืนเม่ือสิน้ระยะเวลำท่ีก�ำหนด เงินลงทนุระยะสัน้อ่ืนท่ีมีสภำพคลอ่งสงู ซึง่มีอำยไุมเ่กินสำมเดือนนบัจำก

วนัท่ีได้มำ

2.7   เงนิลงทนุระยะสัน้

 เงินลงทนุระยะสัน้ หมำยถึง เงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจ�ำ ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินลงทนุในตรำสำรหนีซ้ึง่

มีอำยเุกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำแตไ่มเ่กินสบิสองเดือน และเงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุท่ีฝ่ำยบริหำรมีควำม

ตัง้ใจท่ีจะถือไว้ในชว่งเวลำน้อยกวำ่สบิสองเดือน 

 

 2.8   ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นรับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูคำ่ตำมใบแจ้งหนี ้และวดัมลูคำ่ตอ่มำด้วยจ�ำนวนเงินท่ีเหลอือยูห่กัด้วยคำ่เผ่ือ

หนีส้งสยัจะสญูซึง่ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี มลูคำ่ของคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู คือผลตำ่งระหวำ่ง

รำคำตำมบญัชีของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้นเม่ือเปรียบเทียบกบัมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับจำกลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น หนี ้

สงสยัจะสญูท่ีเกิดขึน้ในระหวำ่งปีจะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขำดทนุ โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร ลกูหนีส้ว่นแบง่

บริกำรโทรคมนำคมแสดงเป็นแบบสทุธิรำยกำรกบัเจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม

2.9  สินค้าและพสัดุคงเหลือ

 สนิค้ำและพสัดคุงเหลือ แสดงด้วยรำคำทนุหรือมลูค่ำสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่ำคำใดจะต�่ำกว่ำ รำคำทนุของสนิค้ำและพสัดุ

คงเหลือค�ำนวณโดยวิธีถวัเฉลี่ยเคลื่อนท่ี ต้นทนุของกำรซือ้ประกอบด้วยรำคำซือ้และคำ่ใช้จำ่ยทำงตรงท่ีเก่ียวข้องกบักำรซือ้

สนิค้ำและพสัดนุัน้ เชน่ คำ่อำกรขำเข้ำและคำ่ขนสง่หกัด้วยสว่นลดและเงินท่ีได้รับคืนจำกกำรซือ้สนิค้ำและพสัด ุมลูคำ่สทุธิ

ท่ีจะได้รับประมำณจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยได้ตำมปกตขิองธรุกิจ หกัด้วยคำ่ใช้จำ่ย ในกำรขำย กำรลดมลูคำ่ส�ำหรับสนิค้ำ

หรือพสัดท่ีุเก่ำล้ำสมยัหรือเสื่อมคณุภำพจะบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยในงบก�ำไรขำดทนุเม่ือสำมำรถระบไุด้

2.10  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

 (ก)  สิทธิการใช้วงจรระบบเคเบลิใต้น�า้ - Indefeasible Rights of Use (“IRU”)

 บริษัทได้ท�ำสญัญำเพ่ือซือ้สทิธิกำรใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�ำ้บำงสำย ในกรณีท่ีบริษัทมีสทิธิในกำรใช้ท่ีเพิกถอนได้ใน

วงจรระบบเคเบลิใต้น�ำ้ตลอดอำยกุำรใช้งำนตำมสญัญำ โดยบริษัทไมไ่ด้รับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์สว่นใหญ่

จำก  IRU นัน้  บริษัทจะบนัทกึจ�ำนวนเงินท่ีบริษัทจำ่ยเพ่ือให้ได้มำซึง่สทิธิกำรใช้วงจรระบบเคเบลิใต้น�ำ้ดงักลำ่วเป็นคำ่

ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ ซึง่สว่นท่ีจะถงึก�ำหนดในหนึง่ปีได้แสดงไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนและสว่นท่ีจะถงึก�ำหนดเกินกว่ำ

หนึง่ปีได้แสดงไว้ในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน สทิธิกำรใช้วงจรดงักล่ำวบนัทกึเร่ิมแรกในรำคำทนุและตดัจ�ำหน่ำยโดยวธีิ

เส้นตรงตำมอำยสุญัญำหรือตำมอำยกุำรให้ประโยชน์แล้วแตอ่ำยใุดจะต�่ำกวำ่ 

(ข)  สิทธิการเช่า

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรได้มำซึ่งสิทธิกำรเช่ำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและตัดจ�ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำย ุ

สญัญำเชำ่
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2.11  เงนิลงทนุอ่ืน

 กลุม่กิจกำรจดัประเภทเงินลงทนุท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และสว่นได้เสยีในกำรร่วมค้ำ เป็น 

4 ประเภท คือ  1. เงินลงทนุเพ่ือค้ำ  2. เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบก�ำหนด  3. เงินลงทนุเผ่ือขำย และ  4. เงินลงทนุทัว่ไป  กำร

จดัประเภทขึน้อยูก่บัจดุมุง่หมำยขณะลงทนุ ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู้ก�ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส�ำหรับเงินลงทนุ ณ 

เวลำลงทนุและทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ 

(1) เงินลงทุนเพ่ือค้ำ คือ เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมำยหลกัในกำรหำก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ในช่วงเวลำสัน้ 

ไมเ่กิน 3 เดือนนบัแตเ่วลำท่ีลงทนุ  และแสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน    

(2)   เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบก�ำหนด คือ เงินลงทนุท่ีมีก�ำหนดเวลำและผู้บริหำรตัง้ใจแนว่แนแ่ละมีควำมสำมำรถถือไว้จน

ครบก�ำหนดได้แสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  เว้นแตจ่ะครบก�ำหนดภำยใน 12 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบระยะ

เวลำรำยงำนก็จะแสดงไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน

(3)    เงินลงทนุเผ่ือขำย คือ เงินลงทนุท่ีจะถือไว้โดยไมร่ะบชุว่งเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคลอ่งหรือเม่ืออตัรำดอกเบีย้

เปลีย่นแปลง  ได้แสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน เว้นแตก่รณีท่ีฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ�ำนงท่ีจะถือไว้ในชว่งเวลำ

น้อยกว่ำ 12 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมนุเวียน หรือเว้นแต่กรณีท่ี 

ฝ่ำยบริหำรมีควำมจ�ำเป็นท่ีต้องขำย เพ่ือเพ่ิมเงินทนุด�ำเนินงำน จงึจะแสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน

(4)  เงินลงทนุทัว่ไป คือ เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไมมี่ตลำดซือ้ขำยคลอ่งรองรับ

 เงินลงทนุทัง้ 4 ประเภทรับรู้มลูคำ่เร่ิมแรกด้วยรำคำทนุ ซึง่หมำยถงึมลูค่ำยตุิธรรมของสิง่ตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ได้มำซึง่ 

เงินลงทนุนัน้รวมทัง้คำ่ใช้จำ่ยในกำรท�ำรำยกำร

 เงินลงทนุเพ่ือค้ำและเงินลงทนุเผ่ือขำยวดัมลูคำ่ในเวลำตอ่มำด้วยมลูคำ่ยตุธิรรม มลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุวดัตำมรำคำ

เสนอซือ้ท่ีอ้ำงอิงจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ วนัท�ำกำรสดุท้ำยของวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำงอิง

รำคำเสนอซือ้ลำ่สดุจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รำยกำรก�ำไรและขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินลงทนุเพ่ือค้ำ

รับรู้ในงบก�ำไรขำดทนุ รำยกำรก�ำไรและขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินลงทนุเผ่ือขำยรับรู้ในสว่นของเจ้ำของ

 เงินลงทนุท่ีจะถือไว้จนครบก�ำหนดวดัมลูคำ่ภำยหลงักำรได้มำด้วยวิธีรำคำทนุตดัจ�ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริง หกั

ด้วยคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

 เงินลงทนุทัว่ไป แสดงด้วยรำคำทนุหกัคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

 กลุม่กิจกำรจะทดสอบคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุเม่ือมีข้อบ่งชีว้ำ่เงินลงทนุนัน้อำจมีคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่เกิดขึน้หำก

รำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุสงูกวำ่มลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน จะบนัทกึรำยกำรขำดทนุจำกคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่รวมไว้ใน

งบก�ำไรขำดทนุ

 ในกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุ ผลตำ่งระหวำ่งมลูคำ่ยตุธิรรมของผลตอบแทนสทุธิท่ีได้รับจำกกำรจ�ำหน่ำย  เม่ือเปรียบเทียบกบั

รำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุนัน้จะบนัทกึรวมอยูใ่นก�ำไรหรือขำดทนุ กรณีท่ีจ�ำหน่ำยเงินลงทนุท่ีถือไว้ในตรำสำรหนีห้รือ

ตรำสำรทนุชนิดเดียวกนัออกไปบำงสว่น รำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุท่ีจ�ำหนำ่ยจะก�ำหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน�ำ้หนกั

ของรำคำตำมบญัชีจำกจ�ำนวนทัง้หมดท่ีถือไว้
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 ข้อมลูเก่ียวกบัเงินลงทนุท่ีผู้บริหำรตัง้ใจถือไว้เกินกวำ่ 1 ปี จดัเป็นเงินลงทนุระยะยำวอ่ืนได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบ

กำรเงินข้อ 17

2.12 เงินลงทุนที่ ได้รับจากการแลกเปล่ียนสิทธิในการให้ด�าเนินการตามสัญญาร่วมการงานและตามสัญญา 

ท�าการตลาด

 เงินลงทนุท่ีได้รับจำกบริษัทเอกชนเพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนกบักำรให้สิทธิแก่บริษัทเอกชนในกำรด�ำเนินกำรตำมสญัญำ 

ร่วมกำรงำนและตำมสัญญำท�ำกำรตลำด บริษัทไม่มีภำระผูกพันในกำรช�ำระต้นทุนให้แก่บริษัทเอกชนคู่สัญญำ  

จะบนัทกึด้วยมลูคำ่ยตุธิรรมและรับรู้เป็นรำยได้ทนัทีในงวดท่ีเกิดรำยกำร

2.13  ก�าไรหรือขาดทนุจากการลดสัดส่วนเงนิลงทนุ

 กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรลดหรือเพ่ิมสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำ ในส่วนของ

เจ้ำของ เม่ือบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำมีกำรเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนแตบ่ริษัทมิได้เพ่ิมหรือลดสดัสว่นเงินลงทนุตำม

สดัสว่นเดมิก่อนท่ีจะมีกำรเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำ

2.14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ

 อสงัหำริมทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือหำประโยชน์จำกรำยได้คำ่เชำ่ระยะยำว หรือจำกกำรเพ่ิมมลูคำ่ของสนิทรัพย์ หรือทัง้สองอยำ่ง 

และไมไ่ด้มีไว้เพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทถกูจดัประเภทเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ รวมถงึอสงัหำริมทรัพย์ท่ี

อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงเพ่ือพฒันำเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุในอนำคต

 บริษัทจดัประเภทท่ีดนิท่ีถือไว้ภำยใต้สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุเม่ืออสงัหำริมทรัพย์นัน้เป็นไป

ตำมค�ำนิยำมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนนัน้จะถกูรับรู้เสมือนวำ่เป็นสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน

 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุของบริษัท ได้แก่ ท่ีดนิท่ีถือครองไว้โดยยงัมิได้ระบวุตัถปุระสงค์ของกำรใช้ในอนำคต ซึง่บริษัท

ไมไ่ด้ระบวุำ่จะใช้ท่ีดนินัน้เป็นอสงัหำริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งำนหรือเพ่ือขำยในระยะสัน้

 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุวดัมลูคำ่เร่ิมแรกด้วยรำคำทนุซึง่รวมถงึต้นทนุในกำรท�ำรำยกำร และวดัมลูคำ่ภำยหลงักำรรับ

รู้ด้วยรำคำทนุหกัผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สะสม (ถ้ำมี)

 ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ภำยหลงัจะบนัทกึรวมในมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพย์ก็ตอ่เม่ือมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่วำ่บริษัทจะได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกต้นทนุนัน้ และสำมำรถวดัรำคำมลูคำ่ต้นทนุได้อยำ่งนำ่เช่ือถือ ต้นทนุในกำรซอ่มแซม

และบ�ำรุงรักษำจะรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยเม่ือเกิดรำยกำร

       

 มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุก�ำหนดโดยใช้รำคำประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

 

2.15  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

 ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ รับรู้เร่ิมแรกตำมรำคำทนุ หกัด้วยคำ่เสื่อมรำคำสะสม และคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

 

 คำ่เสื่อมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์แตล่ะชนิดตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ท่ีประมำณ

กำรไว้ของสนิทรัพย์ตอ่ไปนี ้ ยกเว้นท่ีดนิซึง่ถือวำ่ประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์มีไมจ่�ำกดั
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  อำคำร สิง่ปลกูสร้ำง และสว่นปรับปรุง 10 - 40 ปี

  อปุกรณ์โทรคมนำคม  5 - 10 ปี

  ระบบโครงขำ่ยเคเบลิใต้น�ำ้ 10 - 20 ปี

  เคร่ืองมือ  อปุกรณ์อ่ืน เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้ และเคร่ืองใช้ส�ำนกังำน   5 - 10 ปี

  ยำนพำหนะ 5 ปี

 

 ทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมลูคำ่คงเหลือและอำยกุำรให้ประโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และ

อปุกรณ์ให้เหมำะสม

 ในกรณีท่ีรำคำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน รำคำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำ 

จะได้รับคืน

 

 รำยกำรก�ำไรขำดทนุจำกกำรจ�ำหนำ่ยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์  ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบสิง่ตอบแทนท่ีได้รับกบัรำคำตำม

บญัชี และได้รวมอยูใ่นงบก�ำไรขำดทนุ

 รำยจำ่ยเก่ียวกบักำรตอ่เตมิ กำรตอ่อำย ุหรือกำรปรับปรุงสนิทรัพย์ให้ดีขึน้ จะถกูรวมไว้เป็นต้นทนุของสนิทรัพย์เม่ือมีควำม

เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตท่ีจะกลบัเข้ำสู่บริษัทมีมลูค่ำสงูกว่ำกำรใช้ประโยชน์เดิมของ

สนิทรัพย์ท่ีมีไว้ตัง้แตต้่นเม่ือได้มำซึง่สนิทรัพย์ และจะตดัคำ่เสื่อมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสนิทรัพย์  

คำ่ซอ่มแซมและบ�ำรุงรักษำรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดขึน้

2.16 สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน

 บริษัทบนัทึกสินทรัพย์ท่ีได้รับโอนกรรมสิทธ์ิตำมรำคำทนุท่ีบริษัทเอกชนผู้ โอนได้รำยงำนให้แก่บริษัททัง้จ�ำนวน ณ วนัท่ี 

บริษัทเอกชนคูส่ญัญำสง่มอบสนิทรัพย์นัน้ให้แก่บริษัท คูก่บับญัชีรำยได้รอตดับญัชี ซึง่แสดงในหมวดหนีส้นิ

 ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ท่ีได้รับโอนค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์หรืออำยท่ีุ

เหลือของสญัญำสมัปทำนแล้วแตเ่วลำใดจะสัน้กวำ่  และบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยในงบก�ำไรขำดทนุ ดงันี ้

  อำคำรและสิง่ปลกูสร้ำง                                                                         20 ปี

  อปุกรณ์โทรคมนำคม                                                                     5 - 10 ปี

  เคร่ืองมือ อปุกรณ์อ่ืน เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส�ำนกังำน                5 - 10 ปี

 ส�ำหรับกำรรับรู้รำยได้รอตดับญัชีได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.22 (จ)

 

2.17 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์

 สทิธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซือ้มำมีลกัษณะเฉพำะบนัทกึเป็นสนิทรัพย์โดยค�ำนวณจำกต้นทนุในกำรได้มำและกำร

ด�ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สำมำรถน�ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตดัจ�ำหน่ำยตลอดอำยปุระมำณกำรให้

ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 5 ปี
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 ต้นทนุท่ีใช้ในกำรพฒันำและบ�ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนัทกึเป็นคำ่ใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ต้นทนุโดยตรงในกำรจดัท�ำ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีบริษัทเป็นผู้ดแูลและมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซึง่อำจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมำกกว่ำต้นทนุเป็น

เวลำเกินกวำ่หนึง่ปีจงึจะบนัทกึเป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ต้นทนุโดยตรงรวมถงึต้นทนุพนกังำนท่ีท�ำงำนในทีมพฒันำโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และคำ่ใช้จำ่ยท่ีเก่ียวข้องในจ�ำนวนเงินท่ีเหมำะสม

 คำ่ใช้จ่ำยในกำรพฒันำประสิทธิภำพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สงูขึน้กวำ่เม่ือได้มำ จะบนัทกึเป็นต้นทนุเพ่ือกำรพฒันำ

และบวกรวมไว้ในต้นทนุเม่ือได้มำซึง่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้ ต้นทนุในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสนิทรัพย์

และตดัจ�ำหนำ่ยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ตำมประมำณกำรแตไ่มเ่กิน 5 ปี

 รายจ่ายวจิยัและการพฒันา 

 รำยจำ่ยเพ่ือกำรวิจยัรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยเม่ือเกิดขึน้ ต้นทนุของโครงกำรพฒันำ (ซึง่เก่ียวข้องกบักำรออกแบบและกำรทดสอบ

ผลติภณัฑ์ใหมห่รือกำรปรับปรุงผลติภณัฑ์) รับรู้เป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนในจ�ำนวนไมเ่กินต้นทนุท่ีสำมำรถวดัมลูคำ่ได้อยำ่ง 

น่ำเช่ือถือ และเม่ือประเมินแล้วว่ำโครงกำรนัน้จะประสบควำมส�ำเร็จค่อนข้ำงแน่นอนทัง้ในแง่กำรค้ำและแง่เทคโนโลยี  

สว่นรำยจำ่ยอ่ืนเพ่ือกำรพฒันำรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยเม่ือเกิดขึน้ ต้นทนุกำรพฒันำท่ีได้รับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยไปแล้วในงวดก่อนจะไม ่

บนัทึกเป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป กำรทยอยตดัจ�ำหน่ำยรำยจ่ำยท่ีเกิดจำกกำรพฒันำ (ท่ีบริษัทบนัทึกไว้เป็นสินทรัพย์)  

จะเร่ิมตัง้แตเ่ม่ือเร่ิมใช้ผลติภณัฑ์นัน้เพ่ือกำรค้ำหรือกำรด�ำเนินกำรด้วยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะได้รับประโยชน์

จำกกำรพฒันำนัน้แตส่งูสดุไมเ่กิน 5 ปี  

2.18  การด้อยค่าของสินทรัพย์

 สนิทรัพย์ท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไมท่รำบแน่ชดั (เช่น คำ่ควำมนิยม) ซึง่ไมมี่กำรตดัจ�ำหนำ่ยจะถกูทดสอบกำรด้อยคำ่เป็น

ประจ�ำทกุปี สนิทรัพย์อ่ืนท่ีมีกำรตดัจ�ำหนำ่ยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยคำ่ เม่ือมีเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์บง่ชีว้ำ่รำคำตำม

บญัชีอำจสงูกว่ำมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ำ

มลูคำ่สทุธิท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน ซึง่หมำยถึงจ�ำนวนท่ีสงูกวำ่ระหวำ่งมลูคำ่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในกำรขำยเทียบกบัมลูคำ่จำก

กำรใช้  สนิทรัพย์จะถกูจดัเป็นหนว่ยท่ีเลก็ท่ีสดุ ท่ีสำมำรถแยกออกมำได้เพ่ือวตัถปุระสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยคำ่ สนิทรัพย์

ท่ีไมใ่ชส่นิทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกคำ่ควำมนิยม  ซึง่รับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ไปแล้ว จะถกูประเมินควำม

เป็นไปได้ท่ีจะกลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน

 

2.19  สัญญาเช่าระยะยาว

(ก)  กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า 

 สนิทรัพย์ท่ีให้เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนแสดงรวมอยูใ่นท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และตดั

คำ่เสื่อมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกนักบัท่ีใช้กบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

(หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.15) ซึง่มีลกัษณะคล้ำยคลงึกนั รำยได้คำ่เชำ่ (สทุธิจำกสิง่ตอบแทนจงูใจท่ีได้จำ่ย

ให้แก่ผู้ เชำ่) จะรับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำกำรให้เชำ่

(ข)  กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 สญัญำเชำ่ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ ซึง่ผู้ เชำ่เป็นผู้ รับควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทัง้หมดถือ

เป็นสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ซึง่จะบนัทกึเป็นรำยจำ่ยฝ่ำยทนุด้วยมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรือมลูคำ่ปัจจบุนั

สทุธิของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจำ่ยตำมสญัญำเชำ่แล้วแตม่ลูคำ่ใดจะต�ำ่กวำ่ จ�ำนวนเงินท่ีต้องจำ่ยดงักลำ่วจะปันสว่นระหวำ่ง

หนีส้นิและคำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงินเพ่ือให้ได้อตัรำดอกเบีย้คงท่ีตอ่หนีส้นิคงค้ำงอยู ่ โดยพิจำรณำแยกแตล่ะสญัญำ ภำระ
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ผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทึกในงบก�ำไร

ขำดทนุตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่เพ่ือท�ำให้อตัรำดอกเบีย้แตล่ะงวดเป็นอตัรำคงท่ีส�ำหรับยอดคงเหลอืของหนีส้นิท่ีเหลอื

อยู่ สินทรัพย์ได้มำตำมสญัญำเชำ่กำรเงินจะคิดคำ่เสื่อมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเชำ่หรืออำยุ

ของสญัญำเชำ่แล้วแตร่ะยะเวลำใดจะน้อยกวำ่

 

 สญัญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพย์ซึง่ผู้ ให้เช่ำเป็นผู้ รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นสว่นใหญ่ 

สญัญำเชำ่นัน้ถือเป็นสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน เงินท่ีต้องจำ่ยภำยใต้สญัญำเชำ่ดงักลำ่ว (สทุธิจำกสิง่ตอบแทนจงูใจ ท่ีได้

รับจำกผู้ให้เชำ่) จะบนัทกึในงบก�ำไรขำดทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่นัน้ 

 คำ่ใช้จำ่ยท่ีเกิดขึน้จำกกำรยกเลกิสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนก่อนหมดอำยสุญัญำ เชน่ เงินเพ่ิมท่ีต้องจำ่ยให้แก่ผู้ให้เชำ่จะบนั

ทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลกินัน้เกิดขึน้

2.20 ประมาณการหนีส้ิน

 กลุม่กิจกำรจะบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิอนัเป็นภำระผกูพนัในปัจจบุนัตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจดัท�ำไว้อนัเป็นผล

สบืเน่ืองมำจำกเหตกุำรณ์ในอดีต ซึง่กำรช�ำระภำระผกูพนันัน้มีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่จะสง่ผลให้กลุม่กิจกำรต้องสญู

เสยีทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรท่ีนำ่เช่ือถือของจ�ำนวนท่ีต้องจำ่ย ประมำณกำรหนีส้นิดงักลำ่วไมร่วมถงึประมำณ

กำรหนีส้ินส�ำหรับผลประโยชน์ของพนกังำน ในกรณีท่ีคำดว่ำประมำณกำรหนีส้ินเป็นรำยจ่ำยท่ีจะได้รับคืน จะบนัทกึเป็น

สนิทรัพย์แยกตำ่งหำกเม่ือคำดวำ่นำ่จะได้รับรำยจำ่ยนัน้คืนอยำ่งแนน่อน

 

2.21 ผลประโยชน์ของพนักงาน  

(ก) โครงการผลประโยชน์

1.  เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

 บริษัทจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเพ่ือจำ่ยเงินให้แก่พนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทย จ�ำนวน

เงินดงักลำ่วขึน้อยูก่บัฐำนเงินเดือนและจ�ำนวนปีท่ีพนกังำนท�ำงำนให้บริษัทนบัถงึวนัท่ีสิน้สดุกำรท�ำงำนท่ีจะเกิดขึน้ใน

อนำคต 

2.  เงนิกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับพนักงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (“กองทุนบ�าเหน็จฯ”)

 บริษัทได้ตัง้กองทนุบ�ำเหน็จส�ำหรับพนกังำนในบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) ในปี พ.ศ. 2522 วตัถปุระสงค์

หลกัเพ่ือจำ่ยสงเครำะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนกังำนเม่ือต้องออกจำกงำน โดยบริษัทจำ่ยเงินสมทบ  เพ่ือกองทนุบ�ำ

เหน็จฯ เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 10 ของอตัรำเงินเดือนพนกังำนและจำ่ยสมทบเพ่ิมให้เทำ่กบัภำระผกูพนัท่ีพงึจำ่ย 

ณ วนัสิน้งวดปีบญัชี ซึง่ค�ำนวณโดยใช้เงินเดือน ณ วนัสิน้งวดปีบญัชีคณูด้วยอำยงุำน ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในข้อ

บงัคบัของกองทนุบ�ำเหน็จฯ  ทัง้นี ้รำยได้จำกดอกผลของสนิทรัพย์เงินกองทนุบ�ำเหน็จฯ รับรู้เป็นรำยได้ สนิทรัพย์ของกอง

ทนุบ�ำเหน็จฯ  ซึง่รวมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและเงินฝำกธนำคำร เงินลงทนุชัว่ครำว 

ลกูหนีพ้นกังำน  และดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำรค้ำงรับ 

3. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ

 ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนท่ีบริษัทให้แก่พนกังำนเม่ือปฏิบตัิงำนยำวนำนและหลงัออกจำกงำน ได้แก่ผลตอบแทน ใน

กรณีเสียชีวิต รำงวลัอำยงุำนยำวนำน (ทองค�ำ ณ วนัเกษียณอำยแุละทองค�ำท่ีระลกึเม่ือปฏิบตังิำนครบ 20 ปี) กำรพำ

เท่ียวตำ่งประเทศ และ วนัลำพกัร้อนโดยได้รับคำ่จ้ำง
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 หนีส้ินซึ่งเกิดจำกข้อก�ำหนดท่ีเป็นผลจำกกฎหมำยแรงงำนไทย กองทนุบ�ำเหน็จ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนๆ  

ดงักล่ำวค�ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit 

Credit Method) มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัจำกโครงกำรผลประโยชน์ดงักลำ่วก�ำหนดโดยกำรคดิลดกระแสเงินสด

ท่ีต้องจ่ำยในอนำคตด้วยอตัรำดอกเบีย้พนัธบตัรรัฐบำลซึ่งเป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชน์ท่ีจะต้อง 

จ่ำยให้แก่พนกังำน รวมทัง้มีเง่ือนไขและวนัครบก�ำหนดใกล้เคียงกบัเง่ือนไขของภำระผกูพนัของผลประโยชน์หลงั 

ออกจำกงำนโดยประมำณ

 บริษัทรับรู้ก�ำไรและขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของ

พนกังำนทนัทีในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

(ข)  กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ

 บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพเป็นประเภทก�ำหนดจ�ำนวนเงินสมทบท่ีแนน่อนเม่ือปี พ.ศ. 2539 โดย

ใช้ช่ือวำ่ “กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพพนกังำนบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกดั         

ซึง่จดทะเบียนแล้ว” และเม่ือวนัท่ี 4 ตลุำคม 2556 ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ พนกังำนบริษัท กสท 

โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) ซึง่จดทะเบียนแล้ว” โดยก�ำหนดให้พนกังำนท่ีปฏิบตังิำนก่อนวนัท่ี  13 ธนัวำคม 2539 

สำมำรถเลือกอยูก่องทนุบ�ำเหน็จฯ หรือสมคัรเข้ำกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพตำมควำมสมคัรใจ สว่นพนกังำนท่ีเข้ำปฏิบตัิ

งำน  ตัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวำคม 2539  สำมำรถสมคัรเข้ำกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพตำมควำมสมคัรใจ 

 บริษัทจำ่ยเงินสมทบเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 11 ของเงินเดือน/คำ่จ้ำง ส�ำหรับพนกังำน ท่ีมีอำยกุำรท�ำงำนเกิน 

20 ปี อตัรำร้อยละ 10 ของเงินเดือน/คำ่จ้ำง ส�ำหรับพนกังำนท่ีมีอำยกุำรท�ำงำนเกิน 10 ปี   แตไ่มเ่กิน 20 ปี และอตัรำ

ร้อยละ 9 ของเงินเดือน/คำ่จ้ำง ส�ำหรับพนกังำนท่ีมีอำยกุำรท�ำงำนไมเ่กิน 10 ปี  

 บริษัทรับรู้เงินจำ่ยสมทบเป็นคำ่ใช้จำ่ยในงบก�ำไรขำดทนุในงวดท่ีเกิดรำยกำร สนิทรัพย์ของกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพได้

แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทซึง่บริหำรโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ไทยพำณิชย์ จ�ำกดั และบริษัทหลกั

ทรัพย์จดักำรกองทนุ กสกิรไทย จ�ำกดั

(ค) สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพการส่ือสารแห่งประเทศไทย

 บริษัทได้ก�ำหนดให้จดัสรรหุ้นให้พนกังำนจำกกำรแปลงสภำพกำรสือ่สำรแหง่ประเทศไทยเป็น บมจ. กสท  โทรคมนำคม 

และ บจ. ปณท  เม่ือวนัท่ี 14 สงิหำคม 2546 โดยให้พนกังำนกำรสื่อสำรแหง่ประเทศไทย ได้สทิธิซือ้หุ้นในรำคำตำม

มลูคำ่ท่ีตรำไว้ จ�ำนวน 6 เทำ่ของเงินเดือน ณ วนัท่ี 13 สงิหำคม 2546 และได้รับหุ้นให้เปลำ่ ในรำคำตำมมลูคำ่ท่ีตรำ

ไว้ จ�ำนวน 2 เทำ่ของเงินเดือน ณ วนัท่ี 13 สงิหำคม 2546 ซึง่เป็นกำรให้ครัง้เดียว โดยพนกังำนสำมำรถใช้สทิธิดงักลำ่ว

เม่ือบริษัทเสนอขำยหุ้นตอ่พนกังำนและประชำชนทัว่ไป ทัง้นี ้สดัสว่นกำรถือหุ้นของพนกังำนในรูปของหุ้นสำมญัของ

บริษัทดงักลำ่วรวมกนัแล้วจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 6.5 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทเม่ือขำยหุ้นต่อพนกังำนและ

ประชำชนทัว่ไป ซึง่บริษัทได้บนัทกึเป็นหนีส้นิไมห่มนุเวียน เม่ือบริษัท ได้ให้สทิธิแก่พนกังำน
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2.22  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย    

(ก) รายได้ค่าบริการ 

 กลุม่กิจกำรรับรู้รำยได้คำ่บริกำรเม่ือได้ให้บริกำรแก่ลกูค้ำแล้วเสร็จ

(ข)   รายได้ส่วนแบ่งบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

 กลุม่กิจกำรรับรู้รำยได้คำ่บริกำรเม่ือได้ให้บริกำรแก่ลกูค้ำแล้วเสร็จ ตำมข้อตกลง

(ค)   รายได้จากการจ�าหน่ายบตัรบริการโทรคมนาคม  

 บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรจ�ำหนำ่ยบตัรบริกำรโทรคมนำคมตำมเวลำกำรใช้งำนจริง 

(ง)   ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน

 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งรำยได้จำกสญัญำร่วมกำรงำน (ผลประโยชน์ตอบแทน) ทัง้ขัน้ต�่ำต่อปีและส่วนท่ีเพ่ิมจำกผล

ประโยชน์ตอบแทนขัน้ต�่ำโดยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

(จ)   รายได้จากการตดับญัชีสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน

 บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรตดับญัชีสินทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนเป็นรำยได้ในงบก�ำไรขำดทนุตำมอำยุ

กำรให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ท่ีบริษัทได้รับโอนหรือตำมอำยท่ีุเหลอืของสญัญำร่วมกำรงำนแล้วแตเ่วลำใดจะสัน้กว่ำ

(ฉ)   รายได้อ่ืน    

 รำยได้ดอกเบีย้ รับรู้ตำมเกณฑ์สดัสว่นของเวลำโดยค�ำนงึถงึอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสนิทรัพย์

 รำยได้เงินปันผล รับรู้เม่ือบริษัทมีสทิธิได้รับเงินปันผล

(ช)  รายได้จากการขายสินค้า 

 กลุม่กิจกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยเม่ือผู้ ซือ้รับโอนควำมเสีย่ง และผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส�ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของ

สนิค้ำรำยได้จำกกำรขำยแสดงด้วยยอดสทุธิจำกภำษีขำยและสว่นลด

(ซ)  ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 

2.23 ภาษีเงนิได้

 คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ภำษีเงินได้จะรับ

รู้ในก�ำไรหรือขำดทนุ ยกเว้นสว่นท่ีรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัสว่นของเจ้ำของในกรณีนี ้ภำษีเงิน

ได้ต้องรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัสว่นของเจ้ำของตำมล�ำดบั

 ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัค�ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ท่ีคำดได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่

จะมีผลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของบริษัทได้ด�ำเนินงำนและเกิด

รำยได้ทำงภำษี ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน�ำ

กฎหมำยภำษี ไปปฏิบตัขิึน้อยูก่บักำรตีควำม และจะตัง้ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ�ำนวนท่ีคำดวำ่จะต้อง

จำ่ยช�ำระภำษีแก่หนว่ยงำนจดัเก็บ

 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหนีส้ิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนีส้ิน และรำคำ

ตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำมกลุม่กิจกำรจะไมรั่บรู้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก

ของรำยกำรสนิทรัพย์หรือรำยกำรหนีส้นิท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไมใ่ช่กำรรวมธรุกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนัน้ไมมี่

ผลกระทบตอ่ก�ำไรทำงบญัชีและก�ำไร (ขำดทนุ) ทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีค�ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำย

ภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ท่ีคำดได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่จะมีผลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดวำ่

อตัรำภำษีดงักลำ่วจะน�ำไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนีส้ินภำษีเงินได้รอ

กำรตดับญัชีได้มีกำรจำ่ยช�ำระ
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 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะมีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอ ท่ีจะน�ำ

จ�ำนวนผลตำ่งชัว่ครำวนัน้มำใช้ประโยชน์ บริษัทได้ตัง้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลตำ่งชัว่ครำวของเงินลงทนุในบริษัท

ร่วม และสว่นได้เสยีในกิจกำรร่วมค้ำท่ีต้องเสยีภำษีเว้นแตก่ลุม่กิจกำรสำมำรถควบคมุจงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผล

ต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ได้ภำยในระยะเวลำท่ีคำด

กำรณ์ได้ในอนำคต 

 สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ตอ่เม่ือกลุม่กิจกำรมีสทิธิตำม

กฎหมำยท่ีจะน�ำสนิทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมำหกักลบกบัหนีส้นิภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั และทัง้สนิทรัพย์ภำษี

เงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเก่ียวข้องกบัภำษีเงินได้ท่ีประเมิน โดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี

หน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีตำ่งกนัซึง่ตัง้ใจจะจำ่ยหนีส้นิและสนิทรัพย์ภำษี

เงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ

 

2.24  บุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน

 บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท หมำยถงึบคุคลหรือกิจกำรท่ีมีอ�ำนำจควบคมุบริษัท หรือถกูควบคมุโดยบริษัทไม่

วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดียวกนักบับริษัท รวมถงึบริษัทท่ีท�ำหน้ำท่ีถือหุ้นบริษัทยอ่ย

และกิจกำรท่ีเป็นบริษัทยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกนีบ้คุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมำยรวมถงึบริษัทร่วมและบคุคล

ซึง่ถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส�ำคญักบับริษัท ผู้บริหำรส�ำคญั กรรมกำร

หรือพนกังำนของบริษัทตลอดทัง้สมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักลำ่ว และกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหลำ่นัน้ 

 ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทแต่ละรำยกำร บริษัทค�ำนึงถึงเนือ้หำของ

ควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย

2.25 การจ่ายเงนิปันผล

 เงินปันผลระหวำ่งกำลท่ีจำ่ยบนัทกึในงบกำรเงินของบริษัทในรอบระยะเวลำรำยงำนเม่ือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิ

กำรจ่ำยเงินปันผล และเงินปันผลส�ำหรับงวดประจ�ำปีท่ีจ่ำยบนัทกึในงบกำรเงินของบริษัทในรอบระยะเวลำรำยงำนเม่ือท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนมุตักิำรจำ่ยเงินปันผล

2.26 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่ถอืไว้เพื่อขาย

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน (หรือกลุม่สนิทรัพย์ท่ียกเลกิ) จะถกูจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขำยเม่ือมลูคำ่ ตำมบญัชีท่ีจะ

ได้รับคืนสว่นใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้ต้องมีควำมเป็นไปได้สงูมำก สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน (หรือกลุม่สนิทรัพย์

ท่ียกเลกิ) นัน้ จะวดัมลูคำ่ด้วยจ�ำนวนท่ีต�่ำกวำ่ระหวำ่งมลูคำ่ตำมบญัชีกบัมลูคำ่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในกำรขำย หำกมลูคำ่

ตำมบญัชีท่ีจะได้รับคืนสว่นใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกวำ่ท่ีจะได้รับคืนจำกกำรใช้สนิทรัพย์นัน้ตอ่ไป
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3 ผลกระทบของการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง
   บริษัทได้ท�ำกำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีบริษัทบนัทกึไว้ผิดพลำด โดยกำรปรับปรุงย้อนหลงั ดงันี ้

3.1 เงนิลงทนุในบริษัทร่วมต่างประเทศ และการร่วมค้าต่างประเทศ ซึ่งบริษัทบนัทกึเงนิลงทนุโดยวธีิส่วนได้เสีย 

3.2 ปรับปรุงการบนัทกึรายการเงนิลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทย่อยจากวธีิราคาทนุเป็นวธีิส่วนได้เสีย

 ผลกระทบท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558  

งบก�ำไรขำดทนุและงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้

    งบการเงินรวม
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ เพ่ิมขึน้  55.99

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

ก�ำไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร ลดลง   0.09

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ เพ่ิมขึน้ 19.10

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม เพ่ิมขึน้ 47.99

เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ เพ่ิมขึน้ 8.00

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ เพ่ิมขึน้ 55.99

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม เพ่ิมขึน้ 13.19

เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ เพ่ิมขึน้ 5.82

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ เพ่ิมขึน้ 19.10

งบก�าไรขาดทนุส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558  

สว่นแบง่ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทและกำรร่วมค้ำ ลดลง 0.09

ก�ำไรสทุธิ ลดลง 0.09

ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน ลดลง (บำท/หุ้น) 0.00009

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  

ก�ำไรเบด็เสร็จรวม ลดลง 36.98

 

4     ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลพินิจ
4.1  การประมาณการทางบญัชีที่ส�าคัญ ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลพนิิจ

 กลุ่มกิจกำรจดัท�ำประมำณกำรทำงบญัชี และกำรใช้ดลุพินิจส�ำหรับรำยกำรทำงบญัชีอย่ำงต่อเน่ืองโดยพิจำรณำจำก

ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตกุำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่สมเหตสุมผลในสถำนกำรณ์

ขณะนัน้ รวมถงึสมมตฐิำนท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุำรณ์ในอนำคต ได้แก่

4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า

 บริษัทได้ก�ำหนดค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพ่ือให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำลงของลกูหนีก้ำรค้ำ ซึ่งเก่ียวพนักับประมำณกำร 

ผลขำดทนุอนัเป็นผลมำจำกกำรท่ีลกูหนีไ้มมี่ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี ้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษัท
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ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ำในอนำคต ซึง่กำรประเมินนัน้อยูบ่นพืน้ฐำนเก่ียวกบัประสบกำรณ์ในอดีตของกำรติดตำม

ทวงถำม ควำมมีช่ือเสียง และกำรผิดนดัช�ำระหนี ้ 

 ในกรณีของลกูหนีก้ำรค้ำจำกสญัญำขำยสง่บนโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA ท่ีมียอดค้ำงช�ำระนำน ผู้บริหำร 

มีควำมเช่ือมัน่วำ่บริษัทจะได้รับช�ำระเงินจ�ำนวนดงักลำ่วจำกลกูหนี ้ โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีข้องลกู

หนี ้และเจตนำในกำรช�ำระหนีข้องลกูหนี ้ซึง่ได้มีกำรทยอยจำ่ยช�ำระหนีใ้ห้แก่บริษัทแล้ว ส�ำหรับประเดน็ท่ีมีข้อโต้แย้ง บริษัท

ได้ค�ำนงึถงึข้อก�ำหนดในสญัญำและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องต่ำงๆ และเช่ือมัน่วำ่บริษัทมีประเดน็โต้แย้งท่ีเพียงพอท่ีจะเรียกร้อง

ให้มีกำรช�ำระหนี ้บริษัทจงึไมไ่ด้ตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส�ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำดงักลำ่ว ส�ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำจำกกำรให้บริกำร

ข้ำมเครือขำ่ยในประเทศ (Domestic Roaming) บนโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA บริษัทได้รับหนงัสือยืนยนั

กำรจำ่ยช�ำระจำกลกูหนี ้และได้รับช�ำระหนีโ้ดยกำรผอ่นช�ำระตำมก�ำหนดเวลำท่ีตกลงกนัแล้ว และบริษัทได้พิจำรณำควำม

สำมำรถในกำรจำ่ยช�ำระของลกูหนีซ้ึง่มีฐำนะกำรเงินดีและเป็นบริษัทท่ีชนะกำรประมลูคลืน่ควำมถ่ี 4G ผู้บริหำรจงึมีควำม

เช่ือมัน่วำ่บริษัทจะได้รับช�ำระเงินจ�ำนวนดงักลำ่ว จงึไมไ่ด้ตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส�ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำในกรณีนี ้

4.1.2 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์มีตวัตนและค่าตดัจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน

 ธรุกิจของบริษัทเป็นธรุกิจท่ีต้องใช้เงินลงทนุในสนิทรัพย์คอ่นข้ำงสงู คำ่เสื่อมรำคำของสนิทรัพย์มีตวัตนและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย

ของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนจงึเป็นจ�ำนวนท่ีมีสำระส�ำคญัซึง่แสดงอยูใ่นงบก�ำไรขำดทนุ ต้นทนุท่ีเกิดจำก

กำรซือ้ท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์ สว่นใหญ่เป็นต้นทนุของอปุกรณ์โครงขำ่ยและอปุกรณ์โทรคมนำคม  ซึง่จะถกูตดัจ�ำหนำ่ย

เป็นคำ่เสือ่มรำคำตลอดอำยกุำรใช้งำนของสนิทรัพย์โดยใช้วธีิเส้นตรง บริษัทประเมินอำยกุำรใช้งำน ณ วนัท่ีได้มำซึง่สนิทรัพย์

โดยอำศยัประสบกำรณ์ในอดีตเก่ียวกบัสินทรัพย์ท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคล้ำยคลงึกนั ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงกำร

เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้หรือกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืน ในทกุปีบริษัทจะพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงทำง

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม สภำวะกำรแข่งขัน กำรเลิกใช้งำนสินทรัพย์ และรำคำซำกเพ่ือประเมิน ควำมจ�ำเป็นในกำร

เปลี่ยนแปลงอำยกุำรใช้งำนคงเหลือของสินทรัพย์และอตัรำคำ่เสื่อมรำคำอำยกุำรให้ประโยชน์จริงของสินทรัพย์อำจแตก

ต่ำงจำกอำยกุำรใช้งำนท่ีบริษัทประมำณ ดงันัน้ กำรทบทวนอำยกุำรใช้งำนอย่ำงสม�่ำเสมอในอนำคตอำจส่งผลต่อกำร

เปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรตดัจ�ำหนำ่ยของอปุกรณ์โครงขำ่ยและอปุกรณ์โทรคมนำคม

 

4.1.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 บริษัทมีกำรลงทนุในสินทรัพย์มีตวัตนและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงโครงข่ำยโทรคมนำคม 

ระบบเคเบลิใต้น�ำ้ กำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยีหรือกำรเปลีย่นแปลงควำมตัง้ใจในกำรใช้งำนสนิทรัพย์อำจสง่ผลกระทบ

ตอ่ระยะเวลำท่ีกิจกำรคำดวำ่จะใช้งำนสนิทรัพย์โดยประมำณหรือมลูคำ่ของสนิทรัพย์ท่ีมีกำรเปลีย่นแปลง นอกจำกนี ้ในทกุ

ปีบริษัทจะมีกำรประเมินข้อบง่ชีท่ี้แสดงวำ่สนิทรัพย์นี ้อำจเกิดกำรด้อยคำ่ หำกมี ข้อบง่ชีด้งักลำ่ว บริษัทจะทดสอบกำรด้อย

คำ่ของสนิทรัพย์และพิจำรณำมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนโดยกำรส�ำรวจธรุกิจ ตลำด และสภำวะทำงธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัข้อ

บง่ชีท่ี้แสดงวำ่สินทรัพย์อำจเกิดกำรด้อยคำ่นัน้ บริษัทจะรับรู้ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์เม่ือรำคำตำมบญัชีของ

สนิทรัพย์นัน้สงูกวำ่มลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน ในกำรก�ำหนดผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่จะมีกำรประมำณท่ีส�ำคญัเก่ียวกบั

มลูคำ่จำกกำรขำยสินทรัพย์ซึง่ได้รับผลกระทบจำกกำรท่ีตลำดซือ้ขำยสินทรัพย์ท่ีมีอยู่จ�ำกดั หรือจำกกำรประมำณมลูคำ่

ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะได้รับจำกกำรใช้งำนสนิทรัพย์ 

 กำรประมำณมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะได้รับจำกกำรใช้งำนสนิทรัพย์ดงักลำ่ว ประกอบด้วย สมมตฐิำนท่ี

ใช้ในกำรก�ำหนดกระแสเงินสด เชน่ อตัรำกำรขยำยตวัของตลำดโทรคมนำคม พฤตกิรรมผู้ใช้บริกำร และกำรเลือกใช้อตัรำ

คิดลดท่ีเหมำะสมเพ่ือใช้ในกำรค�ำนวณค่ำของเงินตำมเวลำตลอดจนควำมเสี่ยงเฉพำะของสินทรัพย์นัน้ กฎระเบียบ  
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ข้อบงัคบัในอนำคตอำจสง่ผลกระทบท่ีเป็นสำระส�ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและกำรประเมิน

กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ของบริษัท

 4.2  การจดัการความเส่ียงในส่วนของทนุ

      วตัถปุระสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรทนุของกลุม่กิจกำรนัน้ เพ่ือด�ำรงไว้ซึง่ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงตอ่เน่ือง

ของบริษัทเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น และเพ่ือด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทนุท่ีเหมำะสมเพ่ือลดต้นทนุทำงกำรเงิน 

ของทนุ 

 

5   มูลค่ายุติธรรม
  เงินลงทนุชัว่ครำว และเงินลงทนุระยะยำวอ่ืนประกอบด้วยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือ

ขำยซึง่แสดงด้วยมลูคำ่ยตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้

     

ตำรำงข้ำงต้นแสดงถงึกำรจ�ำแนกวิธีกำรประมำณมลูคำ่ยตุธิรรม ควำมแตกตำ่งของระดบัข้อมลูสำมำรถแสดงได้ดงันี ้

1. ข้อมลูระดบัท่ี 1 คือ รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคลอ่งส�ำหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยำ่งเดียวกนั

2. ข้อมลูระดบัท่ี 2 คือ ข้อมลูอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึง่รวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสำมำรถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมลู

รำคำตลำด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมลูท่ีค�ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส�ำหรับสนิทรัพย์นัน้หรือหนีส้นินัน้ 

3. ข้อมลูระดบัท่ี 3 คือ ข้อมลูส�ำหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิซึง่ไมไ่ด้อ้ำงอิงจำกข้อมลูท่ีสำมำรถสงัเกตได้จำกตลำด (ข้อมลูท่ีไม่

สำมำรถสงัเกตได้) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

 เงนิลงทนุระยะสัน้    

  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 22,294.84    -   - 22,294.84

  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 21,087.99   -   - 21,087.99

 เงนิลงทนุระยะยาวอ่ืน    

  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 499.53   -   - 499.53

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

 เงนิลงทนุระยะสัน้    

  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 10,983.66    -   - 10,983.66

  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 23,730.69   -   - 23,730.69

 เงนิลงทนุระยะยาวอ่ืน    

  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 270.81   -   - 270.81
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6    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2559 2558 2559 2558

 เงินสดในมือ 6.79 7.81 6.79 7.81

 เงินฝำกธนำคำรระยะสัน้ (เงินบำท) 4,069.92 3,503.35 4,069.56 3,434.82

 เงินฝำกธนำคำรระยะสัน้ (สกลุเงินตรำตำ่งประเทศ) 42.95 6.91 42.95 6.91

      รวม  4,119.66 3,518.07 4,119.30 3,449.54

 เงินฝำกธนำคำรระยะสัน้เป็นเงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั ออมทรัพย์ และเงินฝำกประจ�ำอำยไุมเ่กิน 3 เดือน ในปี 2559  

มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 0.125 ถงึร้อยละ 1.70 ตอ่ปี (ปี 2558 ร้อยละ 0.10 ถงึร้อยละ 2.00 ตอ่ปี) บริษัทด�ำรงเงินฝำกในสกลุ

ดอลลำร์สหรัฐ เพ่ือลดควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช�ำระในอนำคตส�ำหรับสกลุเงินตรำดงักลำ่ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดได้รวมเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำ

ของกองทนุบ�ำเหน็จฯ จ�ำนวน 10.29 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 11.01 ล้ำนบำท)

7    เงินลงทุนระยะสั้น 
 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทนุระยะสัน้ ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้

     
 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

     หมายเหตุ 2559 2558

รำคำตำมบญัชีต้นปี  52,618.83 50,922.59

ลงทนุเพ่ิม (ไถ่ถอนเงินลงทนุ) - สทุธิ  (1,493.56) (510.32)

รับโอนจำกเงินลงทนุระยะยำว  17 50.00 2,085.00

ดอกเบีย้รับ           - (0.99)

สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือขำย  (130.68) 125.19

ปรับมลูคำ่เงินลงทนุตำมวิธีรำคำทนุตดัจ�ำหนำ่ย  (82.51) (43.37)

ก�ำไรไมเ่กิดขึน้จริงจำกหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ – กองทนุสว่นบคุคล  (188.99) 40.73

รำคำตำมบญัชีปลำยปี  50,773.09 52,618.83

เงินฝำกประจ�ำมำกกวำ่ 3 เดือน  5,138.26 9,644.28

เงินฝำกประจ�ำมำกกวำ่ 3 เดือน-กองทนุสว่นบคุคล  2,202.00 2,975.20

เงินฝำกประจ�ำมำกกวำ่ 12 เดือน-ครบก�ำหนดในหนึง่ปี - กองทนุสว่นบคุคล        - 1,085.00

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ-กองทนุสว่นบคุคล  22,294.84 10,983.66

หลกัทรัพย์เผ่ือขำย  21,027.59 23,687.98

เงินลงทนุเผ่ือขำย-แบบผสม-กองทนุสว่นบคุคล  60.40 42.71

ตรำสำรหนีท่ี้จะถือจนครบก�ำหนด  - 3,200.00

ตรำสำรหนีร้ะยะยำวท่ีจะครบก�ำหนดในหนึง่ปี  50.00        -

เงินฝำกธนำคำรมำกกวำ่ 12 เดือน ครบก�ำหนดในหนึง่ปี      - 1,000.00

        รวม    50,773.09 52,618.83
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 เงินฝำกประจ�ำในสกลุเงินบำทกบัธนำคำรในประเทศ ซึง่มีระยะเวลำครบก�ำหนดเร่ิมแรกมำกกวำ่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 12 

เดือน ในปี 2559 มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 1.15 ถงึร้อยละ 2.05 ตอ่ปี (ปี 2558 ร้อยละ 1.50 ถงึร้อยละ 3.75 ตอ่ปี) เงินลงทนุ

ในตรำสำรหนีป้ระเภทตัว๋สญัญำใช้เงินและหุ้นกู้ มีระยะเวลำครบก�ำหนดเร่ิมแรกมำกกวำ่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 12 เดือน  

 

8   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
    2559 2558

ลูกหนีก้ารค้า  

ลูกหนีบ้ริการโทรคมนาคม  

      บคุคล/กิจกำรทัว่ไป 30,488.15 30,151.93

      รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 715.10 412.89

      บริษัทร่วม           - 0.05

      กำรร่วมค้ำ 395.25 403.58

           รวม  31,598.50 30,968.45

      หกั   คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (403.47) (351.63)

ลกูหนีบ้ริกำรโทรคมนำคม 31,195.03 30,616.82

ลกูหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม  

 บคุคล/กิจกำรทัว่ไป 4,991.18 10,631.06

 หกั  เจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม (836.27) (1,537.91)

        เจ้ำหนีค้ำ่เช่ือมตอ่โทรคมนำคม – รับช�ำระแทน                 (3,389.60) (8,680.68)

        คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (24.40) (27.32)

ลกูหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม 740.91 385.15

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ 31,935.94 31,001.97

ลกูหนีอ่ื้น  

          บคุคล/กิจกำรทัว่ไป 1,873.54 772.41

          หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (172.14) (163.42)

รวมลูกหนีอ่ื้น 1,701.40 608.99

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 33,637.34 31,610.96
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ลกูหนีก้ำรค้ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 แยกตำมอำยหุนีท่ี้ค้ำงช�ำระได้ดงันี ้

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
    2559 2558

ลูกหนีบ้ริการโทรคมนาคม  

       ต�่ำกวำ่ 3 เดือน 11,418.57 8,159.84

       ตัง้แต ่3 - 6  เดือน 886.20 1,850.98

       เกินกวำ่ 6 - 12 เดือน 1,635.85 1,967.16

     เกินกวำ่ 12 เดือน 17,657.88 18,990.47

               รวม 31,598.50 30,968.45

 หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (403.47) (351.63)

ลกูหนีบ้ริกำรโทรคมนำคม 31,195.03 30,616.82

ลูกหนีส่้วนแบ่งบริการโทรคมนาคม  

       ต�่ำกวำ่ 3 เดือน 2,991.30 3,334.26

       ตัง้แต ่3 - 6  เดือน 123.45 1,012.23

       เกินกวำ่ 6 - 12 เดือน 116.11 2,025.30

       เกินกวำ่ 12 เดือน 1,760.32 4,259.27

             รวม 4,991.18 10,631.06

    หกั  เจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม (836.27) (1,537.91)

             เจ้ำหนีค้ำ่เช่ือมตอ่โทรคมนำคม - รับช�ำระแทน (3,389.60) (8,680.68)

            คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (24.40) (27.32)

ลกูหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม 740.91 385.15

ลกูหนีก้ำรค้ำ  31,935.94 31,001.97

        

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทมียอดลกูหนีก้ำรค้ำ บริษัท เรียลมฟู จ�ำกดั ซึง่เกิดจำกกำรให้บริกำรขำยสง่บนโครงขำ่ยโทรศพัท์

เคลื่อนท่ีระบบ HSPA จ�ำนวน 18,500.07 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 17,317.29 ล้ำนบำท) บริษัทได้รับช�ำระ

หนีจ้ำกลกูหนีด้งักลำ่วในระหวำ่งปี 2559 จ�ำนวน 20,474.97 ล้ำนบำท (ในระหวำ่งปี 2558 จ�ำนวน 53,937.85 ล้ำนบำท)   

และเม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2560 จ�ำนวน 11,770ล้ำนบำท  โดยบริษัทไมไ่ด้ตัง้ส�ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจำกลกูหนีก้ำรค้ำดงั

กลำ่ว  เน่ืองจำก ผู้บริหำรได้ใช้ดลุพินิจแล้ว  มีควำมเช่ือมัน่วำ่บริษัทจะได้รับเงินจ�ำนวนดงักลำ่วจำกลกูหนีต้ำมท่ีกลำ่วไว้ใน

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 4 เก่ียวกบักำรใช้ดลุพินิจของผู้บริหำร  ซึง่หำกบริษัทยงัไมไ่ด้รับช�ำระเงินดงักลำ่ว บริษัทก็ยงัไม่

ต้องจำ่ยช�ำระคำ่เช่ำเคร่ืองและอปุกรณ์เพ่ือให้บริกำรระบบโครงข่ำย HSPA ให้แก่เจ้ำหนีท่ี้เป็นบริษัทในกลุม่เดียวกนักบัลกูหนี ้

ดงักลำ่ว 

 นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมียอดลกูหนีก้ำรค้ำ ของบริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล จ�ำกดั (TUC)  จำกกำรให้บริกำรข้ำมโครงขำ่ยใน

ประเทศ (Domestic Roaming) บนโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระบบ HSPA  จ�ำนวน 4,170.20 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2558 จ�ำนวน 9,766.30 ล้ำนบำท)  ซึง่บริษัทได้รับหนงัสือยืนยนักำรจำ่ยช�ำระหนีค้ำ่บริกำรของปี 2556 – 2558 ตำมจ�ำนวนท่ี

บริษัทเรียกเก็บ โดย TUC ขอแบ่งจ่ำยช�ำระเป็นเงินสดเป็นระยะเวลำ 8 ปี และยินดีให้บริษัทคิดดอกเบีย้จำก 
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ยอดหนีค้งค้ำงจำกกำรผอ่นช�ำระดงักลำ่ว โดยในปี 2559 บริษัทได้รับช�ำระเงินต้นจำกกำรผอ่นช�ำระของ TUC เป็นจ�ำนวนเงิน 

264.29 ล้ำนบำท ดอกเบีย้จ�ำนวน 80.74 ล้ำนบำท บริษัทจงึไมไ่ด้ตัง้ส�ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจำกลกูหนีก้ำรค้ำในกรณีนี ้

และบริษัทได้พิจำรณำตัง้ส�ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึ่งเกิดจำกกำรให้บริกำรขำยส่งบนโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบ  

HSPA ของบริษัท 168 คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกดั จ�ำนวน 173.55 ล้ำนบำท บริษัท ดำต้ำ ซีดีเอม็เอ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั จ�ำนวน  

17.22 ล้ำนบำท ไว้ในงบกำรเงินแล้ว

 

9   ลูกหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมการงาน

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
    2559 2558

 ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน 379.13 378.50

 รำยได้ค้ำงรับ 2,657.89 2,517.71

        รวม  3,037.02 2,896.21

           หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,221.68) (1,221.68)

 ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน 1,815.34 1,674.53

 10   รายได้ค้างรับ 

          งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
    2559 2558

 รำยได้ธรุกิจสื่อสำรไร้สำย  5,009.10 6,127.20

 รำยได้ธรุกิจโทรศพัท์ 227.69 343.82

 รำยได้ธรุกิจบรอดแบนด์ 270.17 286.53

 รำยได้พฒันำสนิทรัพย์ 3.29 152.39

 รำยได้จำกกำรใช้โครงขำ่ยโทรคมนำคม 223.91 42.00

 รำยได้โครงขำ่ย 58.33 48.51

 รำยได้วิทยคุมนำคม 16.89 21.05

 อ่ืน ๆ   417.07 500.60

   รวม  6,226.45 7,522.10

    หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,045.39) (1,045.39)

 รำยได้ค้ำงรับ 5,181.06 6,476.71
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11   สินค้าและพัสดุคงเหลือ 

                งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
    2559 2558

 สนิค้ำ  174.80 129.15

 วสัดอุปุกรณ์โทรคมนำคม 265.18 329.74

 บตัรบริกำรโทรคมนำคม 1.97 2.00

      รวม  441.95 460.89

  หกั  คำ่เผ่ือสนิค้ำท่ีช�ำรุดหรือล้ำสมยั (31.46) (32.02)

   สนิค้ำและพสัดคุงเหลือ 410.49 428.87

 คำ่เผ่ือสนิค้ำท่ีช�ำรุดหรือล้ำสมยั ได้รวมคำ่เผ่ือสนิค้ำขำดบญัชีรอกำรตรวจสอบจ�ำนวน 23.22 ล้ำนบำท 

 (ปี 2558 จ�ำนวน 23.22 ล้ำนบำท)

       ต้นทนุของสนิค้ำคงเหลือท่ีบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ย

 งบการเงินรวมและบการเงินเฉพาะกิจการ
    2559 2558

 ต้นทนุขำย 29.51 41.33

 กำรปรับลดมลูคำ่เป็นมลูคำ่สทุธิท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน - 5.54

 กลบัรำยกำรกำรปรับลดมลูคำ่ (0.29) (12.87)

      รวมสทุธิ  29.22 34.00

 ปี 2559 บริษัทไมมี่กำรพิจำรณำปรับลดมลูคำ่สนิค้ำคงเหลอื (ปี 2558 จ�ำนวน 5.54 ล้ำนบำท) และได้มีกำรกลบัรำยกำรปรับ

ลดมลูคำ่ของสนิค้ำคงเหลือท่ีเคยรับรู้ไว้แล้วในปี 2559 จ�ำนวน 0.29 ล้ำนบำท (ปี 2558 จ�ำนวน 12.87 ล้ำนบำท) 

12   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

                     งบการเงินรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ
    2559 2558 2559 2558

 ดอกเบีย้ค้ำงรับ 241.26 241.48 242.81 241.63

 ภำษีเงินได้รอเรียกคืน 3,789.07 2,865.59 3,789.07 2,865.59

 คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ 4,649.87 156.25 4,649.87 156.25

 ภำษีซือ้ท่ียงัไมถ่งึก�ำหนด 3,984.43 4,060.55 3,984.43 4,060.55

 อ่ืนๆ  16.81 18.40 16.81 18.40

       รวม  12,681.44 7,342.27 12,682.99 7,342.42

 ดอกเบีย้ค้ำงรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ได้รวมดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำรค้ำงรับของกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน จ�ำนวน 1.56 

ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 2.07 ล้ำนบำท)
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13  เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน 

    งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
    2559 2558

 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรกรุงไทย จ�ำกดั (มหำชน) 15.00 15.00

 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 485.00 485.00

 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ�ำกดั (มหำชน) 20.00 20.00

 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรธนชำต จ�ำกดั (มหำชน) 2,500.00 2,500.00

        รวม  3,020.00 3,020.00

 เงินลงทนุชัว่ครำวท่ีมีภำระผกูพนั ได้แก่ เงินฝำกประจ�ำท่ีบริษัทน�ำไปเป็นหลกัประกนักำรออกหนงัสือค�ำ้ประกนัธนำคำรใน

กำรท�ำนิตกิรรมสญัญำและข้อตกลงใดๆ ในนำมของบริษัท และเงินฝำกท่ีบริษัทมีข้อตกลงกบัธนำคำรเพ่ือเป็นหลกัประกนั

เงินท่ีพนกังำนของบริษัทขอกู้ เพ่ือกำรเคหะจำกธนำคำร โดยมีเง่ือนไขวำ่บริษัทจะคงเงินฝำกประจ�ำ 1 ปี ไว้กบัธนำคำร ตำม

ท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 42 (ฉ) ในปี 2559 มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ1.15 ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี  

(ปี 2558 ร้อยละ 1.50 ถงึร้อยละ 3.15 ตอ่ปี) 

14   เงินลงทุนในบริษัทย่อย
        กลุม่กิจกำรมีบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ดงันี ้

ชื่อ สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ/

ประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้ง

ลักษณะของ
ธุรกิจ

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือโดย

บริษัทใหญ่

(ร้อยละ)

สัดส่วนของหุ้น
สามัญที่ถือ
โดยกลุ่ม
กิจการ
(ร้อยละ)

สัดส่วนของ
หุ้นสามัญที่ถือโดย
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อํานาจควบคุม

(ร้อยละ)

สัดส่วนของหุ้น
บุริมสิทธิที่ถือ

โดยกลุ่มกิจการ

(ร้อยละ)

บริษัท แคท 

เทเลคอม 

โฮลดิง้ 

จ�ำกดั 

ประเทศไทย ด�ำเนินธุรกิจหลักใน

กำรบริหำรจดักำรกำร

ลงทุนของบริษัทให้

เกิดควำมคลอ่งตวัและ

กำรลงทุนในธุ ร กิจ

ต่ำงๆ ท่ีส่งเสริมหรือ

สนับสนุนธุรกิจหลัก

ของบริษัท

100  -  -  -
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 บริษัทยอ่ยดงักลำ่วข้ำงต้นได้รวมอยูใ่นกำรจดัท�ำงบกำรเงินรวมของกลุม่กิจกำร สดัสว่นของสทิธิในกำรออกเสยีงในบริษัทยอ่ย

ท่ีถือโดยบริษัทใหญ่คดิเป็นร้อยละ 97.09 ของจ�ำนวนหุ้นทัง้หมด  บริษัทใหญ่ไมไ่ด้ถือหุ้นบริุมสทิธิของบริษัทยอ่ยท่ีรวมอยูใ่น

กลุม่กิจกำร บริษัทมีอ�ำนำจควบคมุในบริษัทยอ่ยดงักลำ่วข้ำงต้น เน่ืองจำก บริษัทมีอ�ำนำจในกำรตดัสนิใจเก่ียวกบักิจกรรมท่ี

สง่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส�ำคญัตอ่ผลตอบแทนของ แคท เทเลคอม โฮลดิง้ รวมถงึ มีสทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวข้อง

กบั แคท เทเลคอม โฮลดิง้ และบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกำรใดๆ ท่ีจะท�ำให้เกิดผลกระทบตอ่จ�ำนวนเงินผลตอบแทน

ของ แคท เทเลคอม โฮลดิง้  ดงันัน้  แคท เทเลคอม โฮลดิง้ จงึถือเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท

 

15   เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558  มีรำยละเอียดดงันี ้

  
                   งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

     (ปรับปรุงใหม่)

รำคำตำมบญัชีต้นปี 612.84 655.65 18.11 18.11

สว่นแบง่ก�ำไรจำกเงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 125.59          84.79          -          -

ผลสะสมจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำตำ่งประเทศ 17.26 (23.90)          -          -

เงินปันผลรับ  (134.56)    (103.70)        -      -

ราคาตามบญัชีปลายปี 621.13 612.84 18.11 18.11

รำยละเอียดของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ซึง่เป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ มีดงันี ้

บริษัทร่วม – ในประเทศ   
บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ จ�ำกดั 
บริษัท ไทย - อะมำดอิสุ เซำท์อีสต์เอเซีย จ�ำกดั
บริษัท ศนูย์ให้บริกำรคงสทิธิเลขหมำยโทรศพัท์ จ�ำกดั

บริษัทร่วม – ต่างประเทศ

Asean Cableship PTE LTD

บริกำรให้ค�ำปรึกษำ
บริกำรส�ำรองท่ีนัง่แบบเบด็เสร็จ
ศนูย์ให้บริกำรระบบ
สำรสนเทศและฐำนข้อมลูกลำง
ส�ำหรับผู้ให้บริกำร

ด�ำเนินธุรกิจจัดกำรเรือส�ำหรับ
ซอ่มแซมบ�ำรุงรักษำระบบเคเบิล
ใต้น�ำ้

21.43
20.00
20.00

16.67

     
  21.43

       20.00
20.00

16.67

ไทย
ไทย
ไทย

สงิคโปร์

ประเทศที่          
จดทะเบียน

จัดตั้ง 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนของการถือหุ้น
ร้อยละ

ชื่อบริษัท
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          กลุม่กิจกำรมีสว่นได้เสียในบริษัทร่วมท่ีแตล่ะรำยไมมี่สำระส�ำคญั  ซึง่ได้บนัทกึเงินลงทนุโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย ดงันี ้

  

    2559 2558  

 มลูคำ่ตำมบญัชีโดยรวมของสว่นได้เสียในบริษัทร่วมซึง่แตล่ะรำยท่ีไมมี่สำระส�ำคญั 621.13 612.84

 จ�ำนวนรวมของสว่นแบง่ของกลุม่กิจกำรในบริษัทร่วม;  

  ก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ือง 125.59 84.79

  ก�ำไรหรือขำดทนุหลงัภำษีจำกกำรด�ำเนินงำนท่ียกเลกิ            -          -

  ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน          17.26          (23.90)

 ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 142.85 60.89

16 เงินลงทุนในการร่วมค้า    
 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้                                                                                                                                          

                                                                               

                         งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ
    2559 2558 2559 2558

     (ปรับปรุงใหม่)

 รำคำตำมบญัชีต้นปี 92.04 61.78 57.44 28.20

 ซือ้หุ้น  68.15 31.75      - 30.00

 สว่นแบง่ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุซึง่บนัทกึโดย       

  วิธีสว่นได้เสีย      (19.84) 2.63          -          -

 ผลสะสมรำยกำรปรับปรุงจำกกำรแปลงคำ่

     เงินตรำตำ่งประเทศ 0.35 (3.29)        -         -

 เงินปันผลรับ           - (0.83)       -         -

 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุ       -         - (0.41) (0.76)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 140.70 92.04      57.03 57.44

1. ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2558 ได้อนมุตังิบประมำณลงทนุ เพ่ือซือ้หุ้นใน บริษัท 

ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (ทรี เพย์) จ�ำนวน 6 ล้ำนหุ้น รำคำหุ้นละ 5 บำท เป็นเงิน 30.00 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัสว่นกำร

ถือหุ้นร้อยละ 15 ของจ�ำนวนหุ้นทัง้หมด และ แคท เทเลคอม โฮลดิง้ ถือหุ้นใน ทรี เพย์ จ�ำนวน 13.98 ล้ำนหุ้น คดิเป็นสดัสว่น

กำรถือหุ้นร้อยละ 34.95 ของจ�ำนวนหุ้นทัง้หมด  และเม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2558 ได้มีกำรจดทะเบียนจดัตัง้ ทรี เพย์ ตอ่กรม

พฒันำธรุกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือด�ำเนินธรุกิจหลกัในกำรท�ำระบบธรุกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์และธรุกรรมออนไลน์ 

โดยบริษัทได้ช�ำระคำ่หุ้นทัง้หมดเตม็จ�ำนวนแล้ว จ�ำนวน 30.00 ล้ำนบำท และ แคท เทเลคอม โฮลดิง้ ได้ช�ำระคำ่หุ้นใน ทรี 

เพย์ แล้วจ�ำนวน 1.75 ล้ำนบำท 

2. เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2558 บริษัทได้ตดัจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำทัง้หมดจ�ำนวน 3 บริษัท ได้แก่ 

 - บริษัท ชมะนนัท์ เวิลด์เน็ต จ�ำกดั จ�ำนวน 480,000 หุ้น รำคำทนุเดมิ 4.80 ล้ำนบำท เน่ืองจำก สิน้สภำพนิตบิคุคล

 - บริษัท อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส โพรวำยเดอร์ จ�ำกดั จ�ำนวน 480,000 หุ้น รำคำทนุเดมิ 4.80 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทมีข้อ 

 ตกลงยกเลกิสญัญำกบั บริษัท อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส โพรวำยเดอร์ จ�ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุำยน 2558

 - บริษัท เทเลกำร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั จ�ำนวน 390,000 หุ้น รำคำทนุเดมิ 3.90 ล้ำนบำท เน่ืองจำก ศำลล้มละลำยกลำง 

 พิพำกษำให้บริษัท เทเลกำร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั เป็นบคุคลล้มละลำย



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 0113

 ทัง้นี ้บริษัทได้ตัง้คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำของทัง้สำมบริษัทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไว้เตม็จ�ำนวนแล้ว

3. บริษัทได้พิจำรณำกำรด้อยคำ่เงินลงทนุในบริษัทแคท บซัซ์ ทีวี จ�ำกดั (แคท บซัซ์) และบนัทกึรับรู้รำยกำรในงบกำรเงินส�ำหรับ

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 0.76 ล้ำนบำท (ปี 2557 จ�ำนวน 0.75 ล้ำนบำท) ซึง่เป็นผลจำกกำรพิจำรณำผลกำร

ด�ำเนินงำนของ แคท บซัซ์ ท่ีผำ่นมำ พบวำ่มีผลขำดทนุตอ่เน่ือง ท�ำให้สว่นของเจ้ำของของบริษัทใน แคท บซัซ์ ลดลงต�่ำกวำ่

มลูคำ่เงินลงทนุตำมรำคำทนุ

 รำยละเอียดของเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ ซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ มีดงันี ้

1  กำรร่วมค้ำเหลำ่นีด้�ำเนินธรุกิจภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน 
2  กำรร่วมค้ำท่ีหมดสญัญำและอยูร่ะหวำ่งบริษัทเจรจำเร่ืองทรัพย์สนิและหนีส้นิ
3  กำรร่วมค้ำท่ีอยูร่ะหวำ่งบริษัทด�ำเนินคดีฟ้องร้อง

กจิการร่วมค้าในประเทศ
ผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ต 
บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ�ำกดั 1,2

บริษัท รอยเนท อินเทอร์เน็ต จ�ำกดั 1,3

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอ่ืน
บริษัท ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัตมีิเดีย จ�ำกดั
                
บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั
บริษัท สมำร์ท ไฮเวย์ จ�ำกดั 1

บริษัท แคท บซัซ์ ทีวี จ�ำกดั
บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั

กจิการร่วมค้าต่างประเทศ
Acasia Communications Sdn Bhd

Asean Telecom Holdings Sdn Bhd

ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

ท�ำกำรตลำดวิทยคุมนำคมระบบเซลลลูำ่  
DIGITAL AMPS 800 BAND A
ท�ำกำรตลำดบริกำรสือ่สำรข้อมลู
บริกำรให้เชำ่วงจรสือ่สญัญำณควำมเร็วสงู
ภำยในประเทศ
ตดิตัง้สือ่โฆษณำบนรถโดยสำรประจ�ำทำง
ท�ำธรุกรรมอิเลก็ทรอนิคส์และ
ธรุกรรมทำงออนไลน์

ให้บริกำรเก่ียวกบัโทรคมนำคมคอมพิวเตอร์ 
ข้อมลูภำยในและนอกประเทศมำเลเซีย 
ลงทนุในบริษัท Acasia  Communications  
Sdn  Bhd

ไทย
ไทย

ไทย

ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

มำเลเซีย

มำเลเซีย

32.00
32.00

26.00

46.00
32.00

49.00
15.00

12.80

14.29

32.00
32.00

26.00

46.00
32.00

49.00
-

12.80

14.29

สัดส่วนของการถือหุ้น
ร้อยละ

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

จัดตั้ง
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

กลุม่กิจกำรมีสว่นได้เสียในกำรร่วมค้ำท่ีแตล่ะรำยไมมี่สำระส�ำคญั  ซึง่ได้บนัทกึเงินลงทนุโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย ดงันี ้

    2559 2558  

มลูคำ่ตำมบญัชีโดยรวมของสว่นได้เสียในกำรร่วมค้ำซึง่แตล่ะรำยท่ีไมมี่สำระสำคญั 82.11 90.39

จ�ำนวนรวมของสว่นแบง่ของกลุม่กิจกำรในกำรร่วมค้ำ;  

ก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ือง (8.63) 2.72

ก�ำไรหรือขำดทนุหลงัภำษีจำกกำรด�ำเนินงำนท่ียกเลกิ        -             -

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน        0.35     (3.28)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม (8.28) (0.56)

17  เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน ซึง่ประกอบด้วยเงินฝำกประจ�ำ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย เงินลงทนุใน

ตรำสำรหนีท่ี้จะถือจนครบก�ำหนด และเงินลงทนุทัว่ไป ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้

       หมายเหต ุ      งบการเงินรวมและ
          งบการเงินเฉพาะกิจการ        

     2559 2558

 รำคำตำมบญัชีต้นปี   1,868.81 3,031.98

 ลงทนุเพ่ิม         420.00 1,570.00

 ลดทนุ/ไถ่ถอน/ขำยหุ้น   (5.00) (500.00)

 โอนไปสว่นท่ีจะครบก�ำหนดในหนึง่ปี  7 (50.00) (2,085.00)

 สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรม ของหลกัทรัพย์เผ่ือขำย  108.72 (148.17)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี   2,342.53 1,868.81



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

0115

       ตราสารหนี ้1

        บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกดั (มหำชน)

        ธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ�ำกดั (มหำชน)

        บรรษัทตลำดรองสนิเชื่อที่อยูอ่ำศยั

        ธนำคำรทิสโก้ จ�ำกดั (มหำชน) 

        ธนำคำรกสกิรไทย จ�ำกดั (มหำชน)

        ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ�ำกดั (มหำชน)

       ตราสารทนุ

        บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกดั (มหำชน)

        บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)2

        บริษัท ซีเอส  ลอ็กซอินโฟ จ�ำกดั (มหำชน)2

        บริษัท ทรูมฟู จ�ำกดั2

        บริษัท ดจิิตอลโฟน จ�ำกดั2

        บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วสิ จ�ำกดั

        บริษัท เทรดสยำม จ�ำกดั

        บริษัท เลนโซ ่โฟนกำร์ด จ�ำกดั 

          หกั  คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่เงินลงทนุ

         รวมทัง้สิน้

-

-

-

-

-

-

376.00

94.38

29.15

-

-

-

-

-

-

499.53

-

-

-

              -

-

              -

-

-

-

              -

1.25

20.00

1.75

105.73

(105.73)

23.00

      

          100.00

1,100.00

70.00

350.00

100.00

100.00

376.00

94.38

29.15

       -

1.25

20.00

1.75

105.73

(105.73)

2,342.53

-

-

-

-

-

-

164.80

75.63

30.38

-

-

-

-

   -

             -

 270.81

-

1,100.00

120.00

250.00

100.00

                  -

-

-

-

-

-

-

-

       -

              -

 1,570.00

               -

           -

-

-

-

-

-

-

-

5.00

1.25

20.00

1.75

 105.73

    (105.73)

        28.00

          -

1,100.00

120.00

250.00

100.00

          -

164.80

75.63

30.38

5.00

1.25

20.00

1.75

   105.73

  (105.73)

 1,868.81

100.00

1,100.00

70.00

350.00

100.00

100.00

-

-

-

-

-

-

-

 -

            -

 1,820.00

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หลักทรัพย์
เผื่อขาย

หลักทรัพย์
เผื่อขาย

เงินลงทุน
ทั่วไป

เงินลงทุน
ทั่วไปรวม รวม

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกาํหนด

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกําหนด

           รำยละเอียดและมลูคำ่สทุธิของเงินลงทนุระยะยำวอื่นในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงันี ้



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 รำยละเอียดตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก�ำหนดแยกตำมระยะเวลำที่จะครบก�ำหนดตำมสญัญำ ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงันี ้

ตราสารหนีท้ี่จะถอืจนครบก�าหนด1

     บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกดั (มหำชน) **

     ธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ�ำกดั (มหำชน)*

    บรรษัทตลำดรองสนิเชื่อที่อยูอ่ำศยั** 

     ธนำคำรทิสโก้ จ�ำกดั (มหำชน)**

   ธนำคำรกสกิรไทย จ�ำกดั (มหำชน)**

   ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ�ำกดั (มหำชน) **

        รวมทัง้สิน้

          

 -

           -

         50.00

             -

         -

         -

    50.00

              

    -

1,100.00

70.00

                   -

                  -

                  -

 1,170.00

100.00

-

-

350.00

100.00

100.00

 650.00

100.00

1,100.00

120.00

350.00

100.00

100.00

 1,870.00

             -

           -

           -

           -

           -

           -

    -

                -

1,100.00                

120.00

               -

                -

               -

 1,220.00

                -

-

-

250.00

            100.00

                -

 350.00

           -

1,100.00

120.00

250.00

           100.00

           -

 1,570.00

1 ปี 1 ปี2 - 5 ปี 2 - 5 ปี6 - 10 ปี 6 - 10 ปีรวม รวม

31 ธันวาคม 2559
ครบกําหนดภายใน

31 ธันวาคม 2558
ครบกําหนดภายใน

1   เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่ถือจนครบก�ำหนด มีอำย ุ1-12 ปี  โดยมีอตัรำดอกเบีย้ระหวำ่งร้อยละ 2.35 – 5.00 ตอ่ปี ตำมเงื่อนไขสญัญำดงันี ้      
 *  อตัรำดอกเบีย้ที่ได้รับเป็นแบบลอยตวัตำมเงื่อนไขที่ตกลงจนครบก�ำหนด  
   **  อตัรำดอกเบีย้คงที่ตลอดอำยตุรำสำรหนี ้  
2  บริษัทเหลำ่นีด้�ำเนินธรุกิจภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 0117

18   ลูกหนี้การค้า-ระยะยาว
 บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกดั (TUC) ได้ช�ำระคำ่ใช้บริกำรข้ำมโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ภำยใน

ประเทศบนคลื่นควำมถ่ี 800 MHz ให้บริษัท โดยให้บริษัทใช้บริกำรข้ำมโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภำยในประเทศบนคลื่น

ควำมถ่ี 2100 MHz และ 1800 MHz ของ TUC เฉพำะประเภทบริกำรข้อมลู (Data Service) มลูคำ่ 6,456.33 ล้ำนบำท  

ซึง่ TUC ได้สง่มอบปริมำณกำรใช้งำนทัง้หมดให้บริษัทแล้ว  บริษัทสำมำรถทยอยใช้บริกำรได้ตัง้แตว่นัท่ี 31 สงิหำคม 2559 

ถงึวนัท่ี 3 สงิหำคม 2568 บริษัทจงึได้บนัทกึรับรู้รำยกำรดงักลำ่วเป็นลกูหนีก้ำรค้ำ-ระยะยำว ในงบกำรเงินทัง้จ�ำนวน และใน

ปี 2559 บริษัทได้ทยอยใช้บริกำรดงักลำ่วแล้ว โดยบนัทกึรับรู้ต้นทนุบริกำรจ�ำนวน 8.55 ล้ำนบำท และโอนจดัประเภทเป็นลกู

หนีก้ำรค้ำ จ�ำนวน 123.30 ล้ำนบำท ยอดลกูหนีก้ำรค้ำ-ระยะยำว คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ�ำนวน 6,324.48  

ล้ำนบำท

19   เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2558 ได้มีมตอินมุตัเิงินกู้แก่ แคท เทเลคอม โฮลดิง้ 

จ�ำนวน 70.00 ล้ำนบำท เพ่ือใช้ส�ำหรับกำรลงทนุของ แคท เทเลคอม โฮลดิง้ ในบริษัท ทรี เพย์ จ�ำกดั

 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2558 แคท เทเลคอม โฮลดิง้ ได้ขอกู้ เงินจำกบริษัทจ�ำนวน 70.00 ล้ำนบำท โดยออกตัว๋สญัญำใช้

เงิน ประเภทไมมี่ก�ำหนดเวลำ จะช�ำระคืนเงินต้นเม่ือได้รับกำรบอกกล่ำวให้ช�ำระหนีเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษัทหลงัจำก

ได้รับเงินกู้แล้วเป็นเวลำอย่ำงน้อย 5 ปี และในระหว่ำงท่ีตัว๋สญัญำใช้เงินยงัไม่ถึงก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น แคท เทเลคอม  

โฮลดิง้ จะจำ่ยดอกเบีย้ให้ในอตัรำร้อยละ 2 ตอ่ปี (ดอกเบีย้ไมท่บต้น) ก�ำหนด จำ่ยดอกเบีย้ทกุวนัท�ำกำรสดุท้ำยของปี โดย

เร่ิมงวดแรกเม่ือสิน้ปีท่ี 5 หลงัจำกได้รับเงินกู้  (วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563)

 



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

20 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   
 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ ได้แก่ ท่ีดนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้

  งบการเงินรวมและ
  งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 รำคำทนุ 17.17

 หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (0.11)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี      17.06

รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 รำคำตำมบญัชีต้นปี 17.06

 จดัประเภทใหม ่        -

 กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่     -

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 17.06

 มลูคำ่ยตุธิรรม 20.51

 รำคำทนุ 17.17

 หกั  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (0.11)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 17.06

 มลูคำ่ยตุธิรรม 20.51

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 รำคำทนุ 47.20

 หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (9.69)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี      37.51

รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 รำคำตำมบญัชีต้นปี 37.51

 จดัประเภทใหม ่ (30.03)

 กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่       9.58

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 17.06

 มลูคำ่ยตุธิรรม 20.51

 รำคำทนุ 17.17

 หกั  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (0.11)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 17.06

 มลูคำ่ยตุธิรรม 20.51

 มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุอ้ำงอิงจำกวธีิ Weighted Quality Score โดยใช้วธีิเปรียบเทียบรำคำตลำด

ของสนิทรัพย์ท่ีใกล้เคียงกนัและปรับปรุงด้วยปัจจยัตำ่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่มลูคำ่ของสนิทรัพย์ มลูคำ่ยตุธิรรมดงักลำ่ว อยู่

ในระดบั 2 ของล�ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม

 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

0119
21   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
        ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 มีรำยละเอียดดงันี ้

1,251.67
        -
        -

1,251.67

1,251.67
13.94
       -
       -

       -
      -
      -

      -
      -
      -

1,265.61
1,265.61

       -
       -

1,265.61

10,145.62
(6,612.53)

(0.10)
3,532.99

3,532.99
75.15

             -
(0.34)

(200.16)
162.11

             -

324.44
(9.00)

(336.68)
3,548.51

10,344.71
(6,796.10)

(0.10)
3,548.51

120,487.26
(99,268.88)
(1,205.30)
20,013.08

20,013.08
1,594.88

              -
(30.34)

(50,272.52)
50,029.27

241.96

2,937.83
(30.75)

(6,121.73)
18,361.68
74,717.11

(55,392.09)
(963.34)

18,361.68

6,478.59
(4,401.29)

(20.91)
2,056.39

2,056.39
179.10

                 -
                 -

(114.90)
114.11

0.34

345.21
41.16

(793.83)
1,827.58
6,888.00

(5,039.85)
(20.57)

1,827.58

513.27
(393.63)

          -
119.64

119.64
13.56

          -
          -

(48.53)
47.67

          -

          -
         -

(32.36)
99.98

478.30
(378.32)
             -

99.98

5,171.68
          -
          -

5,171.68

 5,171.68
 4,266.16
 0.11
           -
 
               -
               -
               -
 
 (3,944.81)
          -
          -
 5,493.14
 5,493.14
          -
          -
 5,493.14

144,048.09
(110,676.33)

(1,226.31)
32,145.45

 
32,145.45

 6,142.79
 0.11
 (30.68)
 
 (50,636.11)
 50,353.16
 242.30
 
 (337.33)
 1.41
 (7,284.60)
 30,596.50
 99,186.87
 (67,606.36)
 (984.01)
 30,596.50

ที่ดิน
             
รวมยานพาหนะ

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
โทรคมนาคม

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

เครื่องมืออุปกรณ์อื่น
และเครื่องตกแต่ง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 จ�ำนวน 7,284.60 ล้ำนบำท (ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 7,485.22 ล้ำนบำท) แยกเป็นต้นทนุกำรให้บริกำร
จ�ำนวน 6,912.95 ล้ำนบำท (ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 7,042.86 ล้ำนบำท) และคำ่ใช้จำ่ยขำยและคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรจ�ำนวน 371.65 ล้ำนบำท (ส�ำหรับ
ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 442.36 ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รำคำทนุ 
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม
      คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
ราคาตามบญัชีปลายปี 
รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2559
รำคำตำมบญัชีต้นปี 
ซือ้สนิทรัพย์
ปรับปรุงสนิทรัพย์ 
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรรือ้ถอน
จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ 
        - ต้นทนุ
        - คำ่เสื่อมรำคำสะสม
        - คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
จดัประเภทใหม่
        - ต้นทนุ
        - คำ่เสื่อมรำคำสะสม
คำ่เสื่อมรำคำ 
ราคาตามบญัชีปลายปี 
รำคำทนุ
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม
     คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
ราคาตามบญัชีปลายปี 



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

0120
รายงานประจำาปี 2559

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้

1,191.64
    -
    -

1,191.64

1,191.64
30.00

     -
     -

    -
    -
    -

30.03
    -
    -
    -

1,251.67
1,251.67

   -
   -

1,251.67

9,836.08
(6,269.10)

(0.10)
3,566.88

3,566.88
83.75

4.12
            -

(16.81)
13.74

           -

238.48
(16.61)
           -

(340.56)
3,532.99

10,145.62
(6,612.53)

(0.10)
3,532.99

118,179.20
(97,685.18)

(1,466.42)
19,027.60

19,027.60
2,625.17
             -

(51.37)

(4,942.98)
4,680.45

261.12

4,677.24
37.33

             -
(6,301.48)
20,013.08

120,487.26
(99,268.88)

(1,205.30)
20,013.08

6,174.48
(3,798.48)

(23.83)
2,352.17

2,352.17
254.92

                -
                -

(217.79)
214.52

2.92

266.98
(3.09)

                 -
(814.24)
2,056.39
6,478.59

(4,401.29)
(20.91)

2,056.39

510.15
(424.19)

     -
85.96

85.96
60.23

     -
     -

(59.50)
59.50

     -

2.39
           -

    -
   (28.94)

119.64
513.27

(393.63)
          -
119.64

6,218.87
        -
        -

6,218.87

 6,218.87
 4,336.77
        -
        -
 
        -
        -
        -
 
 (5,383.96)
        -
        -
        -
 5,171.68
 5,171.68
       -
       -
 5,171.68

142,110.42
(108,176.95)

(1,490.35)
32,443.12

 32,443.12
 7,390.84
 4.12
 (51.37)
 
 (5,237.08)
 4,968.21
 264.04
 
 (168.84)
 17.63
            -
 (7,485.22)
 32,145.45
 144,048.09
 (110,676.33)
 (1,226.31)
 32,145.45

ที่ดิน
             
รวมยานพาหนะ

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
โทรคมนาคม

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

เครื่องมืออุปกรณ์อื่น
และเครื่องตกแต่ง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รำคำทนุ 
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม
      คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
ราคาตามบญัชีปลายปี 
รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558  
รำคำตำมบญัชีต้นปี 
ซือ้สนิทรัพย์
รับบริจำค 
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรรือ้ถอน
จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ 
        - ต้นทนุ
        - คำ่เสื่อมรำคำสะสม
        - คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
จดัประเภทใหม่
        - ต้นทนุ
        - คำ่เสื่อมรำคำสะสม
        - คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
คำ่เสื่อมรำคำ 
ราคาตามบญัชีปลายปี 
รำคำทนุ
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม
     คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
ราคาตามบญัชีปลายปี 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 0121

22  สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน    
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  มีรำยละเอียดดงันี ้

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

    อาคารและ อุปกรณ์ รวม
    ส่วนปรับปรุงอาคาร โทรคมนาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   

รำคำทนุ   0.91 102,231.24 102,232.15

หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม (0.76) (88,883.28) (88,884.04)

     คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่           - (3,307.17) (3,307.17)

รำคำตำมบญัชีปลำยปี       0.15 10,040.79 10,040.94

รำยกำรระหวำ่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559    

รำคำตำมบญัชีต้นปี 0.15 10,040.79 10,040.94

รับโอนสนิทรัพย์เพ่ิม - 7,599.19 7,599.19

จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์    

 -  ต้นทนุ - (5,685.03) (5,685.03)

 -  คำ่เสื่อมรำคำสะสม - 5,525.59 5,525.59

 -  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ - 159.44 159.44

จดัประเภทใหม ่    

 -  ต้นทนุ - (41.74) (41.74)

 -  คำ่เสื่อมรำคำสะสม - 41.74 41.74

คำ่เสื่อมรำคำ     (0.05) (6,138.09) (6,138.14)

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 0.10 11,501.89 11,501.99

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2559

รำคำทนุ   0.91 104,103.66 104,104.57

หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม  (0.81) (89,454.04) (89,454.85)

      คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ - (3,147.73) (3,147.73)

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 0.10 11,501.89 11,501.99



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

0122 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  มีรำยละเอียดดงันี ้

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

    อาคารและ อุปกรณ์ รวม
    ส่วนปรับปรุงอาคาร โทรคมนาคม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557   

รำคำทนุ   0.91 102,110.52 102,111.43

หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม (0.71) (85,363.97) (85,364.68)

 คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่   - (1,808.11) (1,808.11)

รำคำตำมบญัชีปลำยปี       0.20 14,938.44 14,938.64

รำยกำรระหวำ่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558   

รำคำตำมบญัชีต้นปี 0.20 14,938.44 14,938.64

รับโอนสนิทรัพย์เพ่ิม - 3,563.56  3,563.56

จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์

 -  ต้นทนุ - (3,442.84) (3,442.84)

 -  คำ่เสื่อมรำคำสะสม - 3,442.84 3,442.84

คำ่เสื่อมรำคำ  (0.05) (6,962.15) (6,962.20)

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ - (1,499.06)) (1,499.06)

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 0.15 10,040.79 10,040.94

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558

รำคำทนุ   0.91 102,231.24 102,232.15

หกั   คำ่เสื่อมรำคำสะสม (0.76) (88,883.28) (88,884.04)

 คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ - (3,307.17) (3,307.17)

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 0.15 10,040.79 10,040.94

 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 0123

 23 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
         ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2559 มีรำยละเอียดดงันี ้ 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

    โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ค่าพัฒนาฯ รวม

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558   

 รำคำทนุ  2,543.18               - 2,543.18

 หกั   คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (1,865.10)               - (1,865.10)

         คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่  (24.14)      - (24.14)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 653.94      - 653.94

 รำยกำรระหวำ่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2559  

 รำคำตำมบญัชีต้นปี 653.94              - 653.94

 ซือ้สนิทรัพย์ 65.50 0.99 66.49

 จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์   

  - ต้นทนุ (6.56) - (6.56)

  - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม 6.03 - 6.03

 จดัประเภทใหม ่   

  - ต้นทนุ 379.74 (0.91) 378.83

  - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (43.14) - (43.14)

 คำ่ตดัจ�ำหนำ่ย (301.80)       - (301.80)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 753.71       0.08 753.79  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2559   

 รำคำทนุ  2,981.86                0.08 2,981.94

 หกั   คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (2,204.01)                - (2,204.01)

 คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่  (24.14)        - (24.14)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 753.71       0.08 753.79

 



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

0124 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

    โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ค่าพัฒนาฯ รวม

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557   

 รำคำทนุ  2,325.54 1.77 2,327.31

 หกั   คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (1,609.16)               - (1,609.16)

         คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่  (24.14)      - (24.14)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 692.24 1.77 694.01

 รำยกำรระหวำ่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558  

 รำคำตำมบญัชีต้นปี 692.24 1.77 694.01

 ซือ้สนิทรัพย์ 85.64 1.00 86.64

 จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์   

  - ต้นทนุ (69.63) - (69.63)

  - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม 69.63 - 69.63

 จดัประเภทใหม ่   

  - ต้นทนุ 201.63 (2.77) 198.86

  - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (17.63) - (17.63)

 คำ่ตดัจ�ำหนำ่ย (307.94)       - (307.94)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 653.94       - 653.94 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558   

 รำคำทนุ  2,543.18                - 2,543.18

 หกั   คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (1,865.10)                - (1,865.10)

         คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่  (24.14)       - (24.14)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 653.94       - 653.94

 

 24  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
         

    งบการเงินรวมและ
     งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2559 2558
 เงินประกนั   26.11 33.19

 คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ                                                                                   360.34 393.18

 ลกูหนีอ่ื้น    37.24 21.09

 อ่ืนๆ    31.67 31.66

 รวม    455.36 479.12
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25  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
          
                                       งบการเงินรวมและ
     งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2559 2558
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ   7,396.64 708.98

 เจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม   1,749.99 2,212.13

        รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ   9,146.63 2,921.11

 เจ้ำหนีอ่ื้น   1,207.91 2,159.61

       รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น   10,354.54  5,080.72

    

26  รายได้รอตัดบัญชี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีรำยละเอียดดงันี ้

                                                                                                                                 

 

 ส่วนที่ถงึก�าหนดในหน่ึงปี

 ยอดคงเหลือต้นปี 22.74 4,559.00 4,581.74 

เพ่ิมขึน้ระหวำ่งงวด 0.94                 - 0.94 

บวก  รับโอนจำกสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ปี 66.01 8,859.69 8,925.70

 หกั    รับรู้เป็นรำยได้ระหวำ่งปี (25.11) (6,138.14) (6,163.25)

 ยอดคงเหลือปลายปี 64.58 7,280.55 7,345.13

 ส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงปี

 ยอดคงเหลือต้นปี 103.46 5,464.02 5,567.48

 บวก   เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี 69.82 7,599.19 7,669.01

 หกั    โอนเป็นสว่นท่ีถงึก�ำหนดในหนึง่ปี (66.01) (8,859.69) (8,925.70)

 ยอดคงเหลือปลายปี 107.27   4,203.52 4,310.79

รายได้ค่าบริการ
รอตัดบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้รอตัดบัญชี       
สินทรัพย์รับโอนภายใต้ 
สัญญาร่วมการงาน               รวม
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27   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
      

       งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

 คำ่ใช้จำ่ยบริกำรโทรคมนำคม 36,042.34 33,416.65 36,042.34 33,416.65

 คำ่เชำ่/คำ่ใช้สนิทรัพย์  14,592.64 13,367.48 14,592.64 13,367.48

 คำ่ใช้จำ่ยกำรตลำดและสง่เสริมกำรขำย 1,612.06 1,371.81 1,612.06 1,371.81

 คำ่ซอ่มแซมและบ�ำรุงรักษำ 1,794.94 1,338.37 1,794.94 1,338.37

 เงินน�ำสง่ กสทช. ตำมมำตรำ 84 แหง่ พ.ร.บ.

     องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ 6,547.24 5,978.50 6,547.24 5,978.50

 คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำน 728.57 745.12 728.57 745.12

 อ่ืน ๆ  (2,509.36) (1,226.07) (2,509.38) (1,226.08)

  รวม  58,808.43 54,991.86 58,808.41 54,991.85

 

 ส่วนที่ถงึก�าหนดในหน่ึงปี    

ยอดคงเหลือต้นปี 21.36 6,168.02 6,189.38

 เพ่ิมขึน้ระหวำ่งงวด 9.05                 - 9.05

 บวก  รับโอนจำกสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ปี 16.21 6,866.17 6,882.38

 หกั    รับรู้เป็นรำยได้ระหวำ่งปี (23.88) (8,475.19) (8,499.07)

 ยอดคงเหลือปลำยปี 22.74 4,559.00 4,581.74

 ส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงปี    

 ยอดคงเหลือต้นปี 46.17 8,766.64 8,812.81

 บวก   เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี 73.50 3,563.55 3,637.05

 หกั    โอนเป็นสว่นท่ีถงึก�ำหนดในหนึง่ปี (16.21) (6,866.17) (6,882.38)

 ยอดคงเหลือปลำยปี 103.46   5,464.02 5,567.48

รายได้ค่าบริการ
รอตัดบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้รอตัดบัญชี       
สินทรัพย์รับโอนภายใต้ 
สัญญาร่วมการงาน รวม

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้
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 28    เงินรับรอจ่ายคืน  
         

       หมายเหต ุ      งบการเงินรวมและ
          งบการเงินเฉพาะกิจการ        

     2559 2558

 เงินรับรอจำ่ยคืน - คำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 42(ก) 38,043.46 37,723.79

 เงินรับรอจำ่ยคืน - คำ่บริกำร   0.45 0.59

 อ่ืน ๆ    7.81 4.39

         รวม    38,051.72 37,728.77

   

29   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  
      

               งบการเงินรวมและ
          งบการเงินเฉพาะกิจการ        

     2559 2558

 เงินประกนักำรใช้บริกำรรับจำกลกูค้ำ   138.86 127.91

 รำยได้รับลว่งหน้ำ   352.67 342.00

 ภำษีขำยท่ียงัไมถ่งึก�ำหนด   2,836.49 3,381.16

 อ่ืน ๆ    308.34 1,014.32

     รวม    3,636.36 4,865.39

         

30  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
 ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

 กำรเคลื่อนไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559

รำยกำรท่ีบนัทกึในงบก�ำไรขำดทนุ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558

รำยกำรท่ีบนัทกึในงบก�ำไรขำดทนุ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558

214.82

(214.82)

      -

212.65

2.17

214.82

     -

253.45

     253.45

 -

-

  -

   -

       -

   -

   -

    -

   -

214.82

38.63

253.45

212.65

2.17

   214.82
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หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559

   รายการที่บนัทกึใน

     - งบก�ำไรขำดทนุ

     - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558

   รายการที่บนัทกึใน

    - งบก�ำไรขำดทนุ

     - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559

   รำยกำรท่ีบนัทกึในงบก�ำไรขำดทนุ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558

   รำยกำรท่ีบนัทกึในงบก�ำไรขำดทนุ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558

                      -

                    -

  -

 -

                      -

                       -

  -

  -

108.08                   

(108.08)

-

        -

108.10

(0.02)

108.08

    -

    -

    -

    -

    -

       -

   -

   -

    -

143.20

   143.20

   -

    -

   -

214.82

42.65

(4.02)

253.45

212.65

6.83

(4.66)

214.82

    -

    -

   -

   -

    -

   -

214.82

42.65

(4.02)

253.45

212.65

6.83

(4.66)

214.82

108.08

35.12

143.20

108.10

(0.02)

108.08
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 บริษัทวดัมูลค่ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีด้วยอตัรำภำษีส�ำหรับงวด   

ท่ีบริษัทคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี หรือในงวดท่ีบริษัทจะจ่ำยช�ำระหนีส้ินภำษี

ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 อตัรำภำษีร้อยละ 20   

 

 ภาษีเงนิได้

 คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีได้ตัง้ค้ำงจำ่ยโดยใช้วธีิกำรประมำณกำรโดยใช้อตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะได้รับคือ อตัรำร้อยละ 

20 ตอ่ปี 

         งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

 ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม     

 ภำษีเงินได้ในงวดปัจจบุนั           - 187.93          - 187.93

 สนิทรัพย์ภำษีเงินได้(เพ่ิมขึน้)/ลดลง (38.63) (2.17) (35.12) 0.02

 หนีส้นิภำษีเงินได้เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 42.65 6.83 39.51 4.58

 ภำษีเงินได้ท่ีบนัทกึในงบก�ำไรขำดทนุ 4.02 192.59 4.39 192.53

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559

รำยกำรท่ีบนัทกึใน

    - งบก�ำไรขำดทนุ

    - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558

รำยกำรท่ีบนัทกึใน

    - งบก�ำไรขำดทนุ

    - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558

                 -

                  

                   -

 -

-

 

                 -

                   

                   -

 -

-

                 -

                  

                   -

 -

-

 

                 -

                   

                   -

 -

-

108.08

39.51

(4.39)

143.20

108.10

4.58

(4.60)

108.08

108.08

39.51

(4.39)

143.20

108.10

4.58

(4.60)

108.08
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 รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่ำงคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้กบัผลคณูของก�ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้ส�ำหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้

          งบการเงินรวม              งบการเงนิเฉพาะกจิการ

    2559 2558 2559 2558

     (ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิคุคล 2,321.96 3,316.70 2,351.79 3,333.18

อตัรำภำษีเงินได้นิตบิคุคล       20%       20%         20%         20%

ก�ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิคุคลคณูอตัรำภำษี 464.39 663.34 470.36 666.64

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ :    

   รำยได้ท่ีได้รับยกเว้นทำงภำษี (65.66) (181.09) (66.37) (186.66)

   คำ่ใช้จำ่ยต้องห้ำม 3,465.62 1,617.27 3,459.63 1,617.62

   คำ่ใช้จำ่ยท่ีมีสทิธิหกัได้เพ่ิมขึน้ (3,318.45) (1,432.69) (3,318.45) (1,432.69)

กำรรับรู้สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ียงัไมรั่บรู้ในอดีต (677.55) (474.24) (676.45) (472.38)

ขำดทนุทำงภำษีท่ีไมไ่ด้บนัทกึเป็นสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 135.67        - 135.67          -

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก�ำไรขำดทนุ   4.02 192.59 4.39 192.53

 บริษัทไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ในงบกำรเงินรวม จ�ำนวน 1,725.97  

ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 2,403.53 ล้ำนบำท) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ�ำนวน 1,832.99 ล้ำนบำท  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 2,509.45 ล้ำนบำท)
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0131

งบการเงนิรวม 

ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำตำ่งประเทศ

สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผื่อขำย

กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผื่อขำย

กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น

17.61

(21.95)

        (451.20)    

 (455.54)

(21.95)

        (451.20)    

 (473.15)

          

   -

4.02

      -

 4.02

4.39

        -

 4.39

17.61

(17.93)

    (451.20)

 (451.52)

(17.56)

    (451.20)

 (468.76)

(27.18)

(22.98)

         -

 (50.16)

(22.98)

         -

 (22.98)

    

        -

4.66

     - 

 4.66

4.60

      - 

           4.60

(27.18)

(18.32)

      -

 (45.50)

(18.38)

       -

     (18.38)

จํานวนก่อนภาษี
2559 2558 (ปรับปรุงใหม่)

จํานวนก่อนภาษีผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

จํานวนสุทธิ 
จากภาษี

        จํานวนสุทธิ 
          จากภาษี

 
กำรเปิดเผยผลกระทบทำงภำษีที่เกี่ยวข้องกบัแตล่ะองค์ประกอบของก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้
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31   ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน  

 กำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัของผลประโยชน์ของพนกังำน

 
       

                                     งบการเงินรวมและ
     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      2559 2558
 มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนั ณ วนัต้นงวด   3,453.65 3,301.42

 ต้นทนุบริกำรปัจจบุนั   155.73 151.34

 ต้นทนุดอกเบีย้   143.72 137.20

 ผลประโยชน์ท่ีจำ่ยพนกังำน   (267.59) (128.68)

 ผลประโยชน์ท่ีจำ่ยพนกังำน - กองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน   (23.76) (5.65)

 กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน   451.47         -

 ก�ำไรจำกกำรลดขนำดโครงกำร   (22.03) (1.98)

 ภำระผกูพนั ณ วนัสิน้งวด   3,891.19 3,453.65

          

 ภำระผกูพนั ณ วนัสิน้งวดรับรู้เป็นหนีส้นิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัสิน้งวด ดงันี ้

 
    งบการเงินรวมและ
    งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2559 2558
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน   3,767.26 3,319.20

 เงินกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน     123.93 134.45

 รวมภำระผกูพนั ณ วนัสิน้งวด   3,891.19 3,453.65

 คำ่ใช้จ่ำยท่ีรับรู้จำกภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนในงบก�ำไรขำดทนุ ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 

2558 มีดงันี ้

  
     งบการเงินรวมและ
    งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2559 2558
 ต้นทนุบริกำรปัจจบุนั   155.73 151.34

 ต้นทนุดอกเบีย้   143.72 137.20

 ก�ำไรจำกกำรลดขนำดโครงกำร   (22.03) (1.98)

        รวม    277.42 286.56

                                                                           



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 0133

           สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั มีดงันี ้

 (ก)  สมมตฐิานทางการเงนิ

 อตัรำคดิลด 3.0160% ตอ่ปี

 อตัรำเงินเฟ้อ 2.50% ตอ่ปี

 รำคำทองค�ำ                                                          20,250 บำท ตอ่ทองหนึง่บำท ปรับขึน้ตำมอตัรำเงินเฟ้อ

 มลูคำ่รำงวลัพำเท่ียวตำ่งประเทศ                                                     20,000 บำท ปรับขึน้ตำมอตัรำเงินเฟ้อ

 อตัรำกำรขึน้เงินเดือนของพนกังำ ร้อยละ 6-10 ตอ่ปี

 อตัรำกำรขึน้เงินเดือนของลกูจ้ำง ร้อยละ 4 ตอ่ปี

 (ข)  สมมตฐิานทางประชากรศาสตร์  

 อตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำน จ�ำแนกตำมชว่งอำย ุ พนกังำน (%) ลกูจ้ำง (%)

       อำยนุ้อยกวำ่ 45 ปี 1.0 10.0

       อำย ุ45 ปี ถงึ 50 ปี 0.1 7.0

       อำยมุำกกวำ่ 50 ปี   - -

 อตัรำกำรเสียชีวิต  ตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2551

     ส�ำหรับเพศชำยและหญิง โดยมีกำร

     ปรับอตัรำกำรเสยีชีวติร้อยละ 3.0 ตอ่ปี          

           

 เงนิกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน 

       กำรเคลื่อนไหวของเงินกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำนมีรำยละเอียดดงันี ้

                                    งบการเงินรวมและ
           งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2559 2558
 ยอดคงเหลือต้นปี   134.45 129.15

 สมทบเพ่ิมเตมิระหวำ่งปี   13.24 10.95

 จำ่ยให้พนกังำนระหวำ่งปี   (23.76) (5.65)

 ยอดคงเหลือปลำยปี   123.93 134.45

 บริษัทจำ่ยเงินสมทบเพ่ือกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 10 ของอตัรำเงินเดือนพนกังำน ท่ีเป็นสมำชิก 

และจำ่ยสมทบเพ่ิมเตมิให้เทำ่กบัภำระผกูพนัท่ีพงึจำ่ย ณ วนัสิน้งวดบญัชี
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  สมำชิกกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำนมีจ�ำนวน 79 คน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 87 คน)

 กำรวิเครำะห์ควำมออ่นไหวของข้อสมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559

 

 1. ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 สมมติฐาน                                                 ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้
    การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมต ิ เพิ่มขึ้น ลดลง   

 1. อตัรำคดิลด ± 1.0% 385.45 (333.94)

 2. อตัรำกำรเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน ± 1.0% 356.56 (316.61)

 3. อตัรำเงินเฟ้อ ± 1.0% 13.62 (11.89)

 4. อตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำน ± 20.0% 7.47 (7.26)

 5. พฒันำกำรอตัรำกำรเสียชีวิต ± 1.0% 14.29 (15.88)

 2. ส�าหรับโครงการผลประโยชน์รางวัลอายุงานยาวนาน

 สมมติฐาน                                                 ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้
    การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมต ิ เพิ่มขึ้น ลดลง   

 1. อตัรำคดิลด ± 1.0% 0.42 (0.37)

 2. อตัรำเงินเฟ้อ ± 1.0% 0.47 (0.42)

 3. อตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำน ± 20.0% 0.06 (0.06)

 4. พฒันำกำรอตัรำกำรเสียชีวิต ± 1.0% 0.01 (0.01)

 กำรวิเครำะห์ควำมออ่นไหวข้ำงต้นนี ้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมตใิดข้อสมมตหินึง่ ขณะท่ีให้ข้อสมมตอ่ืินคงท่ี ในทำง

ปฏิบตัสิถำนกำรณ์ดงักลำ่วยำกท่ีจะเกิดขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมตบิำงเร่ืองอำจมีควำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค�ำนวณ

กำรวิเครำะห์ควำมออ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก�ำหนดไว้ท่ีมีตอ่กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกนั

กบักำรค�ำนวณผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึง่เป็นกำรค�ำนวณมลูค่ำปัจจบุนัของ

ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก�ำหนดไว้ ด้วยวิธีคดิลดแตล่ะหนว่ยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)  

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 ระยะเวลำถวัเฉลี่ยถ่วงน�ำ้หนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 3 ปี

 

32  สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพค้างจ่ายหุ้นสามัญ
 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ปัจจบุนัยงัไม่มีควำมชดัเจนในเร่ืองก�ำหนดเวลำท่ีแน่นอนเก่ียวกบัแผนกำรน�ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนใน

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจงึได้จดัประเภทบญัชีสิทธิประโยชน์จำกกำรแปลงสภำพค้ำงจ่ำยหุ้นสำมญัแสดงไว้

เป็นหนีส้นิไมห่มนุเวียน

 ตำมท่ีกลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.21 (ค) สทิธิประโยชน์จำกกำรแปลงสภำพค้ำงจำ่ยหุ้นสำมญั จ�ำนวน 975.06 

ล้ำนบำท เป็นสทิธิประโยชน์ของพนกังำน จ�ำนวน 291.89 ล้ำนบำท และเป็นของพนกังำนบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ำกดั จ�ำนวน 

683.17 ล้ำนบำท          
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33   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
       
    งบการเงินรวมและ
    งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2559  2558 

 ประมำณกำรคำ่รือ้ถอนอปุกรณ์โทรคมนำคม   432.87  449.13

 ดอกเบีย้รอกำรรับรู้   592.55     -

 เงินประกนั   315.82  167.86

                 รวม   1,341.24  616.99

          

 34   กําไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย  
 ภำยใต้พระรำชบญัญตับิริษัทมหำชน จ�ำกดั พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจดัสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5  ของ

ก�ำไรสทุธิประจ�ำปีหลงัหกัขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ส�ำรองจะมีจ�ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของ

บริษัท ส�ำรองตำมกฎหมำยไมส่ำมำรถน�ำมำจำ่ยปันผลได้ ทัง้นี ้บริษัทได้จดัสรรส�ำรอง ตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียนแล้ว

 

35  รายได้จากการให้บริการ 
      
     งบการเงินรวมและ
           งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     2559 2558

 รำยได้ธรุกิจโทรศพัท์   2,550.51 2,968.91

 รำยได้ธรุกิจบรอดแบนด์   7,611.59 7,549.01

 รำยได้ธรุกิจสื่อสำรไร้สำย   26,865.76 28,697.97

 รำยได้วิทยคุมนำคม   175.04 170.69

 รำยได้โครงขำ่ย   229.35 279.44

 รำยได้พฒันำสนิทรัพย์   400.45 426.94

 รำยได้บริกำรอ่ืน   0.80 2.00

               รวม    37,833.50 40,094.96

36   ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน 
                    
        งบการเงินรวมและ  

                                                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2559 2558
 บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)   4,132.94 4,336.75

 บริษัท ทรู มฟู จ�ำกดั        -       77.32

               รวม    4,132.94 4,414.07
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37 รายได้อื่น 
                       

                     งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

 ดอกเบีย้รับเงินฝำกธนำคำร 299.43 615.40 299.43 615.37

 ดอกเบีย้รับเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 731.52 603.81 731.52 603.81

 ดอกเบีย้รับอ่ืน 5,483.21 2.38 5,484.61 2.53

 รำยได้คำ่ปรับ 533.20 46.56 533.20 46.56

 รำยได้เงินปันผล 78.25 72.87 212.81 177.40

  ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุ 280.98 282.84 280.98 282.84

 อ่ืนๆ  495.99 141.16 495.99 141.16

              รวม  7,902.58 1,765.02 8,038.54 1,869.67

           

 ในปี 2559 บริษัทได้บนัทกึดอกเบีย้รับกรณีท่ีบริษัท เรียล มฟู จ�ำกดั ช�ำระคำ่บริกำรขำยสง่ฯ ลำ่ช้ำ จ�ำนวน 5,392.00 ล้ำนบำท 

38 ค่าใช้จ่ายอื่น

                       งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

 คำ่ปรับและเงินชดใช้คำ่เสียหำย 6,493.83 30.82 6,493.83 30.82

 ขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จำกเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 188.99             - 188.99             -

 อ่ืนๆ  0.37 0.25 0.78 1.01

             รวม  6,683.19 31.07 6,683.60 31.83

     

 บริษัทตกลงจำ่ยช�ำระเงินชดใช้คำ่เสียหำย กรณีท่ีบริษัทด�ำเนินกำรขออนมุตัจิดัสรรเลขหมำยโทรคมนำคมให้แก่ บริษัท เรียล 

มฟู จ�ำกดั ลำ่ช้ำ เป็นเงินจ�ำนวน 6,492.00 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้บนัทกึบญัชีคำ่ปรับและเงินชดใช้คำ่เสยีหำยจ�ำนวนดงักลำ่ว

ในงบกำรเงินแล้ว 
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39  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ท่ีมีสำระส�ำคญัมีรำยละเอียดดงันี ้  

                       
                                           งบการเงินรวมและ
     งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2559 2558 

คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำน   5,749.94 5,394.07

คำ่ซอ่มแซมบ�ำรุงรักษำและวสัดใุช้ไป   944.83 833.53

คำ่เสื่อมรำคำท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์และคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย   7,586.40 7,793.15

คำ่เสื่อมรำคำสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน   6,138.14 6,962.20

คำ่สว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม    1,192.41 1,507.70

คำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (คำ่ IC และ คำ่ AC)   2,345.17 2,143.64

คำ่ใช้จำ่ยบริกำรโทรคมนำคม   1,657.14 1,281.70

คำ่เชำ่/ใช้สนิทรัพย์   17,185.57 17,177.61

คำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม   2,081.02 2,173.21

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์           - 1,489.4

คำ่ปรับและเงินชดใช้คำ่เสียหำย   6,493.83 30.82

       

40   กําไรต่อหุ้น 
 ก�ำไรต่อหุ้ นขัน้พืน้ฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้ นสำมัญส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย 

ถ่วงน�ำ้หนกัท่ีออกในระหวำ่งปีและช�ำระแล้ว ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้

  

                     งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2559 2558 2559 2558

     (ปรับปรุงใหม่)

 ก�ำไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสำมญั   2,317.95 3,124.11 2,347.40 3,140.65

 จ�ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน�ำ้หนกั

      ท่ีออกจ�ำหนำ่ยและช�ำระแล้ว (หนว่ย : ล้ำนหุ้น)                     1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

 ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (หนว่ย : บำท) 2.32 3.12 2.35 3.14

       

 บริษัทไมมี่กำรออกหุ้นสำมญัเทียบเทำ่ปรับลดในระหวำ่งปี 2559 และ 2558
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41   ความเสี่ยงทางการเงิน
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษัทท�ำสญัญำตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน โดยท�ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศ

ล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและลงทนุในหุ้นกู้ อนพุนัธ์และตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีอนพุนัธ์แฝง 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินของบริษัท ประกอบด้วย ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น ลูกหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสัญญำ 

ร่วมกำรงำน และรำยได้ค้ำงรับ และหนีส้นิทำงกำรเงิน ประกอบด้วย เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น ภำษีมลูคำ่เพ่ิมค้ำงจ่ำย 

ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจำ่ย และคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย

 บริษัทมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญ ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรด�ำเนินธุรกรรมตำมปกติ  

และควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง บริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสีย่ง โดยค�ำนงึถงึควำมเสีย่งท่ีอำจเกิดขึน้แก่บริษัทโดย

รวม บริษัทไมมี่กำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีลกัษณะเป็นทำงกำรค้ำเพ่ือเก็งก�ำไร บริษัทบริหำรควำมเสี่ยงดงัตอ่ไปนี ้

 (ก)  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

 บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเน่ืองจำกรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกบัเงินตรำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสกลุเงินดอลลำร์

สหรัฐอเมริกำ เช่น กำรเช่ำช่องสญัญำณดำวเทียม ค่ำเช่ำวงจรเคเบิลใต้น�ำ้ และเงินฝำกธนำคำรท่ีเป็นสกลุเงินดอลลำร์

สหรัฐอเมริกำ บริษัทมีรำยได้และต้นทุนเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำจำกกำร 

เช่ือมโยงบริกำรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศกบัผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมอ่ืนทัว่โลก สนิทรัพย์ท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ ได้แก่ 

เงินฝำกธนำคำรในประเทศเป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ เพ่ือกำรช�ำระหนีส้ินในอนำคตท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ  

หนีส้นิท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ ได้แก่ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น และคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย

 ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนในอตัรำแลกเปลี่ยน บริษัทถือแนวทำงปฏิบตั ิดงันี ้

 •  เจรจำตกลงเง่ือนไขกำรช�ำระเงินในลกัษณะหกักลบรำยกำรกบัผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมตำ่งประเทศ

 •  ด�ำรงเงินฝำกในรูปเงินตรำตำ่งประเทศ

 

 สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2559   

และ 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้      

                 

     2559             2558
    เงินตราต่างประเทศ เงินบาท เงินตราต่างประเทศ เงินบาท
 สินทรัพย์     

 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 15.22 542.85 16.74 601.30

  ยโูรโซน 0.03 1.29 0.04 1.40

  เอส ดี อำร์ *                   -  - 0.01 0.07

     544.14  602.77

 หนีส้ิน      

 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 7.25 260.97 7.78 282.18

  ฮอ่งกง 0.01 0.39 0.01 0.39

  ยโูรโซน 0.01 3.76 0.01 2.87

  ดอลลำร์สงิคโปร์ 0.01 0.24 0.01 0.25

  เอส ดี อำร์ * 0.01 0.27 0.01 0.28

     265.63  285.97
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      *  เอส ดี อำร์ หมำยถึง Special Drawing Right (SDR) เป็นหน่วยเงินตรำตำ่งประเทศมำตรฐำนท่ีก�ำหนดโดยกองทนุ 

กำรเงินระหวำ่งประเทศ ค�ำนวณโดยกำรถวัเฉลี่ยถ่วงน�ำ้หนกัสกลุเงินตรำตำ่งประเทศส�ำคญั ๆ 5 สกลุ  

 (ข)  ความเส่ียงจากสินเช่ือ

 บริษัทไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรกระจกุตวัของสินเช่ือ บริษัทมีนโยบำยในกำรให้บริกำรเฉพำะลกูค้ำท่ีมีประวตัิด้ำนสินเช่ือ 

นำ่เช่ือถือ นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีนโยบำยในกำรฝำกเงินกบัสถำบนักำรเงินท่ีนำ่เช่ือถือ 

   

 (ค)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

 บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยมีนโยบำยในกำรด�ำรงเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำนจัดให้มี 

ควำมพร้อมของกระแสเงินสดจำกกำรท�ำสญัญำวงเงินสนิเช่ือหรือจำกแหลง่เงินอ่ืน รวมทัง้เพ่ือให้สอดคล้องกบัเง่ือนไขกำร

ช�ำระเงิน

 (ง)  มูลค่ายุตธิรรม

 รำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงิน มีมลูคำ่ใกล้เคียงกบัมลูคำ่ยตุธิรรม 

 

42   หนี้สินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และภาระผูกพัน
 (ก)  ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน  

 ตำมข้อตกลงระหว่ำง บริษัท ทีโอที จ�ำกดั (มหำชน) (บมจ. ทีโอที) บริษัทและบริษัทผู้ ได้รับสิทธิให้ด�ำเนินกำรให้บริกำร 

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน ซึง่ได้แก่ บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (DTAC) บริษัท 

ดจิิตอลโฟน จ�ำกดั (DPC) และบริษัท ทรู มฟู จ�ำกดั (True Move) โดยบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ ทัง้สำมรำยต้องช�ำระคำ่เช่ือมโยง

โครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Access Charge : AC) ให้แก่ บมจ. ทีโอที ส�ำหรับเลขหมำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบ Postpaid 

เป็นจ�ำนวน 200 บำท ตอ่เลขหมำยตอ่เดือน และส�ำหรับเลขหมำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบ Prepaid Card ในอตัรำร้อยละ  

18 ของรำคำหน้ำบตัรท่ีจ�ำหนำ่ยได้ ทัง้นี ้หำก บมจ. ทีโอที ไมไ่ด้รับช�ำระเงินคำ่ AC จำกบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ บริษัทยินยอม

ช�ำระเงินคำ่ AC ดงักลำ่ว ให้แก่ บมจ. ทีโอที พร้อมทัง้ดอกเบีย้อตัรำร้อยละ 1.25 ตอ่เดือนของเงินท่ีต้องช�ำระเศษของเดือน

นบัเป็น 1 เดือนจนครบถ้วน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทสำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินจ�ำนวนดงักลำ่วทัง้หมดท่ีต้องจ่ำยแทนบริษัท 

ผู้ ได้รับสทิธิฯ คืนจำกบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ 

 เน่ืองจำกบริษัทผู้ ได้รับสิทธิฯ สองรำย ได้แก่ DTAC และ True Move ได้ปฏิเสธกำรช�ำระคำ่ AC และยตุิกำรจำ่ยคำ่ AC  

ให้แก่ บมจ. ทีโอที ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 

 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2550 บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องบริษัทเป็นจ�ำเลยท่ี 1 และ DTAC เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ให้ร่วมกัน  

หรือแทนกนัช�ำระคำ่ AC ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549  ถงึวนัท่ี 31 ตลุำคม 2550 พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 1.25 

ตอ่เดือน นบัแตว่นัถดัจำกวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวำ่จะช�ำระเสร็จสิน้ รวมทนุทรัพย์ จ�ำนวน 11,705.07 ล้ำนบำท และในวนั

เดียวกนั บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องบริษัทเป็นจ�ำเลยท่ี 1 และ True Move เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ให้ร่วมกนัหรือแทนกนัช�ำระคำ่ AC 

ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถงึวนัท่ี 31 ตลุำคม 2550 พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 1.25 ตอ่เดือน  นบัแตว่นัถดัจำก

วนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวำ่จะช�ำระเสร็จสิน้ รวมทนุทรัพย์ จ�ำนวน 4,508.10 ล้ำนบำท ตอ่มำศำลแพง่และศำลปกครองกลำง

เห็นวำ่คดีนีอ้ยู่ในอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลปกครองตำมท่ี DTAC และ True Move ยกขึน้ตอ่สู้  ดงันัน้ ศำลแพ่ง 

จงึมีค�ำสัง่ให้จ�ำหนำ่ยคดีทัง้สองเร่ืองออกจำกสำรบบควำม และให้ บมจ. ทีโอที น�ำคดีไปฟ้องท่ีศำลปกครองตอ่ไป
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 เม่ือวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2554 บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำง เป็นคดีหมำยเลขด�ำท่ี 1097/2554 โดยฟ้องบริษัท  

เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 และ DTAC เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 รวมทนุทรัพย์ 117,203.84 ล้ำนบำท คดีหมำยเลขด�ำท่ี 1098/2554  

โดยฟ้องบริษัท เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 และ True Move เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 รวมทนุทรัพย์ 41,540.28 ล้ำนบำท และในวนัเดียวกนั 

บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องต่อศำลปกครองกลำง เน่ืองจำก DPC ซึง่เป็นบริษัท ผู้ ได้รับสิทธิฯ จำกบริษัทอีกรำยได้แจ้งยติุกำร 

จ่ำยคำ่ AC ให้แก่ บมจ. ทีโอที ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุำยน 2552 เป็นคดีหมำยเลขด�ำท่ี 1099/2554 โดยฟ้องบริษัท เป็นผู้ถกู 

ฟ้องคดีท่ี 1 และ DPC เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 รวมทนุทรัพย์ 3,315.71 ล้ำนบำท และคดีหมำยเลขด�ำท่ี 1100/2554 โดยฟ้อง 

บริษัทให้บริษัทช�ำระคำ่ AC บริกำรวิทยคุมนำคมระบบ CDMA แบบใช้บตัรจำ่ยเงินลว่งหน้ำ รวมทนุทรัพย์ 779.11 ล้ำนบำท 

ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งด�ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำของศำล

 

 เน่ืองจำกคดีค่ำ AC ยังอยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำของศำลยังไม่ได้ข้อยุติ บริษัทจึงได้บันทึกรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

ในงบกำรเงินตำมสญัญำร่วมกำรงำนและข้อตกลงเร่ืองกำรเช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีท่ีถือปฏิบตัเิดมิ ซึง่ตำมข้อตกลง

เร่ืองกำรเช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีก�ำหนดให้บริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ สำมำรถน�ำคำ่ AC ท่ีบริษัท ผู้ ได้รับสทิธิฯ ช�ำระให้

แก่ บมจ. ทีโอที จำกเลขหมำยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแบบ Postpaid จ�ำนวน 200 บำทตอ่เลขหมำย ตอ่เดือน และเลขหมำยโทรศพัท์

เคลื่อนท่ีแบบ Prepaid Card ในอตัรำร้อยละ 18 ของรำคำหน้ำบตัรท่ีจ�ำหน่ำยได้มำหกัออกจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำร 

ก่อนค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีให้แก่บริษัทตำมอตัรำผลประโยชน์ตอบแทนท่ีก�ำหนดในแต่ละปี เน่ืองจำกบริษัท 

ผู้ได้รับสทิธิฯ น�ำสง่ผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีให้แก่บริษัทโดยไมไ่ด้น�ำคำ่ AC มำหกัจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อนค�ำนวณ

ผลประโยชน์ตอบแทนตัง้แต่บริษัทผู้ ได้รับสิทธิฯ ยตุิกำรช�ำระค่ำ AC ให้แก่ บมจ. ทีโอที ตำมท่ีกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น บริษัท 

จงึรับรู้เงินผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีท่ีเกิดจำกบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ ไมไ่ด้หกัคำ่ AC  ออกจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรไว้เป็น

ภำระหนีส้นิด้วยจ�ำนวนตำมอตัรำผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม  2559 จ�ำนวน 38,043.46 

ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 37,723.79 ล้ำนบำท) ซึง่แสดงไว้ในเงินรับรอจำ่ยคืน

 (ข)  การจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึและบริการเพื่อสังคม

 การจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึและบริการเพื่อสังคมประจ�าปี 2553

 กำรด�ำเนินกำรตำมแผนงำนกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคมประจ�ำปี 2553 (แผนปฏิบตัิ

กำร USO ประจ�ำปี 2553) บริษัทมีวงเงินท่ีต้องด�ำเนินกำรทัง้สิน้ 1,369.68 ล้ำนบำท และได้ด�ำเนินกำรไปแล้วจ�ำนวน 1,152.15 

ล้ำนบำท ยงัคงเหลือวงเงินท่ีต้องด�ำเนินกำรเพ่ิมเตมิอีก 217.53 ล้ำนบำท ซึง่ กสทช. ได้เหน็ชอบผลกำรช�ำระบญัชีกำรด�ำเนิน

กำรจดัให้มีบริกำร USO ตำมแผนปฏิบตักิำร USO ประจ�ำปี 2553 ของบริษัทแล้ว โดยบริษัทมีภำระท่ีจะต้องด�ำเนินกำรจดัตัง้

ศนูย์อินเตอร์เน็ตเพ่ิมอีกจ�ำนวน 160 แห่ง โดยเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2559  บริษัทได้ลงนำมในสญัญำจ้ำงกบับริษัท  

บลสิ-เทล จ�ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ด�ำเนินกำรจดัตัง้ศนูย์อินเตอร์เน็ต ดงักลำ่ว เป็นจ�ำนวนเงิน 111.71 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่

เพ่ิม) โดยมีก�ำหนดสง่มอบงำนภำยใน 180 วนั นบัจำกวนัถดัจำกวนัท่ีลงนำมในสญัญำ

 แผนการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2555 – 2559

 กสทช. ได้ออกประกำศ แผนกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคม พ.ศ. 2555 - 2559 รวมทัง้

หลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถึงและบริกำรเพ่ือสงัคม  

โดยมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2555 ซึง่ก�ำหนดให้ผู้ รับใบอนญุำตฯ ต้องน�ำสง่รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคม

ให้แก่กองทนุฯ ในอตัรำร้อยละ 3.75 ตอ่ปีของรำยได้สทุธิ โดยแบง่ช�ำระเป็น 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ภำยในวนัท่ี 31 กรกฏำคม ของทกุ

ปี โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนมกรำคมถงึเดือนมิถนุำยนของปีเดียวกนัและช�ำระครัง้ท่ี 2 ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม ของทกุ

ปี โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนกรกฎำคมถงึเดือนธนัวำคมของปีก่อนหน้ำ



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 0141

 บริษัทได้บนัทกึรับรู้หนีส้นิส�ำหรับเงินท่ีต้องน�ำสง่เข้ำกองทนุฯ ดงักลำ่วไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ในรำยกำรคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 

จ�ำนวน  676.00 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิม)  

          

 กสทช. ได้ออกประกำศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำน

โดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคม (ฉบบัท่ี 2) มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป โดยเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติม

ประกำศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและ

บริกำรเพ่ือสงัคม ลงวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2555 ให้มีควำมสอดคล้องกบักรอบประมำณกำรคำ่ใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรตำม

แผนกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำร เพ่ือสงัคม พ.ศ. 2555 – 2559 โดยขยำยฐำนยกเว้นรำยได้

สทุธิ จำก 20 ล้ำนบำทตอ่ปี เพ่ิมเป็น 40 ล้ำนบำทตอ่ปี โดยผู้ รับใบอนญุำตจะได้รับกำรยกเว้นไมต้่องน�ำสง่เงินให้แก่กองทนุฯ 

หำกมีรำยได้สทุธิไมเ่กิน 40 ล้ำนบำทตอ่ปี แตห่ำกมีรำยได้สทุธิเกิน 40 ล้ำนบำทตอ่ปี จะได้รับกำรยกเว้นจ�ำนวน 40 ล้ำนบำท

 ส�ำนกังำน กสทช. แจ้งให้ทรำบวำ่ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม (กทค.) ครัง้ท่ี 32/2558 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 

2558 เพ่ือพิจำรณำ เร่ือง แนวทำงด�ำเนินกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถึงและบริกำรเพ่ือสงัคม (จำกเงิน 

รำยได้ในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมของผู้ รับใบอนญุำต ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2554 ถงึวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2555) และ

มีมติเห็นชอบให้ผู้ รับใบอนญุำตแบบท่ี 2 ท่ีมีโครงข่ำยเป็นของตนเอง และแบบท่ี 3 มีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรรำยได้จำกกำร 

ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2554 ถงึวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2555  ในอตัรำร้อยละ 4 ตอ่ปี ให้แก่กองทนุ

วิจยัและพฒันำกิจกำรกระจำยเสยีง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ภำยในวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 

2559  ซึง่บริษัทยงัไมไ่ด้น�ำสง่เงินดงักลำ่วให้แก่ส�ำนกังำน กสทช.  เน่ืองจำก ท่ีผำ่นมำก่อนท่ีจะมีประกำศ กสทช. เร่ือง แผนกำร

จดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคม พ.ศ. 2555 – 2559 ซึง่มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 

2555 บริษัทถือปฏิบตัติำมประกำศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคม

พืน้ฐำนโดยทัว่ถึงและบริกำรเพ่ือสงัคม โดยบริษัทเลือกท่ีจะด�ำเนินกำรให้บริกำรเองแทนกำรช�ำระเงินในอตัรำร้อยละ 4  

ตอ่ปี ให้แก่กองทนุวิจยัและพฒันำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม บริษัทจงึยงัไมน่�ำสง่เงินให้แก่

กองทนุวิจยัและพฒันำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ตำมท่ีได้รับแจ้ง

  

 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2559 บริษัทได้ย่ืนฟ้องส�ำนกังำน กสทช. จ�ำเลยท่ี 1 กทค. จ�ำเลยท่ี 2 และ กสทช. จ�ำเลยท่ี 3 ขอให้ศำล

มีค�ำพิพำกษำหรือค�ำสัง่เพิกถอนค�ำสัง่ส�ำนกังำน กสทช. ดงักลำ่ว และห้ำมมิให้ส�ำนกังำน กสทช. กทค. และ กสทช. เรียกหรือ

สัง่ให้บริษัทจดัสรรรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2554 ถงึวนัท่ี 30 พฤษภำคม 

2555 ในอตัรำร้อยละ 4 ตอ่ปี ให้แก่กองทนุวิจยัและพฒันำกิจกำรกระจำยเสียง    กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม  

เพ่ือประโยชน์สำธำรณะทัง้หมด ขณะนีค้ดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

 

 (ค)  ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน�าส่งส่วนแบ่งรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาร่วมการงานให้บริการโทรศัพท์

เคล่ือนที่หลังหกัภาษีสรรพสามติ                                                                                                                                                                                      

 กรมสรรพำกรแจ้งกำรประเมินภำษีมลูคำ่เพ่ิมเก่ียวกบักำรหกัภำษีสรรพสำมิตออกจำกสว่นแบง่รำยได้ผลประโยชน์ ตอบแทน  

ตำมหนงัสือแจ้งกำรประเมินภำษีมลูคำ่เพ่ิม  เลขท่ี ภ.พ. 73.1 - 01009410 - 25511209 - 005 - 01372  ถึงเลขท่ี ภ.พ.  

73.1 - 01009410 - 25511209 - 005 - 01377  ลงวนัท่ี  9 ธนัวำคม 2551 แจ้งให้บริษัทช�ำระภำษีมลูคำ่เพ่ิมส�ำหรับเดือนภำษี 

ธนัวำคม 2546 กมุภำพนัธ์ 2547 ธนัวำคม 2547 ธนัวำคม 2548 ธนัวำคม 2549 และธนัวำคม 2550 รวมเป็นเงิน 4,561.30 

ล้ำนบำท ประกอบด้วยภำษีมลูคำ่เพ่ิม จ�ำนวน 1,819.45 ล้ำนบำท และเบีย้ปรับและเงินเพ่ิมรวมจ�ำนวน 2,741.85 ล้ำนบำท 

(เงินเพ่ิมค�ำนวณถงึวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551) โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2551 เหน็ชอบให้บริษัท

ย่ืนอทุธรณ์ภำษีโดยช�ำระภำษีมลูคำ่เพ่ิม จ�ำนวน 1,819.45 ล้ำนบำท เพ่ือเป็นกำรลดภำระเงินเพ่ิมและขอทเุลำภำษีโดยวำง
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หลกัทรัพย์ค�ำ้ประกนัเป็นหนงัสือค�ำ้ประกนัธนำคำร จ�ำนวน  2,741.85 ล้ำนบำท แม้วำ่ฝ่ำยบริหำรของบริษัทมีควำมเห็นวำ่

บริษัทปฏิบตัิตำมมตคิณะรัฐมนตรี และบริษัทไมค่วรต้องจำ่ยภำษีมลูคำ่เพ่ิมนีต้อ่กรมสรรพำกร แตเ่น่ืองจำกบริษัทมีควำมไม่

แน่นอนในกำรท่ีจะได้รับคืนเงินภำษีมลูค่ำเพ่ิมท่ีจ่ำยไปแล้ว บริษัท จงึบนัทกึคำ่ใช้จ่ำยส�ำหรับภำษีมลูคำ่เพ่ิมท่ีบริษัทได้ช�ำระ

เงินจ�ำนวนนีใ้ห้กรมสรรพำกรแล้วเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551

 เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2554  กรมสรรพำกรได้สง่ค�ำวินิจฉยัอทุธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์ให้บริษัท โดยให้ยก

อทุธรณ์และให้ลดเบีย้ปรับคงเหลือเรียกเก็บร้อยละ 80 และไม่ลดหรืองดเงินเพ่ิม คงเรียกเก็บเบีย้ปรับและ เงินเพ่ิม จ�ำนวน 

2,377.96 ล้ำนบำท และเม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2554 บริษัทได้ย่ืนฟ้องกรมสรรพำกรและพวก ต่อศำลภำษีอำกรเป็นคดี

หมำยเลขด�ำ ท่ี 41/2554 รวมทนุทรัพย์ 4,197.41 ล้ำนบำท และได้ย่ืนค�ำร้องขอทเุลำ กำรเสียภำษีอำกรตอ่กรมสรรพำกรเม่ือ

วนัท่ี 1 มีนำคม 2554   

 บริษัทได้ด�ำเนินกำรจดัท�ำหนงัสือขอเปลี่ยนแปลงหนงัสือสญัญำค�ำ้ประกนัเป็นจ�ำนวนเงินรวม  2,377.37 ล้ำนบำท  เม่ือวนัท่ี 

11 มีนำคม 2554 กรมสรรพำกรได้อนมุตัใิห้ทเุลำกำรเสียภำษีอำกรไว้ก่อนจนกวำ่จะมีค�ำพิพำกษำของศำลถงึท่ีสดุ 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2554 ศำลภำษีอำกรกลำงได้พิพำกษำให้บริษัทชนะคดีเฉพำะในสว่นของเบีย้ปรับภำษีมลูคำ่เพ่ิมทัง้หมด 

เป็นเงินทัง้สิน้ 1,455.56 ล้ำนบำท ส�ำหรับภำษีมลูคำ่เพ่ิมจ�ำนวน 1,819.45 ล้ำนบำท และเงินเพ่ิมจ�ำนวน 922.40 ล้ำนบำท 

ศำลยกค�ำขอของบริษัทโดยศำลเหน็วำ่ บริษัทยงัคงต้องรับผิดตำมกำรประเมินของเจ้ำพนกังำนประเมินและค�ำวนิิจฉยัของคณะ

กรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์ และเม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2555 บริษัทอนมุตัใิห้อทุธรณ์คดัค้ำน ค�ำพิพำกษำของศำลภำษีอำกรกลำง 

และบริษัทได้ท�ำหนงัสอืถงึกรมสรรพำกรเพ่ือขออนมุตัเิปลีย่นหนงัสอืสญัญำค�ำ้ประกนัของธนำคำร โดยขอปรับลดจ�ำนวนวงเงิน

ค�ำ้ประกนัลงจ�ำนวน 1,455.56 ล้ำนบำท 

 เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2555 กรมสรรพำกรแจ้งวำ่ไมอ่นมุตัใิห้เปลี่ยนหนงัสือค�ำ้ประกนัดงักลำ่ว เน่ืองจำกยงัมิได้มี ค�ำพิพำกษำ

ของศำลถงึท่ีสดุ

 อยำ่งไรก็ตำม บริษัทไมไ่ด้บนัทกึหนีส้นิส�ำหรับเงินเพ่ิมจ�ำนวนดงักลำ่วในงบกำรเงิน เน่ืองจำกมีควำมเช่ือมัน่วำ่บริษัทจะไมมี่

ภำระหนีส้นิจำกเงินเพ่ิมตำมท่ีกรมสรรพำกรวินิจฉยั

 

       (ง)  ข้อพพิาทการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2549 กทช. ได้ออกประกำศวำ่ด้วยกำรใช้และเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 เพ่ือก�ำหนด

รำยละเอียดเก่ียวกบัหน้ำท่ีของผู้ประกอบกำรท่ีได้รับใบอนญุำตกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ีมีโครงข่ำยโทรคมนำคมของ

ตนเอง ในกำรท่ีจะต้องยินยอมให้ผู้ รับใบอนญุำตท่ีมีโครงขำ่ยโทรคมนำคมรำยอ่ืนเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมเข้ำกบัโครง

ขำ่ยโทรคมนำคมของตนเม่ือมีกำรร้องขอ ทัง้นี ้เพ่ือให้กำรสือ่สำรข้ำมโครงขำ่ยโทรคมนำคมเป็นไปได้ด้วยดีและให้ผู้ให้เช่ือมตอ่

โครงขำ่ยมีสทิธิท่ีจะเรียกเก็บคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย (Interconnection Charge : IC) ในอตัรำท่ีสะท้อนถงึต้นทนุ มี

ผลให้ผู้ประกอบกำรทัง้ท่ีได้รับใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรคมนำคมท่ีได้รับ

สมัปทำนหรือสญัญำร่วมกำรงำน ตำมมำตรำ 80 แหง่พระรำชบญัญตักิำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 ต้องท�ำกำร

ตกลงเร่ืองกำรใช้และเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมระหวำ่งกนั บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรท่ีต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศ

ดงักลำ่ว ซึง่มีโครงขำ่ย ท่ีต้องด�ำเนินกำรภำยใต้ประกำศฯ ได้แก่ โครงขำ่ยโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ (International Telephone 

Network) โครงขำ่ยโทรศพัท์พืน้ฐำน (Fixed Line) และโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (CDMA สว่นกลำง และสว่นภมิูภำค) 
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 บริษัท ได้ด�ำเนินกำรเจรจำกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนแตไ่มส่ำมำรถท�ำควำมตกลงในกำรลงนำมในสญัญำกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย

โทรคมนำคมกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนได้ เน่ืองจำก ไมส่ำมำรถตกลงเร่ืองอตัรำคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย (อตัรำคำ่ IC) 

ได้ บริษัทได้เข้ำสูก่ระบวนกำรระงบัข้อพิพำทกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมตำมประกำศ กทช. กบัผู้ประกอบกำรท่ีอยูภ่ำย

ใต้สญัญำร่วมกำรงำนกบับริษัท ได้แก่ DTAC และผู้ประกอบกำรท่ีไมไ่ด้อยูภ่ำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน ได้แก่ บมจ. ทีโอที และ 

บริษัท แอดวำนซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกดั (มหำชน) (AIS)  

 เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2553 คณะกรรมกำรวินิจฉยัข้อพิพำท (กวพ.) ได้มีค�ำวินิจฉยัข้อพิพำทระหวำ่งบริษัทกบั บมจ. ทีโอที  

โดยก�ำหนดให้บริษัท และ บมจ. ทีโอที คิดค่ำ IC ส�ำหรับโครงข่ำยโทรศพัท์พืน้ฐำนต่อกนั ตัง้แต่วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2551  

(วนัท่ี กวพ. รับค�ำร้องของบริษัทเข้ำสูก่ระบวนกำรระงบัข้อพิพำท) 

 เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2553 กวพ. ได้มีค�ำวินิจฉยัข้อพิพำทระหวำ่งบริษัทกบั AIS  โดยก�ำหนดให้บริษัท และ AIS คิดคำ่ IC  

ในอตัรำ 0.43 บำท/นำที ส�ำหรับบริกำรกำรเรียกเข้ำถึงจดุปลำยทำง (Call Termination) และบริกำร กำรเรียกออกจำก 

จดุเร่ิมต้น (Call Origination) ซึง่ให้ใช้อตัรำดงักลำ่ว  ส�ำหรับคำ่ IC ตัง้แตว่นัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2551 (วนัท่ี กวพ. รับค�ำร้องขอ

งบริษัทเข้ำสู่กระบวนกำรระงบัข้อพิพำท) ทัง้นี ้ บริษัท และ AIS สำมำรถย่ืนค�ำร้องขอให้ กวพ. ตีควำมหรืออธิบำยควำม 

ค�ำวินิจฉัยข้อพิพำทได้ภำยใน  30 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับส�ำเนำค�ำวินิจฉัย และอำจคดัค้ำนค�ำวินิจฉัยดงักล่ำวได้ภำยใน  

90 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับส�ำเนำค�ำวินิจฉยั  

 เม่ือวนัท่ี 6 เมษำยน 2553 บริษัท และ AIS ตกลงท�ำสญัญำ IC ตำมค�ำชีข้ำดกำรไต่สวนข้อเท็จจริงท่ี 1/2553 เร่ิมคิดค่ำ  

IC ตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษำยน 2553 ส�ำหรับโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและประจ�ำท่ีเทำ่นัน้ ในสว่นของโครงขำ่ยโทรศพัท์ระหวำ่ง

ประเทศ AIS อ้ำงวำ่ ได้มีกำรท�ำข้อตกลงกำรประกนัรำยได้ขัน้ต�่ำสว่นแบง่คำ่พดูโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศกบั บมจ. ทีโอที เป็น

เหตใุห้ไมส่ำมำรถท�ำสญัญำกบับริษัทได้

 

 วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2553 บริษัทได้รับทรำบค�ำชีข้ำดข้อพิพำทระหว่ำงบริษัทกบั AIS และค�ำชีข้ำดข้อพิพำทระหว่ำงบริษัทกบั 

บมจ. ทีโอที ตำมกระบวนกำรของประกำศ IC โดยในสว่นของค�ำชีข้ำดข้อพิพำทระหวำ่งบริษัทกบั AIS นัน้ มีมตใิห้บริษัทมีสทิธิ

น�ำโครงขำ่ยโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศเช่ือมตอ่กบัโครงขำ่ยของ AIS ได้ แต ่AIS  ยงัปฏิเสธกำรท�ำสญัญำ IC เชน่เดมิ

 เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2554 บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้อง กสทช. ตอ่ศำลปกครองให้มีค�ำสัง่เพิกถอนค�ำชีข้ำดข้อพิพำทท่ี 3/2553  

ของ กสทช.  เพิกถอนค�ำวินิจฉยัข้อพิพำทท่ี 5/2551 ของ กวพ. และเพิกถอนมต ิกสทช. ในกำรประชมุครัง้ท่ี 28/2553

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2556 บริษัท มีหนังสือถึงส�ำนักงำน กสทช. ขอให้ กทค. ก�ำหนดมำตรกำรบงัคบัทำงปกครองให้  

บมจ. ทีโอที ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค�ำชีข้ำด เน่ืองจำก บมจ.ทีโอที ได้ปฏิเสธกำรเรียกเก็บคำ่ IC

 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2558 ศำลปกครองกลำงมีค�ำพิพำกษำให้เพิกถอนค�ำชีข้ำดข้อพิพำทท่ี 3/2553 ของ กสทช.  

เฉพำะในสว่นท่ีรับรองให้คูก่รณีมีสทิธิเรียกเก็บคำ่ IC ระหวำ่งกนั นบัแตว่นัท่ีประกำศ IC มีผลใช้บงัคบั ซึง่ บริษัท ได้ย่ืนอทุธรณ์

ตอ่ศำลปกครองสงูสดุแล้ว

 ก่อนท่ี กทช. จะมีประกำศว่ำด้วยกำรใช้และเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม บริษัทในฐำนะเป็นผู้ ให้บริกำรโทรศพัท์ระหว่ำง

ประเทศ ได้มีกำรท�ำข้อตกลง เร่ือง กำรจำ่ยสว่นแบง่คำ่พดูโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน  ในกรณีท่ีลกูค้ำ

ของบริษัทมีกำรใช้งำนผ่ำนโครงข่ำยของผู้ประกอบกำรดงักล่ำว ซึ่งปัจจบุนับริษัทได้แจ้งขอยกเลิกกำรจ่ำยส่วนแบ่งค่ำพดู
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โทรศพัท์ในอตัรำเดิมกบัผู้ประกอบกำรทกุรำย ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2551  เป็นต้นไป และตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2552 

บริษัทได้บนัทกึสว่นแบง่คำ่พดูโทรศพัท์ดงักลำ่วในงบกำรเงินด้วยอตัรำ IC ท่ี 0.5652 บำท/นำที ซึง่ผู้ประกอบกำรหลำยรำย

ยงัโต้แย้งไมย่อมรับอตัรำดงักลำ่ว จงึเกิดเป็นข้อพิพำทระหวำ่งบริษัทกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน  ยกเว้น DTAC ซึง่บริษัทสำมำรถ

เจรจำตกลงท�ำสญัญำกำรช�ำระคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมได้ และตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษำยน 2553 บริษัทได้

บนัทกึสว่นแบง่ คำ่พดูโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ท่ีไมส่ำมำรถเจรจำตกลงกนัโดยใช้อตัรำค่ำ IC 

ตำมประกำศ กสทช. เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2557 เร่ือง อตัรำคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีเป็นอตัรำอ้ำงอิง 

 ทัง้นี ้ บริษัทได้บนัทึกรับรู้ภำระผูกพนัจำกกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมไว้ในงบกำรเงินแล้ว และเช่ือว่ำผลสรุปของ 

ข้อพิพำทและกระบวนกำรยตุิธรรมในอนำคตไมน่ำ่จะสง่ผลกระทบอยำ่งมีสำระส�ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินของบริษัท  

   (จ) คดคีวาม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  บริษัทมีคดีควำมท่ีอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินกำร ดงันี ้

 1. บริษัทเป็นโจทก์ในคดีพิพำทกบับคุคลและกิจกำรต่ำง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัคดีละเมิดและคดีผิดสญัญำ โดยมีค่ำเรียกร้อง   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ�ำนวน 495,974.34 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 449,234.18 ล้ำนบำท) ซึง่มี

คดีส�ำคญั จ�ำนวน 417,671.31 ล้ำนบำท ดงันี ้

1.1  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC น�ำค่ำภำษีสรรพสำมิตหกัออกจำกสว่นแบ่งรำยได้  

ท่ีต้องน�ำสง่ให้บริษัท ตัง้แตปี่ด�ำเนินกำรท่ี 12 – 16 (16 ก.ย. 45 – 15 ก.ย. 50) ตำมมตคิณะรัฐมนตรีรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 

21,981.87 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำทของบริษัท บริษัทได้ร้องขอเพิกถอนค�ำชีข้ำด

ของอนญุำโตตลุำกำรตอ่ศำลปกครองกลำง ศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกค�ำร้องของบริษัท บริษัทอทุธรณ์ค�ำพิพำกษำ

ของศำลปกครองกลำง ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสงูสดุ

1.2   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DPC น�ำค่ำภำษีสรรพสำมิตหกัออกจำกส่วนแบ่งรำยได้  

ท่ีต้องน�ำสง่ให้บริษัท ตัง้แตปี่ด�ำเนินกำรท่ี 6 – 10 (16 ก.ย. 45 – 15 ก.ย. 50) ตำมมตคิณะรัฐมนตรีรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 

3,410.99 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำทของบริษัท บริษัทได้ร้องขอเพิกถอนค�ำชีข้ำด

ของอนญุำโตตลุำกำรตอ่ศำลปกครองกลำง ศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกค�ำร้องของบริษัท ขณะนีบ้ริษัท อยูร่ะหวำ่ง

อทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุ

1.3   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี True Move  น�ำคำ่ภำษีสรรพสำมิตหกัออกจำกสว่นแบง่รำย

ได้ ท่ีต้องน�ำสง่ให้บริษัท ตัง้แตปี่ด�ำเนินกำรท่ี 7 – 11 (16 ก.ย. 45 – 15 ก.ย. 50) ตำมมตคิณะรัฐมนตรีรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 

8,969.08 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำทของบริษัท บริษัทได้ร้องขอเพิกถอนค�ำชีข้ำด

ของอนญุำโตตลุำกำรตอ่ศำลปกครองกลำง ศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกค�ำร้องบริษัทอทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุ 

ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสงูสดุ

1.4   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC ไมด่�ำเนินกำรโอนกรรมสทิธ์ิเสำอำกำศและอปุกรณ์

เสำอำกำศจ�ำนวน 5,016 ต้น ให้บริษัทตำมเง่ือนไขของสญัญำร่วมกำรงำน คดิเป็นรำคำคำ่เสำอำกำศฯ จ�ำนวน 2,411.85 

ล้ำนบำท โดย DTAC อ้ำงว่ำเสำอำกำศและอปุกรณ์เสำอำกำศเป็นอำคำร ตำม พ.ร.บ. ควบคมุอำคำร พ.ศ. 2522  

ประกอบกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2544 เม่ือปลกูสร้ำงบนท่ีดินของบคุคลภำยนอก ปัจจบุนัคณะอนญุำโตตลุำกำรมีค�ำสัง่

ชะลอกำรพิจำรณำคดีไว้เป็นกำรชัว่ครำวเพ่ือรอผลกำรเจรจำระงบัข้อพิพำท

1.5   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี True Move ไมด่�ำเนินกำรโอนกรรมสทิธ์ิเสำอำกำศและอปุกรณ์

เสำอำกำศจ�ำนวน 4,546 ต้น ให้บริษัทตำมเง่ือนไขของสญัญำร่วมกำรงำน คดิเป็นรำคำคำ่เสำอำกำศฯจ�ำนวน 2,766.17 

ล้ำนบำท  โดย True Move อ้ำงวำ่ เสำสงูไมใ่ชอ่ปุกรณ์โทรคมนำคมแตเ่ป็นสิง่ปลกูสร้ำง คณะอนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้

ยกข้อเรียกร้องของบริษัทโดยเหน็วำ่สทิธิเรียกร้องของบริษัทยงัไมถ่งึก�ำหนดเวลำใช้สทิธิเรียกร้อง บริษัทได้ย่ืนค�ำร้องขอ
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เพิกถอนค�ำชีข้ำดตอ่ศำลปกครองกลำงเป็นคดีหมำยเลขด�ำท่ี 1813/2556 ตอ่มำบริษัทได้ย่ืนค�ำร้องขอถอนค�ำร้องขอให้

ศำลปกครองกลำงเพิกถอนค�ำชีข้ำด เพ่ือเตรียมคดีในกำรย่ืน  ค�ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนญุำโตตลุำกำรภำยหลงั

สญัญำสมัปทำนสิน้สดุ

1.6  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำรหมำยเลขด�ำท่ี 134/2551 กรณี บริษัท ฮทัชิสนั ซีเอที  ไวร์เลส มลัตมีิเดีย 

จ�ำกดั (Hutch) ผิดสญัญำท�ำกำรตลำดกบับริษัท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,163.06 ล้ำนบำท และ Hutch คดัค้ำนและร้องแย้ง

เรียกให้บริษัทช�ำระคำ่เสียหำยกรณีอ้ำงวำ่ผิดสญัญำช�ำระหนีค้ำ่ตอบแทนกำรตลำดลำ่ช้ำเป็นจ�ำนวนเงิน 2,544.72 ล้ำน

บำท เม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 2558 คณะอนญุำโตตลุำกำรมีค�ำชีข้ำดเป็นข้อพิพำทหมำยเลขแดงท่ี 98/2552 ให้ยกค�ำเสนอ

ข้อพิพำท บริษัทย่ืนค�ำร้องขอเพิกถอนค�ำชีข้ำดตอ่ศำลปกครองกลำง เป็นคดีหมำยเลขด�ำท่ี 2292/2558 ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่ง

กำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

1.7  บริษัทได้ย่ืนฟ้องกรมสรรพำกรต่อศำลภำษีอำกรกลำงขอให้เพิกถอนกำรประเมินภำษีมลูค่ำเพ่ิมและค�ำวินิจฉยัอทุธรณ์

ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์ตำมประมวลรัษฎำกร รวมทนุทรัพย์ 4,197.41 ล้ำนบำท ซึง่พิพำกษำให้แก้ไขกำร

ประเมินเฉพำะเบีย้ปรับ สว่นคำ่ภำษีมลูคำ่เพ่ิมและคำ่เงินเพ่ิมศำลยกฟ้องไม่แก้ไขกำรประเมินให้บริษัท ปัจจบุนับริษัท

อทุธรณ์ตอ่ศำลฎีกำ

1.8   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี  DPC ไมช่�ำระคำ่ผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพ่ิม ปีด�ำเนินกำร

ท่ี 10 - 11 และ 12 บำงสว่น จำกกำร Roaming กบั AIS ทนุทรัพย์จ�ำนวน 2,000.22 ล้ำนบำท อยูร่ะหวำ่งกำรแตง่ตัง้คณะ

อนญุำโตตลุำกำร

1.9  บริษัทย่ืนฟ้องกระทรวงกำรคลงัตอ่ศำลปกครองกลำงกรณีพนัต�ำรวจโททกัษิณ ชิณวตัร ขณะด�ำรงต�ำแหนง่นำยกรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรี จงใจปฏิบตัิหน้ำท่ีและใช้อ�ำนำจในต�ำแหนง่โดยมิชอบด้วยกฎหมำยท�ำให้บริษัทได้รับควำมเดือดร้อน

และเสียหำยโดยไมไ่ด้รับคำ่สว่นแบง่ผลประโยชน์ตอบแทนตำมสญัญำร่วมกำรงำนจำก DTAC True Move และ DPC 

และต้องช�ำระภำษีมลูคำ่เพ่ิมของจ�ำนวนเงินคำ่ผลประโยชน์ตอบแทนสว่นท่ีน�ำไปหกัคำ่ภำษีสรรพสำมิตและภำษีเพ่ิมเพ่ือ

กระทรวงมหำดไทย พร้อมช�ำระเบีย้ปรับเงินเพ่ิมให้กรมสรรพำกร เน่ืองจำกช�ำระภำษีมลูคำ่เพ่ิมไมถ่กูต้อง รวมทนุทรัพย์ 

จ�ำนวน 41,169.40 ล้ำนบำท ศำลปกครองกลำงมีค�ำสัง่ไม่รับค�ำฟ้องของบริษัทและจ�ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม 

บริษัทย่ืนอทุธรณ์ค�ำสัง่ศำลปกครองกลำงตอ่ศำลปกครองสงูสดุเพ่ือคดัค้ำนค�ำสัง่ของศำลปกครองกลำง และศำลปกครอง

สงูสดุมีค�ำสัง่ให้ศำลปกครองกลำงรับค�ำฟ้องของบริษัทไว้พิจำรณำ ตอ่มำศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกฟ้องอยูร่ะหวำ่ง

บริษัทย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุ 

1.10  บริษัทเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC ไมช่�ำระคำ่ผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพ่ิมปีด�ำเนินกำรท่ี 

16 (16 ก.ย. 49 – 15 ก.ย. 50)  กรณีน�ำคำ่ IC หกัออกจำกรำยได้ก่อนค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้บริษัท ทนุทรัพย์

จ�ำนวน 4,022.19 ล้ำนบำท อยูร่ะหวำ่งกำรแตง่ตัง้คณะอนญุำโตตลุำกำร (ระงบักระบวนกำรพิจำรณำไว้ชัว่ครำว)

1.11 บริษัทเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC ไมช่�ำระคำ่ผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพ่ิมปีด�ำเนินกำรท่ี 

17 (16 ก.ย. 50 – 15 ก.ย. 51)  รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 3,777.71 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของคณะ

อนุญำโตตุลำกำร (ระงับกระบวนกำรพิจำรณำไว้ชั่วครำว รอผลค�ำสั่งศำลปกครองสูงสุดเก่ียวกับกำรตัง้ประธำน

อนญุำโตตลุำกำร)

1.12 บริษัท เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DPC ไมจ่ดัหำและโอนกรรมสทิธ์ิเสำอำกำศ/เสำสงู จ�ำนวน 3,343 

ต้น และ Power Supply จ�ำนวน 2,653 เคร่ือง ให้ บริษัท รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 2,229.89 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอนญุำโตตลุำกำร

ชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำท โดยเห็นวำ่บริษัทยงัไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องจนกว่ำสญัญำจะสิน้สดุ บริษัท ร้องขอเพิกถอนค�ำ

ชีข้ำดตอ่ศำลปกครองกลำง ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

1.13 บริษัท ย่ืนฟ้องส�ำนกังำน กสทช. เป็นจ�ำเลยท่ี 1 กสทช. เป็นจ�ำเลยท่ี 2 และ กทค. เป็นจ�ำเลยท่ี 3 ตอ่ศำลปกครองกลำง 

กรณีฟ้องเพิกถอนประกำศ กสทช. เร่ืองมำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำวในกรณีสิน้สดุกำรอนญุำตสมัปทำน

หรือสญัญำให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 275,658.36 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำร

พิจำรณำของศำลปกครองกลำง
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1.14 บริษัท เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี True Move น�ำรำยจำ่ยคำ่ IC มำหกัออกจำกรำยได้ก่อนค�ำนวณ

ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่บริษัท ปีด�ำเนินกำรท่ี 16 รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 2,441.69 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำร

พิจำรณำคดีของคณะอนญุำโตตลุำกำร

1.15 บริษัทย่ืนฟ้อง Hutch เป็นจ�ำเลยท่ี 1 บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกดั (BFKT) เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ธนำคำร ไทยพำณิชย์ 

จ�ำกดั (มหำชน) เป็นจ�ำเลยท่ี 3 ตอ่ศำลปกครองกลำง กรณีปฏิบตัผิิดสญัญำท�ำกำรตลำดบริกำรวทิยคุมนำคมระบบเซล

ลลูำร์ฯ  สญัญำยกเลกิ สญัญำท�ำกำรตลำด  สญัญำดแูลผู้ใช้บริกำร สญัญำเชำ่เคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนำคมฯ สญัญำ

ท�ำกำรตลำดโทรข้ำมแดนอตัโนมตั ิและสญัญำค�ำ้ประกนั รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 1,576.19 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่ง

กำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

1.16 บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC ผิดสญัญำให้ด�ำเนินกำรฯ โดยไมช่�ำระคำ่สว่นแบง่ผล

ประโยชน์ตอบแทนสว่นเพ่ิมปีด�ำเนินกำรท่ี 18 (16 ก.ย. 51 - 15 ก.ย. 52) รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 3,517.00 ล้ำนบำท ซึง่

อยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำคดีของคณะอนญุำโตตลุำกำร ทัง้นีบ้ริษัทได้ขอให้ชะลอกำรพิจำรณำคดีเพ่ือรอผลกำรเจรจำ

ระงบัข้อพิพำท

1.17 บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC  ผิดสญัญำให้ด�ำเนินกำรฯ โดยไมช่�ำระคำ่สว่นแบง่ผล

ประโยชน์ตอบแทนสว่นเพ่ิมปีด�ำเนินกำรท่ี 19 (16 ก.ย. 52 - 15 ก.ย. 53) รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 3,537.41 ล้ำนบำท  

ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำคดีของคณะอนญุำโตตลุำกำร ทัง้นีบ้ริษัทได้ขอให้ชะลอกำรพิจำรณำคดีเพ่ือรอผลกำรเจรจำ

ระงบัข้อพิพำท

1.18 บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC ผิดสญัญำให้ด�ำเนินกำรฯ โดยไมช่�ำระคำ่สว่นแบง่ผล

ประโยชน์ตอบแทนสว่นเพ่ิมปีด�ำเนินกำรท่ี 20 (16 ก.ย. 53 - 15 ก.ย. 54) รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 7,152.18 ล้ำนบำท    

ซึง่อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำคดีของคณะอนญุำโตตลุำกำร ทัง้นีบ้ริษัทได้ขอให้ชะลอกำรพิจำรณำคดีเพ่ือรอผลกำรเจรจำ

ระงบัข้อพิพำท

1.19 บริษัทย่ืนฟ้องส�ำนกังำน กสทช. จ�ำเลยท่ี 1 กทค. จ�ำเลยท่ี 2  กสทช. จ�ำเลยท่ี 3 Ture Move จ�ำเลยท่ี 4 DPC จ�ำเลยท่ี  

5 ตอ่ศำลปกครองกลำง กรณีฟ้องเพ่ือเรียกร้องให้จ�ำเลยทัง้ 5 ร่วมกนัช�ำระคำ่โครงขำ่ยท่ีเกิดขึน้ระหวำ่งระยะเวลำคุ้มครอง 

(16 ก.ย. 56 – 15 ก.ย. 57) ตำมประกำศ กสทช. เร่ือง มำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำว ในกรณีสิน้สดุกำร

อนญุำตสมัปทำน รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 24,117.04 ล้ำนบำท

1.20  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณีท่ี True Move น�ำรำยจำ่ยคำ่ IC มำหกัออกจำกรำยได้ก่อน

ค�ำนวณรำยได้สว่นแบง่ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่บริษัท ในปีด�ำเนินกำรท่ี 15 รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 1,571.60 ล้ำนบำท 

ขณะนีอ้นญุำโตตลุำกำรมีค�ำชีข้ำดให้ชนะคดีเตม็ตำมข้อเรียกร้อง  และ True Move ได้ย่ืนค�ำร้องตอ่ศำลปกครองกลำง

ขอเพิกถอนค�ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

 2. บริษัทเป็นจ�ำเลยในคดีพิพำทกบับคุคลและกิจกำรตำ่ง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัคดีละเมิดและคดีผิดสญัญำ โดยมี คำ่เรียกร้อง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ�ำนวน  405,320.53 ล้ำนบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 362,627.07 ล้ำนบำท)  ซึง่มีคดี

ส�ำคญั จ�ำนวนเงิน 366,031.25 ล้ำนบำท ดงันี ้

2.1  บมจ.ทีโอที ฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำง ให้บริษัทเป็นจ�ำเลยท่ี 1 และ DTAC เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ให้ร่วมกนั หรือแทนกนัช�ำระ

คำ่ AC ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม 2554 

เป็นต้นไป รวมทัง้ให้ปฏิบตัติำมข้อตกลง AC ตอ่ไป รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 117,203.84 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิมและ

ดอกเบีย้) บริษัทย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องและค�ำให้กำรเพ่ิมเตมิตอ่ศำลปกครองกลำงแล้ว อยูร่ะหวำ่งกำรแสวงหำข้อเทจ็

จริงของศำล ตอ่มำได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมฟ้องคิดคำ่เสียหำยตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถงึวนัท่ี 10 กรกฎำคม 

2557 พร้อมดอกเบีย้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 250,882.25 ล้ำนบำท
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2.2  บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำงให้บริษัทเป็นจ�ำเลยท่ี 1 และ True Move เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ให้ร่วมกนัหรือ 

แทนกนัช�ำระคำ่ AC ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวำคม 2549 ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม 

2554 เป็นต้นไป รวมทัง้ให้ปฏิบตัติำมข้อตกลง AC ตอ่ไป รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 41,540.28 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่

เพ่ิมและดอกเบีย้) บริษัทย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องและค�ำให้กำรเพ่ิมเติมต่อศำลปกครองกลำงแล้ว อยู่ระหว่ำงกำร 

แสวงหำข้อเท็จจริงของศำล ตอ่มำได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมฟ้องคิดค่ำเสียหำยตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถงึวนัท่ี  

10 กรกฎำคม 2557 พร้อมดอกเบีย้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 90,907.70 ล้ำนบำท

2.3  บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำงให้บริษัทเป็นจ�ำเลยท่ี 1 และ DPC เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ให้ร่วมกนัหรือแทนกนั

ช�ำระคำ่ AC ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุำยน 2552 ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม 2554 

เป็นต้นไป รวมทัง้ให้ปฏิบตัติำมข้อตกลง AC ตอ่ไป รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 3,315.71 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิมและ

ดอกเบีย้) บริษัทย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องและค�ำให้กำรเพ่ิมเตมิตอ่ศำลปกครองกลำงแล้ว อยูร่ะหวำ่งแสวงหำข้อเทจ็จริง

ของศำล ตอ่มำได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเตมิฟ้องคดิคำ่เสียหำยตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถงึวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2557 

พร้อมดอกเบีย้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 5,454.35 ล้ำนบำท

2.4  บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำงให้บริษัทช�ำระคำ่ AC บริกำรวิทยคุมนำคมระบบ CDMA แบบ ใช้บตัร 

จำ่ยเงินลว่งหน้ำ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2550 ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ี  1 สงิหำคม 2553 

เป็นต้นไป รวมทัง้ให้ปฏิบตัิตำมข้อตกลง AC แบบใช้บตัรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 779.11 ล้ำนบำท  

(รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิมและดอกเบีย้) โดยบริษัทได้ย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องและค�ำให้กำรเพ่ิมเตมิตอ่ ศำลปกครองกลำงแล้ว 

ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำคดีของศำลปกครองกลำง

2.5  เม่ือวนัท่ี 30 ธันวำคม 2551 บริษัทได้ย่ืนค�ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตลุำกำรเรียกร้องให้ Hutch ช�ำระ 

คำ่ใช้บริกำรท่ีบริษัทไมส่ำมำรถเรียกเก็บได้ คำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3 คำ่ธรรมเนียม

เลขหมำยโทรคมนำคมทัว่ไปและเลขหมำยโทรคมนำคมพิเศษ 4 หลกั เงินประกนัรำยได้ขัน้ต�่ำและคำ่ภำษีสรรพสำมิต 

รวมทนุทรัพย์ทัง้สิน้ จ�ำนวน 1,163.06 ล้ำนบำท และเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2552 Hutch ได้ย่ืนค�ำคดัค้ำนและเรียกร้อง

ให้บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำยจำกกำรท่ีช�ำระค่ำตอบแทนท�ำกำรตลำดล่ำช้ำ แข่งขนัท�ำกำรตลำดในเขตพืน้ท่ี 25 จงัหวดั 

สว่นกลำง ไม่แก้ไขปัญหำกำรเรียกออกไปยงัเครือขำ่ยอ่ืน และไม่น�ำเงินคำ่เช่ือมโยงโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีหกัไว้

โดยมิได้น�ำไปช�ำระให้ บมจ.ทีโอที มำค�ำนวณคำ่ตอบแทนท�ำกำรตลำดให้ Hutch รวม   ทนุทรัพย์ทัง้สิน้ จ�ำนวน 2,544.72 

ล้ำนบำท ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งแตง่ตัง้อนญุำโตตลุำกำร

 เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2554 บริษัทได้ท�ำสญัญำยกเลิกสญัญำท�ำกำรตลำดบริกำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลูลำร์  

Digital AMPS 800 Band A (สญัญำท�ำกำรตลำด) กบั Hutch ซึง่มีผลให้บริษัทและ Hutch ไม่มีภำระผกูพนัใด ๆ   

ตอ่กนั ตำมข้อก�ำหนดและเง่ือนไขในสญัญำท�ำกำรตลำดอีกตอ่ไป ทัง้นี ้ กำรยกเลิกสญัญำท�ำกำรตลำดดงักล่ำวไม่มี 

ผลกระทบตอ่สทิธิเรียกร้องและข้อพิพำทใดๆ ท่ีมีอยูต่ำมสญัญำท�ำกำรตลำดก่อนวนัท่ีสญัญำมีผลใช้บงัคบั  โดยบรรดำ

ข้อพิพำทและข้อเรียกร้องใดๆ  ระหว่ำงบริษัทและ Hutch ท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ีสญัญำมีผลใช้บงัคบัไม่ว่ำจะได้ใช้สิทธิ 

เรียกร้องแล้วหรือไม ่บริษัทและ Hutch ตกลงท่ีจะท�ำกำรเจรจำกนัอยำ่งฉนัมิตร (Amicable) และสจุริต (Good Faith) 

หำกไมส่ำมำรถตกลงกนัได้ภำยใน 90 วนั นบัจำกวนัท่ีลงนำมในสญัญำแตล่ะฝ่ำยมีสทิธิจะน�ำข้อพิพำทฟ้องร้องตอ่ศำล

ท่ีมีเขตอ�ำนำจในประเทศไทย จำกกำรยกเลิกสญัญำดงักลำ่วมีประเด็นท่ีบริษัทและ Hutch ไม่สำมำรถเจรจำตกลง 

กนัได้ จงึได้น�ำข้อพิพำทฟ้องร้องตอ่ศำล ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครอง

2.6 เม่ือวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2545 บริษัท เทเลกำร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (เทเลกำร์ด) ได้ย่ืนค�ำเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนั

อนญุำโตตลุำกำร อ้ำงวำ่บริษัทบอกเลกิสญัญำด�ำเนินกำรให้บริกำรบตัรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ ไมช่อบด้วยกฎหมำย 

และเรียกให้บริษัทชดใช้คำ่เสยีหำย รวมทนุทรัพย์ทัง้สิน้ จ�ำนวน 1,059.54 ล้ำนบำท บริษัทได้ร้องแย้งให้ เทเลกำร์ด ช�ำระ

หนีใ้ห้แก่บริษัท ต่อมำอนุญำโตตลุำกำรชีข้ำดว่ำกำรบอกเลิกสญัญำชอบด้วยกฎหมำย  เทเลกำร์ด ไม่มีสิทธิเรียก 



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

0148 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

คำ่เสียหำยจำกบริษัทและให้เทเลกำร์ดช�ำระหนีแ้ก่บริษัท บริษัท เทเลเมด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (เทเลเมด) ในฐำนะผู้ ถือหุ้น

ในเทเลกำร์ดได้ย่ืนค�ำร้องตอ่ศำลปกครองกลำงขอให้เพิกถอนค�ำชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำร บริษัทย่ืนค�ำร้องตอ่ศำล

ปกครองกลำงให้บงัคบัตำมค�ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำรศำลปกครองกลำงพิพำกษำให้ยกค�ำร้องของเทเลเมด และให้

บงัคบัตำมค�ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร เทเลเมด อทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุ ตอ่มำศำลปกครองสงูสดุมีค�ำสัง่ยกอทุธรณ์ 

ของเทเลเมด คดีถงึท่ีสดุ

2.7  Ture Move ได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำรเป็นคดีด�ำหมำยเลขท่ี 6/2559 เรียกให้บริษัทช�ำระเงินตำมสญัญำ

ให้ด�ำเนินกำรให้บริกำรวิทยคุมนำคมระบบเซลลลูำร์ ข้อ 15.6 จ�ำนวนเงิน 11,827.67 ล้ำนบำท ขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำร

พิจำรณำคดีของอนญุำโตตลุำกำร

2.8 คดีท่ีบริษัทถกูฟ้องร้องตำมสญัญำใช้บริกำรโครงขำ่ยเคเบลิใยแก้วน�ำแสง (FTTx)

2.8.1  บริษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (ALT) ได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่ศำลปกครองกลำง เรียกให้บริษัทชดใช้ 

คำ่เสียหำยเป็นเงิน 275.56 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 15 ตอ่ปี ของต้นเงินจ�ำนวน 271.64 ล้ำนบำท 

นบัแต่วนัถดัจำกวนัฟ้อง และค่ำขำดประโยชน์ในกำรใช้โครงข่ำยฯ เดือนละ 13.50 ล้ำนบำท นบัแต่วนัถดัจำก 

วนัฟ้องเป็นต้นไป จนกวำ่บริษัทจะสง่มอบโครงขำ่ยฯ คืนให้ ALT ศำลปกครองกลำงพิพำกษำให้บริษัทช�ำระเงินให้

แก่ ALT จ�ำนวน 85.05 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัถดัจำกวนัฟ้องจนกวำ่จะช�ำระ

เสร็จสิน้ และให้รับผิดชดใช้ค่ำขำดประโยชน์เดือนละ 13.50 ล้ำนบำท นบัแต่วนัถดัจำกวนัฟ้องจนกว่ำบริษัท 

จะสง่มอบโครงขำ่ยฯ คืนให้แก่ ALT บริษัทได้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ

ของศำลปกครองสงูสดุ 

2.8.2  เม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน 2556 บริษัท ไทยทรำนสมิชชัน่ อินดสัทรี จ�ำกดั และบริษัท มิรำเคลิ สตำร์ แคปปิตอล จ�ำกดั 

ได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่ศำลแพง่โดยอ้ำงวำ่บริษัทไมช่�ำระคำ่ตอบแทนกำรใช้โครงขำ่ยเคเบลิ ใยแก้วน�ำแสงตำมสญัญำ

ใช้บริกำรโครงขำ่ยเคเบลิใยแก้วน�ำแสงของพืน้ท่ีเมืองพทัยำ รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 475.53 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้

ในอตัรำร้อยละ 15 ตอ่ปี ของต้นเงินจ�ำนวน 417.97 ล้ำนบำท ศำลปกครองกลำงพิพำกษำให้บริษัทช�ำระเงินจ�ำนวน 

451.34 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 15 ตอ่ปี ของต้นเงินจ�ำนวน 402.77 ล้ำนบำท นบัถดัจำกวนัฟ้อง 

และของต้นเงินจ�ำนวน 18.99 ล้ำนบำท นบัแตว่นัท่ี 12 ตลุำคม 2556 เป็นต้นไปจนกวำ่จะช�ำระเสร็จ บริษัทย่ืน

อทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสงูสดุ

2.8.3  บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ�ำกดั ได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่ศำลปกครองกลำง เรียกให้บริษัทชดใช้คำ่เสยีหำย   ตำมสญัญำ

เช่ำใช้บริกำรโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของพืน้ท่ีเขตจงัหวดันครรำชสีมำและจงัหวดัเชียงใหม่รวมทนุทรัพย์

จ�ำนวน 665.62 ล้ำนบำท  ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

2.8.4   ALT และบริษัท นิวแฮมพ์เซอร์ อินชวัรันส์ สำขำประเทศไทย ได้ย่ืนฟ้องบริษัทให้ช�ำระคำ่ใช้บริกำรและคำ่เสียหำย

รวมทัง้โครงขำ่ยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงและอปุกรณ์ FTTx ภำยในเขตพืน้ท่ีเขตอตุสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

และนิคมอตุสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 299.97 ล้ำนบำท ขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำร

พิจำรณำของศำลปกครองกลำง

2.8.5  บริษัท อีลทีเทค เทเลคอม จ�ำกดั  ได้ย่ืนฟ้องบริษัทให้ช�ำระคำ่ใช้บริกำรและคำ่เสียหำยรวมทัง้โครงขำ่ยเคเบลิใยแก้ว

น�ำแสงและอปุกรณ์ FTTx ภำยในเขตพืน้ท่ี จงัหวดัอบุลรำชธำนี และท่ีหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ รวมทนุทรัพย์

จ�ำนวน 366.10 ล้ำนบำท  ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

2.8.6  บริษัท แพลทเนรำ จ�ำกดั ได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่ศำลแพง่ เรียกให้ชดใช้ค่ำกำรงำนท่ีได้ท�ำและคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ตำม

สญัญำกำรตดิตัง้อปุกรณ์และระบบโครงขำ่ยเคเบลิใยแก้วน�ำแสงและอปุกรณ์ FTTx ในสว่นภมิูภำค 3 จงัหวดั ได้แก่ 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัอบุลรำชธำนี และจงัหวดัอดุรธำนี รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 493.13 ล้ำนบำท ขณะนี ้

อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลแพง่ 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 0149

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กำรพิจำรณำคดีหลำยคดีดงักลำ่วยงัไมแ่ล้วเสร็จ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทไมไ่ด้บนัทกึหนีส้นิเพ่ิมเตมิ

จำกจ�ำนวนท่ีบริษัทได้บนัทกึไว้ในงบกำรเงิน เน่ืองจำกมีควำมเช่ือมัน่วำ่บริษัทจะไมมี่ภำระหนีส้นิส�ำหรับสว่นตำ่งดงักลำ่ว

 (ฉ)  ภาระค�า้ประกัน

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  บริษัทมีภำระค�ำ้ประกนั ดงันี ้

 บริษัทมีภำระผกูพนัจำกกำรให้ธนำคำรออกหนงัสือค�ำ้ประกนั จ�ำนวนเงินรวม 2,377.37 ล้ำนบำท เพ่ือย่ืนอทุธรณ์ภำษีและ 

ขอทุเลำภำษีต่อกรมสรรพำกร  เน่ืองจำกบริษัทเอกชนคู่สญัญำร่วมกำรงำนน�ำส่งส่วนแบ่งรำยได้ผลประโยชน์ตอบแทน 

ตำมสญัญำร่วมกำรงำนบริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหลงัหกัภำษีสรรพสำมิต 

 สินทรัพย์ท่ีบริษัทน�ำไปใช้ค�ำ้ประกนักำรออกหนงัสือค�ำ้ประกนัของธนำคำรดงักล่ำว ได้แก่ เงินฝำกประจ�ำไม่เกิน 12 เดือน 

ธนำคำรธนชำต จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 2,500.00 ล้ำนบำท  บริษัท พิจำรณำจดักลุม่รำยกำรบญัชีเป็นเงินลงทนุชัว่ครำวท่ีมี

ภำระผกูพนัประเภทสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 บริษัทได้น�ำเงินฝำกประจ�ำ 1 ปี ของธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 20.00 ล้ำนบำท ไปเป็นหลกัประกนั 

กำรออกหนงัสือค�ำ้ประกนัธนำคำรเพ่ือใช้ในกำรท�ำนิตกิรรมสญัญำและข้อตกลงใด ๆ ในนำมของบริษัท และเงินฝำกประจ�ำ 1 

ปี ของธนำคำรอำคำรสงเครำะห์จ�ำนวน 485.00 ล้ำนบำท และธนำคำรกรุงไทย จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 15.00 ล้ำนบำท  

เพ่ือค�ำ้ประกนัเงินกู้สวสัดกิำรของพนกังำน

 รวมเงินลงทนุชัว่ครำวท่ีมีภำระผกูพนั จ�ำนวนทัง้สิน้ 3,020.00 ล้ำนบำท 

      รำยจำ่ยฝ่ำยทนุท่ีถือเป็นภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ท่ีไมไ่ด้รับรู้ในงบกำรเงินโดยมีสำระส�ำคญั ดงันี ้                 

 

        งบการเงินรวมและ
             งบการเงินเฉพาะกิจการ

      2559 2558
  ท่ีดนิและสว่นปรับปรุงท่ีดนิ   17.87    3.47 

  อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร   460.57 1,372.25

  อปุกรณ์โทรคมนำคม   4,346.31 3,934.09

  ระบบโครงขำ่ยเคเบลิใต้น�ำ้   549.83 979.63

 เคร่ืองมือ อปุกรณ์อ่ืน เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส�ำนกังำน   869.81 1,422.67

  ยำนพำหนะ   2.71 17.17

  กำรวิจยัและพฒันำ   3.63        0.03

  เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน   0.18 0.18

  คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำระยะยำว  (ระบบเคเบลิใต้น�ำ้)   2.18 37.93

                รวม   6,253.09 7,767.42
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 ณ  วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2559 รำยจำ่ยฝ่ำยทนุท่ีถือเป็นภำระผกูพนัส�ำหรับอปุกรณ์โทรคมนำคมและระบบโครงขำ่ยเคเบลิ 

ใต้น�ำ้ ประกอบด้วยรำยจำ่ยท่ีส�ำคญัจ�ำนวน 1,940.32 ล้ำนบำท ดงันี ้

 1. ขยำยวงจรระบบเคเบลิใต้น�ำ้ จ�ำนวน  549.83  ล้ำนบำท

 2. จดัสร้ำงขำ่ยเช่ือมโยง Optical Fiber จ�ำนวน 907.27 ล้ำนบำท

 3. อปุกรณ์ระบบสื่อสญัญำณ  Next  Generation DWDM ระหวำ่งสถำนีเคเบลิใต้น�ำ้ จ�ำนวน 194.13 ล้ำนบำท

 4. อปุกรณ์ Gateway - Point of Interconnection (GW-POI) จ�ำนวน 146.78 ล้ำนบำท

 5. อปุกรณ์ขยำยควำมจรุะบบสื่อสญัญำณ Backhaul และ Optical Transport Network จ�ำนวน 142.31ล้ำนบำท

 (ซ)  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน  

 บริษัทท�ำสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนและกำรใช้บริกำรตำ่ง ๆ  ส�ำหรับส�ำนกังำน สถำนท่ี รถยนต์ โครงขำ่ยโทรคมนำคม บริกำร

ระบบคอมพิวเตอร์ และบริกำรบ�ำรุงรักษำส�ำหรับซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ เป็นระยะเวลำตัง้แต ่1 ปี ถงึ 15 ปี โดยมีเง่ือนไข

ตอ่อำยสุญัญำได้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 จ�ำนวนเงินขัน้ต�่ำท่ีต้องจำ่ยช�ำระในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ด�ำเนิน

งำนท่ียกเลกิไมไ่ด้ ท่ีมีสำระส�ำคญัสรุปได้ดงันี ้ 

หน่วย : ล้าน

     2559  2558
 สกลุเงินบำท   

 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี  164.93  181.11

 2 - 5 ปี   125.46  119.28

 รวม   290.39  300.39

 สกลุเงินดอลลำร์ฮอ่งกง ดอลลำร์ บำทเทียบเทำ่ ดอลลำร์ บำทเทียบเทำ่

 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี 0.50 2.35 0.50 2.37

 2 - 5 ปี  0.13 0.59 0.63 2.96

 รวม  0.63 2.94 1.13 5.33

 สกลุเงินยโูร ยโูร บำทเทียบเทำ่ ยโูร บำทเทียบเทำ่

 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี       -   - 0.01 0.62

 รวม       -    - 0.01 0.62

 สกลุเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ดอลลำร์ บำทเทียบเทำ่ ดอลลำร์ บำทเทียบเทำ่

 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี 1.07 38.46 3.89 141.25

 2 - 5 ปี  0.05 1.93 0.37 13.36

 รวม  1.12 40.39 4.26 154.61

 นอกเหนือจำกสญัญำเช่ำด�ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ บริษัทยงัมีภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำกำรใช้บริกำรอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบ ุ

อตัรำบริกำรท่ีแนน่อน โดยคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่วจะรับรู้ในงบกำรเงินเม่ือมีกำรใช้บริกำรเกิดขึน้

 ภำระผกูพนัตำมสญัญำร่วมกำรงำนได้กลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 42(ก)                                                                                                                                     
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 43   รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหวำ่งงวด บริษัทได้ด�ำเนินกำรค้ำตำมปกติกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั โดยท่ีบริษัทได้คิดรำคำซือ้ขำยสนิค้ำและบริกำรกบั

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำท่ีเทียบเทำ่กบัรำคำท่ีคดิกบับคุคลภำยนอก โดยมีเง่ือนไขตำ่ง ๆ ตำมปกตทิำงธรุกิจ

 บริษัทไมไ่ด้เปิดเผยรำยกำรกบัพนกังำน ผู้บริหำร หรือสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักล่ำวของหน่วยงำนรำชกำร

และรัฐวิสำหกิจเป็นรำยกำรกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรดงักลำ่วมีเง่ือนไขตำมปกตทิำงธรุกิจ

 บริษัทเช่ือวำ่กำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกนัในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินนี ้ได้แสดงข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำ

อยำ่งพอเพียงแล้ว

 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัในระหวำ่งปีท่ีมีสำระส�ำคญัสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 รำยได้และคำ่ใช้จำ่ยกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้

  
                                             งบการเงินรวมและ
       งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2559 2558 

รายได้    

 ธุรกจิโทรศัพท์   

     - บริษัทร่วม   0.07 0.08

      รวม    0.07 0.08

 ธุรกจิบรอดแบรนด์   

      - กำรร่วมค้ำ   13.41 1.89

  รวม    13.41 1.89

 ธุรกจิโครงข่าย     

- กำรร่วมค้ำ   0.13 0.32

  รวม    0.13 0.32

 พฒันาสินทรัพย์และบริการอ่ืน   

  - บริษัทร่วม   0.52 0.81

               รวม   0.52 0.81

 รวมรำยได้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   14.13 3.10
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                                            งบการเงินรวมและ
     งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2559  2558
 ค่าใช้จ่าย    

 ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม     

- บริษัทร่วม   9.67 7.66

      -  กำรร่วมค้ำ   35.42 33.96

  รวม    45.09 41.62

 ค่าตอบแทนท�าการตลาด   

       -  กำรร่วมค้ำ   1.48 1.53

  รวม    1.48 1.53

รวมคำ่ใช้จำ่ยในกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั   46.57 43.15

    

 ยอดคงเหลือระหวำ่งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้

  

                                                   งบการเงินรวมและ
     งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2559 2558
 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น    

 ลกูหนีก้ำรค้ำ     

 - บริษัทร่วม              - 0.05

        - กำรร่วมค้ำ   395.26 403.59

     รวม    395.26 403.64

 หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   (0.95) (9.69)

            รวม     394.31 393.95

 เจ้าหนีก้ารค้า     

- กำรร่วมค้ำ   0.08     -

  รวม    0.08     -

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   

  - กำรร่วมค้ำ   238.35 233.36

  รวม    238.35 233.36

 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน     

- กำรร่วมค้ำ   3.20 3.20

              รวม    3.20 3.20
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 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ซึ่งประกอบด้วย ค่ำตอบแทนแรงงำน ค่ำสวัสดิกำร ค่ำเช่ำยำนพำหนะ และค่ำน�ำ้มันเชือ้เพลิง  

เงินบ�ำเหน็จและผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงันี ้    

  
                                          งบการเงินรวมและ
     งบการเงินเฉพาะกิจการ

     2559 2558
ค่าตอบแทนผู้บริหาร   

      - ผลประโยชน์ระยะสัน้   26.04 25.32

      - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน   0.44 0.60

     รวม   26.48 25.92

44  รายได้จากการประกอบกจิการโทรคมนาคมและการประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืโทรทศัน์เพือ่ให้บรกิารกระจายเสยีง
หรือโทรทัศน์และเพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง 

 บริษัทเป็นผู้ ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 รำยละเอียดตำมท่ีกลำ่วมำแล้วใน

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 1.5 และเป็นผู้ ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์เพ่ือให้บริกำร

กระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ และเพ่ีอให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสยีง รำยละเอียดตำมท่ีกลำ่วมำแล้วในหมำยเหตปุระกอบงบ

กำรเงินข้อ 1.6 โดยมีรำยละเอียดของฐำนรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง

หรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ และเพ่ีอให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสยีง ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2559 และ 2558 แยกตำมประเภทใบอนญุำต ดงันี ้

                                 ประเภทใบอนุญาต 2558 2557

 1. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 1     3,032.44 2,552.60

 2. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 2     900.89 1,080.39

 3. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3     36,379.52 39,369.18

 4. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์

           เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ ชอ่งรำยกำร CAT Channel  2.96 1.05

 5. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์เพ่ือ 106.09 137.51

  ให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ ท่ีไมใ่ช้คลื่นควำมถ่ี ระดบัชำต ิ    

               

 ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคม หมำยรวมถงึรำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตด้วย

 

 และ ตำมท่ี กสทช. ได้ออกประกำศ แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถึงและบริกำรเพ่ือสงัคม พ.ศ.  

2555 - 2559 และหลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและ

บริกำรเพ่ือสงัคม โดยมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2555 ซึง่ก�ำหนดให้ผู้ รับใบอนญุำตฯ ต้องน�ำสง่รำยได้จำกกำรให้

บริกำรโทรคมนำคมให้แก่กองทนุฯ ในอตัรำร้อยละ 3.75 ตอ่ปีของรำยได้สทุธิ โดยแบง่ช�ำระเป็น 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ภำยในวนัท่ี  

31 กรกฎำคม ของทกุปี โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนมกรำคมถงึเดือนมิถนุำยนของปีเดียวกนัและช�ำระครัง้ท่ี 2 ภำยใน

วนัท่ี 31 มกรำคม ของทกุปี  โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนกรกฎำคมถงึเดือนธนัวำคมของปีก่อนหน้ำนัน้ บริษัทมีรำยได้

สทุธิท่ีต้องน�ำสง่ให้แก่กองทนุฯ ของปี 2559 จ�ำนวน 37,395.52 ล้ำนบำท (ปี 2558 จ�ำนวน 39,052.63 ล้ำนบำท)
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45   เงินปันผล
 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 17/2559 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2559 ได้มีมตอินมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผลงวด

ระหวำ่งกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนงวดคร่ึงปี 2559 (มกรำคม - มิถนุำยน) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.79 บำท เป็นจ�ำนวน

เงินทัง้สิน้ 792.99 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้น�ำสง่เงินปันผลจ�ำนวนดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้วเม่ือวนัท่ี 31 ตลุำคม 

2559

 ตำมมติกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 วนัท่ี 13 สิงหำคม 2558 ได้อนมุติัประกำศจ่ำยเงินปันผลจำก ผลกำร 

ด�ำเนินงำนของปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 1.59915 บำทตอ่หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินปันผลทัง้สิน้ 1,599.15 ล้ำนบำท 

โดยบริษัทได้น�ำสง่เงินปันผลจ�ำนวนดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้ว เม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 2558

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 11/2558 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2558 ได้มีมติอนมุติัประกำศจ่ำยเงินปันผล 

งวดระหวำ่งกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนงวดคร่ึงปี 2558 (มกรำคม - มิถนุำยน) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 1 บำท เป็นจ�ำนวน

เงินทัง้สิน้ 1,000.00 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้น�ำสง่เงินปันผลจ�ำนวนดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้วเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2558

 ตำมมตท่ีิประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2557 ได้อนมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนิน

งำนของปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 16.50 บำทต่อหุ้น เป็นจ�ำนวนเงินทัง้สิน้ 16,500.00 ล้ำนบำท นัน้ บริษัท 

ได้บนัทึกเป็นเงินปันผลค้ำงจ่ำยไว้ในงบกำรเงินตัง้แต่ปี 2556 และน�ำส่งเงินปันผลส�ำหรับปี 2555  ให้กระทรวงกำรคลงั 

ครบถ้วนแล้ว โดยเงินปันผลงวดท่ี 5 (งวดสดุท้ำย) จ�ำนวน 2,000.00 ล้ำนบำท บริษัทน�ำสง่ให้แก่กระทรวงกำรคลงัเม่ือวนัท่ี 

26 มกรำคม 2558 

 รวมเงินปันผลท่ีบริษัทน�ำสง่กระทรวงกำรคลงัแล้วส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ทัง้สิน้จ�ำนวน 4,599.15 ล้ำนบำท 

 

46    การดําเนินการหลังสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานของ True Move และ DPC 
 (ก) ประกาศ กสทช. เร่ืองมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิน้สุดการอนุญาตสัมปทานหรือ

สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ พ.ศ. 2556 

 กสทช.  ได้ออกประกำศ กสทช. เร่ือง มำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำวในกรณีสิน้สดุสญัญำกำรอนญุำตสมัปทำน 

หรือสญัญำให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี พ.ศ. 2556 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 30 สงิหำคม 2556 เพ่ือรองรับกำรสิน้สดุสญัญำ

ให้ด�ำเนินกำรให้บริกำรวิทยคุมนำคมระบบเซลลลูำร์ Digital PCN (Personal Communication Network) 1800 ระหวำ่ง

บริษัท กบั True Move และระหวำ่งบริษัทกบั DPC ซึง่สิน้สดุกำรให้บริกำรตำมสญัญำในวนัท่ี 15 กนัยำยน 2556 โดยมีระยะ

เวลำคุ้มครองไมเ่กิน 1 ปี บริษัทในฐำนะผู้ให้บริกำรโครงขำ่ยแก่ True Move และ DPC ได้น�ำสง่แผนควำมคุ้มครองผู้ใช้บริกำร

เฉพำะในสว่นของบริษัทตอ่ส�ำนกังำน กสทช. แล้ว และส�ำนกังำน กสทช. ได้แตง่ตัง้คณะท�ำงำนซึง่ประกอบด้วย ผู้แทนจำก

ส�ำนกังำนอยักำรสงูสดุเป็นหวัหน้ำคณะท�ำงำน ผู้แทนจำกกระทรวงกำรคลงั ผู้แทนจำกกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเศรษฐศำสตร์และผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรเงินและบญัชี โดยมีรองเลขำธิกำร กสทช. เป็นเลขำนกุำร 

เพ่ือด�ำเนินกำรตรวจสอบรำยได้และต้นทนุคำ่ใช้จำ่ยจำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในระยะเวลำคุ้มครอง 1 ปี ก่อนกำรน�ำ

ส่งรำยได้ท่ีเหลือเป็นรำยได้แผ่นดินต่อไป และบริษัทได้ย่ืนฟ้องต่อศำลปกครองขอเพิกถอนประกำศ กสทช. ดังกล่ำว  

เม่ือวนัท่ี 16 ตลุำคม 2556 ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครอง 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 0155

 คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้ออกค�ำสัง่ท่ี 94/2557 สัง่ ณ วนัท่ี 17 กรกฎำคม 2557 ให้ กสทช. ชะลอกำร 

ด�ำเนินกำรเก่ียวกบักำรประมลูคลืน่ควำมถ่ีเพ่ือกิจกำรโทรคมนำคมออกไปอีก 1 ปี นบัแตว่นัท่ีมีค�ำสัง่ กสทช. จงึได้ออกประกำศ 

เร่ือง กำรคุ้มครองผู้ ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำวในกรณีสิน้สดุกำรอนุญำตหรือสมัปทำน ตำมค�ำสัง่คณะรักษำควำมสงบ 

แหง่ชำต ิฉบบัท่ี 94/2557 เม่ือวนัท่ี 31 สงิหำคม 2557 เพ่ือประกำศให้ทรำบวำ่ผู้ใช้บริกำรภำยใต้สญัญำสมัปทำนจะได้รับ

ควำมคุ้มครองตำมประกำศ กสทช. เร่ือง มำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำวในกรณีสิน้สดุกำรอนญุำตสมัปทำน

หรือสญัญำให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 ตอ่ไปอีกถงึวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2558

 บริษัทได้แจ้งอัตรำค่ำใช้โครงข่ำยส�ำหรับกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีย่ำน 1800 MHz ในช่วงท่ีได้ขยำยระยะเวลำ 

ควำมคุ้มครองผู้ใช้บริกำรตำมค�ำสัง่คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำต ิฉบบัท่ี 94/2557 ตอ่ กสทช.  โดยอตัรำส�ำหรับ True Move 

เดือนละ 478.16 ล้ำนบำท และ DPC เดือนละ 156.60 ล้ำนบำท ทัง้นี ้บริษัท รับรู้รำยได้ดงักลำ่วไว้ในงบกำรเงินจ�ำนวน 536.00 

ล้ำนบำท และได้ตัง้ส�ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เต็มจ�ำนวนแล้ว  เน่ืองจำก ยงัไม่มีควำมแน่นอนเก่ียวกบัจ�ำนวนรำยได้ 

ท่ีบริษัทจะได้รับ

 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2558 ส�ำนกังำน กสทช. ได้มีหนงัสอืแจ้งให้บริษัททรำบวำ่ท่ีประชมุ กทค. มีมตเิหน็ชอบคำ่ใช้จำ่ยส�ำหรับ

คำ่ใช้โครงขำ่ยจำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นควำมถ่ี 1800 MHz ในระยะเวลำคุ้มครองผู้ใช้บริกำร (ชว่งท่ีหนึง่) 

ระหว่ำงวนัท่ี 16 กนัยำยน 2556 ถึงวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2557 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 0.74 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทอยู่ระหว่ำง 

สอบถำมรำยละเอียดและวิธีคิดค�ำนวณกำรได้มำซึ่งตวัเลขค่ำใช้จ่ำยตำมมติ กทค. ดงักล่ำว รวมทัง้แนวคิดและเหตผุล 

ในกำรก�ำหนดชว่งระยะเวลำควำมคุ้มครองผู้ใช้บริกำรส�ำหรับคำ่ใช้โครงขำ่ยชว่งท่ีหนึง่

 

 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2558 บริษัท ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำง โดยขอให้ศำลพิพำกษำหรือมีค�ำสัง่เพิกถอนมต ิกทค.  

ท่ีมีมตเิหน็ชอบคำ่ใช้จำ่ยของบริษัท ส�ำหรับคำ่ใช้โครงขำ่ยจำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นควำมถ่ี 1800 MHz ใน

ระยะเวลำคุ้มครองผู้ใช้บริกำร (ชว่งท่ีหนึง่) จ�ำนวน 0.74 ล้ำนบำท และได้ย่ืนค�ำขอทเุลำกำรบงัคบัตำมมต ิกทค. ดงักลำ่วไว้

เป็นกำรชัว่ครำวในระหวำ่งพิจำรณำคดี

 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2558 ส�ำนกังำน กสทช. ได้แจ้งให้บริษัททรำบวำ่ กทค. ได้มีมตใิห้กำรใช้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 1800 

MHz ของ DPC ยตุลิง ณ เวลำ 23:59:59 น. ของวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2558 และ True Move ให้ยตุลิง ณ เวลำ 23:59:59 

น. ของวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2558

 (ข)  การด�าเนินการเก่ียวกับสินทรัพย์รับโอนตามสัญญาร่วมการงานที่หมดอายุสัญญาร่วมการงาน 

 ตำมท่ีบริษัทอนญุำตให้ผู้ประกอบกำรเอกชนด�ำเนินกำรในรูปแบบของสญัญำด�ำเนินกำรให้บริกำร หรือสญัญำร่วมกำรงำน

บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบเซลลลูำร์ให้แก่ DTAC  True Move  และ DPC นัน้ สญัญำร่วมกำรงำนระหวำ่งบริษัทกบั True 

Move และ DPC ได้หมดอำยสุญัญำแล้วเม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน 2556 ซึง่ตำมข้อก�ำหนดของสญัญำร่วมกำรงำนดงักลำ่ว ผู้

ร่วมกำรงำนต้องจดัหำสถำนท่ีและอปุกรณ์ในกำรให้บริกำรและโอนกรรมสทิธ์ิอปุกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรับกำรให้บริกำรนัน้ๆ 

ให้แก่บริษัทภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนสว่นใหญ่กรรมสทิธิ์ทำงกฎหมำย

ได้โอนมำให้บริษัทก่อนท่ีผู้ ร่วมกำรงำนจะน�ำไปด�ำเนินกำรให้บริกำร แต่อยำ่งไรก็ตำม ผู้ ร่วมกำรงำนได้รับสิทธิในกำรท่ีจะ

ครอบครองและใช้สนิทรัพย์นัน้ เพ่ือให้บริกำรตลอดระยะเวลำของกำรร่วมกำรงำน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผู้ ร่วมกำรงำนและบริษัทท่ี

จะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อบงัคบั ท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำน และตำมท่ี กสทช. ได้ออกประกำศ เร่ือง มำตรกำร

คุ้มครองผู้ ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำว ในกรณีสิน้สดุสญัญำกำรอนุญำตสมัปทำนหรือสญัญำให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  

พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับกำรสิน้สดุสญัญำให้ด�ำเนินกำรให้บริกำรวิทยคุมนำคมระบบเซลลลูำร์ Digital PCN (Personal  



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

0156 รายงานประจำาปี 2559
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

Communication Network) 1800 ระหวำ่งบริษัท กบั True Move และ DPC ตำมท่ีกลำ่วมำแล้วข้ำงต้นนัน้ เป็นผลให้ True Move 

และ DPC ยังคงเป็นผู้ ครอบครองและใช้สินทรัพย์ตำมสัญญำร่วมกำรงำนเพ่ือให้บริกำรต่อไป ตำมเง่ือนไขของประกำศ 

ดงักลำ่ว ซึง่หลงัจำกสิน้สดุสญัญำร่วมกำรงำน True Move และ DPC ได้สง่มอบบญัชีแสดงจ�ำนวนเคร่ืองและอปุกรณ์รวมทัง้

อะไหลท่ัง้หมดท่ีได้โอนกรรมสทิธ์ิให้บริษัทตำมสญัญำฯ แล้ว บริษัทได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบสนิทรัพย์ท่ีได้รับโอนกรรมสทิธ์ิจำกทัง้

สองบริษัท เรียบร้อยแล้ว พบว่ำมีสินทรัพย์บำงส่วนท่ี True Move และ DPC ไม่ท�ำกำรส่งมอบให้แก่บริษัทตำมสญัญำร่วม 

กำรงำน ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวำ่งรวบรวมข้อมลูเพ่ือด�ำเนินกำรฟ้องร้องเรียกคำ่เสียหำยจำกทัง้สองบริษัทตอ่ไป 

 

47   การดําเนินการโครงการเช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาํแสง (Fiber to the X : FTTx)   
 ตำมมตคิณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชมุครัง้ท่ี 19/2555 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2555 ได้มีมตเิหน็ชอบโครงกำรเช่ำโครงขำ่ย

พร้อมอปุกรณ์เพ่ือให้บริกำร FTTx ในพืน้ท่ีสว่นภมิูภำค 11 จงัหวดั ได้แก่ ชลบรีุ (พทัยำ) เชียงใหม ่นครรำชสีมำ สงขลำ สรุำษฎร์ธำนี 

(เกำะสมยุ) ภเูก็ต ขอนแก่น อดุรธำนี อบุลรำชธำนี ประจวบคีรีขนัธ์ (หวัหิน) นิคมอตุสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอตุสำหกรรม

เหมรำช (ระยอง) และนิคมอตุสำหกรรมอมตะซตีิ ้(ครอบคลมุพืน้ท่ี 2 จงัหวดั คือ ชลบรีุและระยอง) แตเ่น่ืองจำกโครงกำรดงักลำ่ว 

เป็นโครงกำรท่ีต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะรัฐมนตรี  ซึง่ปัจจบุนัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต ิ

(สศช.) ได้พิจำรณำโครงกำรแล้ว และสง่เร่ืองตอ่ให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ทก.) (ปัจจบุนัคือกระทรวง

ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม) (ดศ.) ในฐำนะกระทรวงเจ้ำสงักดั ตรวจสอบรำยละเอียดกำรด�ำเนินกำรโครงกำรให้เป็นไปตำม

ขัน้ตอนของกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง บริษัทได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรเชำ่โครงขำ่ยพร้อมอปุกรณ์เพ่ือให้บริกำร 

FTTx ภมิูภำค และจดัสง่เอกสำรท่ีเก่ียวข้องให้ ดท. แล้ว ปัจจบุนัโครงกำรอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของ ดท. บริษัท จงึยงัไมไ่ด้

ท�ำกำรบนัทกึบญัชีเพ่ือรับรู้คำ่เชำ่ใช้บริกำร FTTx ดงักลำ่ว ตัง้แตรั่บไว้ใช้งำนถงึเดือนธนัวำคม 2556 จ�ำนวน  611.57 ล้ำนบำท 

มีรำยละเอียดดงันี ้

 1. เช่ำใช้บริกำรของพืน้ท่ีเขตอุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตัง้แต่ 

 วนัท่ี 27 กนัยำยน 2554 ถงึวนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2556 ซึง่เป็นวนัท่ีคูส่ญัญำบอกเลกิสญัญำ จ�ำนวน 220.95 ล้ำนบำท 

 2. คำ่เชำ่ใช้บริกำรของพืน้ท่ีเมืองพทัยำแหง่แรกของประเทศไทย (Fiber - to - the Home) เทิดพระเกียรตเิฉลมิพระชนมพรรษำ 

 5 ธันวำคม 2552 ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2554 ถึงวันท่ี 31 สิงหำคม 2556 ซึ่งเป็นวันท่ีคู่สัญญำบอกเลิกสัญญำ  

 จ�ำนวน 390.62 ล้ำนบำท

 บริษัท ไทยทรำนสมิชชัน่ อินดสัทรี จ�ำกดั ผู้ ฟ้องคดีท่ี 1 และบริษัท มิรำเคิล สตำร์ แคปปิตอล จ�ำกดั ผู้ ฟ้องคดีท่ี 2 ร่วมกนั 

ฟ้องบริษัทให้ช�ำระคำ่ใช้บริกำรโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของพืน้ท่ีเมืองพทัยำ จ�ำนวน 475.53 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ใน

อตัรำร้อยละ 15 ตอ่ปี ของเงินต้นจ�ำนวน 417.97 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2559 ศำลปกครองกลำงพิพำกษำให้บริษัท

ช�ำระเงินให้แก่ บริษัท ไทยทรำนสมิชชัน่ อินดสัทรี จ�ำกดั และบริษัท มิรำเคลิ สตำร์ แคปปิตอล จ�ำกดั จ�ำนวน 451.34 ล้ำนบำท 

พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 15 ตอ่ปี ของเงินต้นจ�ำนวน 402.77 ล้ำนบำท นบัถดัจำกวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวำ่จะช�ำระเสร็จ 

และดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 15 ตอ่ปี ของเงินต้นจ�ำนวน 18.99 ล้ำนบำท  นบัแตว่นัท่ี 12 ตลุำคม 2556 เป็นต้นไป จนกวำ่จะ

ช�ำระเสร็จ โดยให้ช�ำระให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วนั นบัแตว่นัท่ีคดีถงึท่ีสดุ บริษัทได้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุ ขณะนีอ้ยู่

ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสงูสดุ

 บริษัท เอ. แอล. ที. อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (ALT)  ได้ย่ืนฟ้องบริษัท ตอ่ศำลปกครองกลำง เรียกให้ชดใช้คำ่เสียหำยจำกกำร

ใช้บริกำรโครงขำ่ยเคเบลิใยแก้วน�ำแสงของพืน้ท่ีเขตอตุสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอตุสำหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด 

(ระยอง)  จ�ำนวน 275.56 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 15 ตอ่ปี ของเงินต้นจ�ำนวน 271.64 ล้ำนบำท และให้ช�ำระคำ่

ขำดประโยชน์ในกำรใช้โครงขำ่ยฯ เดือนละ 13.50  ล้ำนบำท นบัแตว่นัถดัจำกวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวำ่บริษัทจะสง่มอบโครงขำ่ยฯ 

คืนให้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 ศำลปกครองกลำงพิพำกษำให้บริษัทช�ำระเงินให้แก่ ALT จ�ำนวน 85.05 ล้ำนบำท พร้อม
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ดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัฟ้องเป็นต้นไป และให้บริษัทรับผิดชอบคำ่ขำดประโยชน์เดือนละ 13.50 ล้ำนบำท 

นบัแตว่นัถดัจำกวนัฟ้องจนกวำ่บริษัทจะสง่มอบโครงขำ่ยฯ คืนให้แก่ ALT บริษัทได้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุ ขณะนี ้

อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสงูสดุ

 

48   การปรับโครงสร้างของบริษัท 
 คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (คนร.) ได้มีมติในกำรประชมุครัง้ท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กรกฏำคม 2559 เห็นชอบ 

ในหลกักำรปรับโครงสร้ำงของบริษัทและ บมจ. ทีโอที โดยกำรจดัตัง้บริษัทท่ีรัฐบำลถือหุ้น 100% จ�ำนวน 3 บริษัท เพ่ือบริหำร

จดักำรทรัพย์สนิ คือ บริษัทโครงขำ่ยบรอดแบนด์ภำยในประเทศ (NBN Co.) บริษัท โครงขำ่ยระหวำ่งประเทศ (NGN Co.)  

และบริษัทศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต (IDC Co.)  โดยให้ด�ำเนินธรุกิจได้ภำยในเดือนกรกฏำคม 2560 

 

 คณะท�ำงำนร่วมระหวำ่งบริษัทและ บมจ. ทีโอที ได้ท�ำกำรศกึษำแนวทำงกำรด�ำเนินกำรตำมมต ิคนร. ร่วมกบับริษัทท่ีปรึกษำ

และมีควำมเห็นว่ำกำรควบรวมธุรกิจ NGN และ ธุรกิจ IDC โดยจดัตัง้เป็นบริษัทโครงข่ำยระหวำ่งประเทศและศนูย์ข้อมลู

อินเทอร์เน็ต (NGDC Co.) เพียงบริษัทเดียวแทนกำรจดัตัง้ NGN Co. และ IDC Co. แยกจำกกนั จะชว่ยเสริมศกัยภำพในกำร

แขง่ขนัให้กบับริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และ บมจ. ทีโอที   

 แนวทำงกำรจดัตัง้ NGDC Co. และ NBN Co. ดงักล่ำว ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของ คนร. ในกำรประชุมครัง้ท่ี 1/2560  

เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2560 และเม่ือวนัท่ี 3 กมุภำพนัธ์ 2560 บริษัทได้เสนอแผนธรุกิจ NGDC Co. ซึง่ผำ่นควำมเหน็ชอบจำก

คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบในหลกักำรให้ บมจ. ทีโอที และ บริษัท จดัตัง้ NGDC Co. และ NBN Co. 

โดยให้ ดศ. รับควำมเห็นของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ และส�ำนักงำน กสทช.  

ไปพิจำรณำด�ำเนินกำรตอ่ไป  

 

49   เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 (ก) การจ่ายเงนิปันผล

 ตำมมติกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 วนัท่ี 17 มกรำคม 2560 ได้อนุมตัิประกำศจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร 

ด�ำเนินงำนของปี 2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 1.413 บำทต่อหุ้น เป็นจ�ำนวนเงินปันผลทัง้สิน้ 1,413.29 ล้ำนบำท  

โดยบริษัทได้น�ำส่งเงินปันผลงวดระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนงวดคร่ึงปี 2558 ให้แก่กระทรวงกำรคลงัแล้ว จ�ำนวน 

1,000.00 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558 บริษัทน�ำสง่เงินปันผลสว่นท่ีเหลือจ�ำนวน 413.29 ล้ำนบำท ให้แก่กระทรวง

กำรคลงัทัง้จ�ำนวนแล้วเม่ือวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2560

 (ข) การท�าบนัทกึข้อตกลงกับกลุ่มบริษัท ทรู   

 บริษัทและกลุม่บริษัท ทรู ได้มีกำรเจรจำเพ่ือจดัท�ำบนัทกึข้อตกลงเพ่ิมเตมิเก่ียวกบักำรให้บริกำรขำยสง่บนโครงขำ่ยโทรศพัท์

เคลื่อนท่ีระบบ HSPA จ�ำนวน 2 ฉบบัดงันี ้

 1.  บนัทกึข้อตกลงตำมสญัญำเช่ำเคร่ืองและอปุกรณ์วิทยคุมนำคมเพ่ือให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA บนัทกึ 

 ข้อตกลงนีมี้ผลตัง้แตว่นัท่ี 18 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป

 2.  บนัทึกข้อตกลงตำมสญัญำบริกำรขำยส่งบริกำรบนโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA บนัทึกข้อตกลงนีมี้ผล 

 ตัง้แตว่นัท่ี 18 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป
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   (ค) ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน�าส่งส่วนแบ่งรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาร่วมการงานให้บริการโทรศัพท์

เคล่ือนที่หลังหกัภาษีสรรพสามติ                                                                                                                                                                                      

 ตำมท่ีกรมสรรพำกรแจ้งกำรประเมินภำษีมูลค่ำเพ่ิมเก่ียวกับกำรหักภำษีสรรพสำมิตออกจำกส่วนแบ่งรำยได้ 

ผลประโยชน์ตอบแทน ตำมหนงัสอืแจ้งกำรประเมินภำษีมลูคำ่เพ่ิม  เลขท่ี ภ.พ. 73.1 - 01009410 - 25511209 - 005 - 01372  

ถงึเลขท่ี ภ.พ. 73.1 - 01009410 - 25511209 - 005 - 01377  ลงวนัท่ี  9 ธนัวำคม 2551 แจ้งให้บริษัทช�ำระภำษีมลูคำ่เพ่ิม

ส�ำหรับเดือนภำษี ธนัวำคม 2546 กมุภำพนัธ์ 2547 ธนัวำคม 2547 ธนัวำคม 2548 ธนัวำคม 2549 และธนัวำคม 2550  

รวมเป็นเงิน 4,561.30 ล้ำนบำท ประกอบด้วยภำษีมลูค่ำเพ่ิม จ�ำนวน 1,819.45 ล้ำนบำท และเบีย้ปรับและเงินเพ่ิม 

รวมจ�ำนวน 2,741.85 ล้ำนบำท บริษัทได้บนัทกึคำ่ใช้จ่ำยส�ำหรับภำษีมลูคำ่เพ่ิมท่ีบริษัทได้ช�ำระเงินให้กรมสรรพำกรแล้ว 

เม่ือวนัท่ี 15 ธันวำคม 2551 และบริษัทได้ย่ืนฟ้องกรมสรรพำกรต่อศำลภำษีอำกรกลำงขอให้เพิกถอนกำรประเมินภำษี 

มลูคำ่เพ่ิมและค�ำวินิจฉยัอทุธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์ตำมประมวลรัษฎำกรรวมทนุทรัพย์ 4,197.41 ล้ำนบำท 

ซึ่งพิพำกษำให้แก้ไขกำรประเมินเฉพำะเบีย้ปรับ ส่วนค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิมและ เงินเพ่ิมศำลยกฟ้องไม่แก้ไขกำรประเมิน  

บริษัทได้อทุธรณ์ตอ่ศำลฎีกำ รำยละเอียดตำมท่ีกลำ่วไว้แล้วในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 42 นัน้  ศำลภำษีอำกรกลำง

ได้นดัอ่ำนค�ำพิพำกษำศำลฎีกำเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2560 ศำลฎีกำพิพำกษำให้ยกฟ้องบริษัท ค่ำฤชำธรรมเนียม 

ทัง้สองศำลให้เป็นพบั ค�ำพิพำกษำในคดีดงักลำ่วจงึถือเป็นท่ีสดุ บริษัทอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินกำรเพ่ือจำ่ยช�ำระเบีย้ปรับและเงิน

เพ่ิมจ�ำนวน 2,377.97 ล้ำนบำท ให้แก่กรมสรรพำกร

          (ง)  คณะกรรมการบริษัทอนุมัตใิห้เผยแพร่งบการเงนิ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

                                                       -------------------------------------------------   


