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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทของ

บรษิทั กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีและงบแสดง

ฐำนะกำรเงินเฉพำะบรษิทั ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2556 และงบก�ำไรขำดทนุทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยี และงบก�ำไรขำดทนุ

เฉพำะบรษิทั และงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยี และงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็เฉพำะบรษิทั งบแสดง

กำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพำะบรษิทั 

และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง

หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท�ำและน�ำเสนองบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทั

เหล่ำนีโ้ดยถกูต้องตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคมุภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำ

ว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทที่ปรำศจำกกำรแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีและ

งบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดิน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินได้ปฏบิตัิ

งำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ 

รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้

เสียและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถงึกำรใช้วธิกีำรตรวจสอบเพือ่ให้ได้มำซึง่หลักฐำนกำรสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�ำนวนเงนิและกำรเปิดเผยข้อมลู

ในงบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทั วธิกีำรตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผู้

สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงินที่แสดงเงิน

ลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืข้อผดิพลำด ในกำรประเมนิควำมเสีย่งดงักล่ำว 

ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย

และงบกำรเงินเฉพำะบริษัทโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่

เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ต่อประสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกจิกำร กำรตรวจสอบรวมถงึกำรประเมนิควำม

เหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีท่ีจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้ง

กำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทโดยรวม 

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมำะสม 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 50 บริษัทได้เช่ำโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (FTTx) พร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้บริกำร 

FTTx ในพื้นที่ส่วนภูมิภำค 11 จังหวัด แต่บริษัทไม่ได้รับรู้ค่ำเช่ำใช้บริกำรดังกล่ำว เนื่องจำกสัญญำที่จัดท�ำขึ้นไม่ได้ขออนุมัติ 

รายงานของผู้สอบบัญชี
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งบประมำณตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนด ประกอบด้วยค่ำเช่ำใช้บริกำรของพื้นท่ีเขตอุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ด

และนิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตั้งแต่วันที่รับไว้ใช้งำนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2555 จ�ำนวน 204.30 ล้ำนบำท และ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 ถึงวันที่ 7 กุมภำพันธ์  2556 ซึ่งเป็นวันที่คู่สัญญำบอกเลิกสัญญำ จ�ำนวน 16.65 ล้ำนบำท รวม

จ�ำนวน 220.95 ล้ำนบำท และค่ำเช่ำใช้บริกำรของพื้นท่ีเมืองพัทยำแห่งแรกของประเทศไทย (Fiber-To-The-Home) เทิดพระ

เกียรติเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม 2552 ตั้งแต่วันที่รับไว้ใช้งำนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2555 จ�ำนวน 248.58 ล้ำนบำท และ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม  2556 ซึ่งเป็นวันที่คู่สัญญำบอกเลิกสัญญำ จ�ำนวน 142.04 ล้ำนบำท รวม

จ�ำนวน 390.62 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 611.57 ล้ำนบำท ซึ่งถ้ำบริษัทรับรู้รำยกำรดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจะมีผลกระทบให้

ก�ำไรสะสมต้นงวดลดลงจ�ำนวน 452.88 ล้ำนบำท ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ลดลงจ�ำนวน 158.69 ล้ำน

บำท ก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ลดลงจ�ำนวน  0.16 บำทต่อหุ้น หนี้สินหมุนเวียนต�่ำไปจ�ำนวน 611.57 

ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้นสูงไปด้วยจ�ำนวนเดียวกัน 

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ ยกเว้นผลกระทบตำมท่ีกล่ำวไว้ในวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไข 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธี

ส่วนได้เสียและฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ผลกำร

ด�ำเนนิงำนทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีและผลกำรด�ำเนนิงำนเฉพำะบรษิทัและกระแสเงนิสดทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวน

ได้เสยีและกระแสเงนิสดเฉพำะบรษิทัส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 43 (ก) และ 43 (จ) เกี่ยวกับควำมไม่

แน่นอนของกรณีค่ำเชื่อมโยงโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ภำยใต้สัญญำร่วมกำรงำน และคดีควำมที่ยังไม่ทรำบผล ทั้งนี้ส�ำนักงำน

กำรตรวจเงินแผ่นมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในเรื่องเหล่ำนี้

(นางภัทรา โชว์ศรี)

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินที่ 6 

(นายประวิทย์  ตันตราจินต์) 

ผู้อ�านวยการกลุ่ม
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สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินลงทุนชั่วครำว 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

ลูกหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนจำกสัญญำร่วมกำรงำน

รำยได้ค้ำงรับ  

สินค้ำและพัสดุคงเหลือ 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนชั่วครำวที่มีภำระผูกพัน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์รับโอนภำยใต้สัญญำร่วมกำรงำน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์ 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

30 

23 

7,160,278,983 

55,894,356,088 

31,808,594,480 

3,883,371,641 

9,381,311,549 

429,730,341 

4,766,391,968 

113,324,035,050 

2,020,000,000 

69,298,037 

526,789,532 

3,002,490,000 

37,509,350 

33,299,112,107 

19,311,026,097 

729,986,914 

3,544,046,156 

487,292,340 

63,027,550,533 

176,351,585,583 

4,890,886,697 

54,355,044,375 

15,238,241,555 

6,798,490,907 

3,265,938,028 

335,624,818 

3,054,168,781 

87,938,395,161 

2,020,000,000 

85,230,974 

572,565,917 

3,486,745,000 

37,509,350 

26,137,746,052 

30,348,263,466 
780,694,035 

1,233,586,156 

865,184,514 

65,567,525,464 

153,505,920,625 

3,563,609,019 

45,123,084,046 

5,324,017,072 

7,711,189,926 

1,449,199,789 

342,943,606 

2,017,726,955 

65,531,770,413 

2,020,000,000 

122,057,530 

559,875,026 

3,424,390,000 

37,509,350 

22,116,942,104 

22,589,488,907 

626,096,002 

1,546,993,861 

1,555,654,116 

54,599,006,896 

120,130,777,309 

7,160,278,983 

55,894,356,088 

31,808,594,480 

3,883,371,641 

9,381,311,549 

429,730,341 

4,766,391,968 

113,324,035,050 

2,020,000,000 

6,400,000 

40,666,459 

3,002,490,000 

37,509,350 

33,299,112,107 

19,311,026,097 

729,986,914 

3,543,558,208 

487,292,340 

62,478,041,475 

175,802,076,525 

4,890,886,697 

54,355,044,375 

15,238,241,555 

6,798,490,907 

3,265,938,028 

335,624,818 

3,054,168,781 

87,938,395,161 

2,020,000,000 

6,400,000 

41,401,677 

3,486,745,000 

37,509,350 

26,137,746,052 

30,348,263,466 

780,694,035 

1,232,928,632 

865,184,514 

64,956,872,726 

152,895,267,887 

3,563,609,019 

45,123,084,046 

5,324,017,072 

7,711,189,926 

1,449,199,789 

342,943,606 

2,017,726,955 

65,531,770,413 

2,020,000,000 

6,400,000 

42,079,448 

3,424,390,000 

37,509,350 

22,116,942,104 

22,589,488,907 

626,096,002 

1,546,401,287 

1,555,654,116 

53,964,961,214 

119,496,731,627 

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 255631 ธันวำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : บำท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  
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รายงานประจ�าปี 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หนี้สินหมุนเวียน 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 

รำยได้รอตัดบัญชีส่วนที่ถึงก�ำหนดในหนึ่งปี 

ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย  

เงินปันผลค้ำงจ่ำย 

เงินรับรอจ่ำยคืน 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

รำยได้รอตัดบัญชีส่วนที่เกินกว่ำหนึ่งปี  

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

เงินกองทุนบ�ำเหน็จพนักงำน  

ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน 

สิทธิประโยชน์จำกกำรแปลงสภำพค้ำงจ่ำยหุ้นสำมัญ 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

รวมหนี้สิน 

24 

25 

26 

27 

28 

25 

30 

29 

31 

32

 33 

4,458,572,121 

6,563,110,859 

1,604,617,388 

2,024,509,966 

55,955,465,203 

8,000,000,000 

34,373,090,291 

3,936,204,831 

116,915,570,659 

12,872,907,240 

93,461,831 

129,991,794 

3,024,456,537 

975,063,146 

543,888,847 

17,639,769,395 

134,555,340,054 

3,111,777,192 

11,879,463,469 

1,741,969,683 

736,234,112 

36,303,508,658 

 -   

28,355,267,768 

2,408,365,370 

84,536,586,252 

15,040,678,455 

246,078,876 

127,747,635 

3,454,562,028 

975,063,146 

383,047,939 

20,227,178,079 

104,763,764,331 

1,507,417,664 

8,953,440,686 

1,464,829,133 

1,762,727,622 

22,285,354,692 

 -   

21,824,500,403 

1,513,011,488 

59,311,281,688 

12,580,939,146 

317,366,172 

120,728,099 

3,356,335,526 

975,063,146 

363,516,461 

17,713,948,550 

77,025,230,238 

4,458,572,121 

6,563,110,859 

1,604,617,388 

2,024,509,966 

55,955,465,203 

8,000,000,000 

34,373,090,291 

3,936,204,831 

116,915,570,659 

12,872,907,240 

87,172,028 

129,991,794 

3,024,456,537 

975,063,146 

543,888,847 

17,633,479,592 

134,549,050,251 

3,111,777,192 

11,879,463,469 

1,741,969,683 

736,234,112 

36,303,508,658 

 -   

28,355,267,768 

2,408,365,370 

84,536,586,252 

15,040,678,455 

238,195,778 

127,747,635 

3,454,562,028 

975,063,146 

383,047,939 

20,219,294,981 

104,755,881,233 

1,507,417,664 

8,953,440,686 

1,464,829,133 

1,762,727,622 

22,285,354,692 

 -   

21,824,500,403 

1,513,011,488 

59,311,281,688 

12,580,939,146 

305,800,419 

120,728,099 

3,356,335,526 

975,063,146 

363,516,461 

17,702,382,797 

77,013,664,485 

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 255631 ธันวำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : บำท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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หน่วย : บำท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ทนุเรอืนหุน้ 

      ทนุจดทะเบยีน 

             หุน้สำมญั  1,000,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท

      ทนุทีอ่อกและช�ำระแล้ว 

             หุน้สำมญั  1,000,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท

ก�ำไรสะสม 

             จดัสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 

             ยงัไม่ได้จดัสรร 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 

รวมหนีส้นิและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

30,079,576,058 

716,669,471 

41,796,245,529 

176,351,585,583 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

37,358,352,317 

383,803,977 

48,742,156,294 

153,505,920,625 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

31,860,761,968 

244,785,103 

43,105,547,071 

120,130,777,309 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

29,559,881,007 

693,145,267 

41,253,026,274 

175,802,076,525 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

36,765,792,951 

373,593,703 

48,139,386,654 

152,895,267,887 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

31,235,432,733 

247,634,409 

42,483,067,142 

119,496,731,627 

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 255631 ธันวำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม 2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  

(นายไกรสร   บารมีอวยชัย)

ประธานกรรมการ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

  (นายกิตติศักดิ์  ศรีประเสริฐ )

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)\

35

34



77รายงานประจ�าปี 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

รายได้ 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 

ส่วนแบ่งรำยได้จำกสัญญำร่วมกำรงำน

รำยได้จำกกำรตดับญัชสีนิทรพัย์รบัโอนภำยใต้

สัญญำร่วมกำรงำน 

ก�ำไรจำกกำรปริวรรตเงินตรำ 

รำยได้อื่น 

 รวมรายได้ 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ต้นทุนขำย 

ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์รับโอนภำยใต้สัญญำ

ร่วมกำรงำน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ขำดทุนจำกกำรปริวรรตเงินตรำ 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 รวมค่าใช้จ่าย

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

กิจกำรร่วมค้ำ 

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินได้ 

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี  

ก�าไรต่อหุ้น 

 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

36 

37 

25 

38 

21 

20-23

40 

16-17

30 

41 

35,094,669,292 

26,236,941 

17,739,897,884 

20,984,637,173 

40,939,409 

1,960,116,410 

75,846,497,109 

35,859,097,995 

44,570,654 

9,281,860,404 

1,887,517,350 

3,613,825,596 

11,844,764,232 

 -   

190,195,072 

23,267,668 

62,745,098,971 

13,101,398,138 

99,115,423 

13,200,513,561 

2,002,700,845 

11,197,812,716 

11.20 

24,283,923,780 

59,578,467 

20,726,711,099 

11,743,717,189 

 -   

1,724,742,137 

58,538,672,672 

27,198,736,785 

51,108,625 

9,275,312,710 

1,691,688,104 

3,585,628,393 

127,413,281 

46,021,035 

22,136,716 

17,923,650 

42,015,969,299 

16,522,703,373 

23,059,755 

16,545,763,128 

3,847,445,991 

12,698,317,137 

12.70 

35,094,669,292 

26,236,941 

17,739,897,884 

20,984,637,173 

40,939,409 

2,134,255,084 

76,020,635,783 

35,859,097,995 

44,570,654 

9,281,860,404 

1,887,517,350 

3,613,825,596 

11,844,764,232 

 -   

190,930,290 

23,267,668 

62,745,834,189 

13,274,801,594 

 -   

13,274,801,594 

2,004,124,563 

11,270,677,031 

11.27 

24,283,923,780 

59,578,467 

20,726,711,099 

11,743,717,189 

 -   

1,784,997,137 

58,598,927,672 

27,198,736,785 

51,108,625 

9,275,312,710 

1,691,688,104 

3,585,628,393 

127,413,281 

46,021,035 

22,814,487 

17,923,650 

42,016,647,070 

16,582,280,602 

 -   

16,582,280,602 

3,851,193,596 

12,731,087,006 

 12.73 

หมำยเหตุ 2556 25562555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบก�าไรขาดทุน         
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556    

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : บำท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  
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ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น : 

 ส่วนเกินทุนจำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขำย  

 ผลสะสมรำยกำรปรบัปรงุจำกกำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ

 ก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

 ภำษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี-สุทธิจากภาษี 

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 

30 

30 

30 

30 

11,197,812,716 

(48,666,684)

13,313,930 

477,180,565 

(108,962,317)

332,865,494 

11,530,678,210 

12,698,317,137 

150,250,294 

13,059,580 

 -   

(24,291,000)

139,018,874 

12,837,336,011 

11,270,677,031 

(48,666,684)

 -   

477,180,565 

(108,962,317)

319,551,564 

11,590,228,595 

12,731,087,006 

150,250,294 

 -   

 -   

(24,291,000)

125,959,294 

12,857,046,300 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  

หมำยเหตุ 2556 25562555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : บำท
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รายงานประจ�าปี 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 ตามที่

รายงานไว้เดมิ

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำร

บญัช ี

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข ้อผิดพลำดทำงกำร

บญัช ี

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 ตามที่

ปรบัปรงุใหม่

ก�ำไรเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบัปี 

จ่ำยเงนิปันผล 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำร

บญัช ี

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข ้อผิดพลำดทำงกำร

บญัช ี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 

ตามทีป่รบัปรงุใหม่

ก�ำไรเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบัปีตำมทีป่รบัปรงุใหม่ 

จ่ำยเงนิปันผล 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

1,000,000,000 

 -   

 -   

1,000,000,000 

 -   

 -   

1,000,000,000 

1,000,000,000 

 -   

 -   

1,000,000,000 

 -   

 -   

1,000,000,000 

1,000,000,000 

 -   

 -   

1,000,000,000 

 -   

 -   

1,000,000,000 

1,000,000,000 

 -   

 -   

1,000,000,000 

 -   

 -   

1,000,000,000 

35,008,075,407 

1,051,536,560 

1,298,740,350 

37,358,352,317 

 11,197,812,716 

(18,476,588,975)

30,079,576,058 

29,955,285,371 

1,269,365,969 

636,110,628 

31,860,761,968 

 12,698,317,137 

(7,200,726,788)

37,358,352,317 

437,917,703 

 -   

 -   

437,917,703 

(48,666,684)

 -   

389,251,019 

287,667,409 

 -   

 -   

287,667,409 

 

150,250,294 

 -   

437,917,703 

1,162,690 

 -   

 -   

1,162,690 

 -   

 -   

1,162,690 

1,162,690 

 -   

 -   

1,162,690 

 -   

 -   

1,162,690 

8,752,864 

 -   

 -   

8,752,864 

13,313,930 

 -   

22,066,794 

(4,306,716)

 -   

 -   

(4,306,716)

 13,059,580 

 -   

8,752,864 

 -   

 -   

 -   

 -   

477,180,565 

 -   

477,180,565 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

(64,029,280)

 -   

(64,029,280)

(108,962,317)

 -   

(172,991,597)

 -   

(39,738,280)

 -   

(39,738,280)

(24,291,000)

 -   

(64,029,280)

447,833,257 

(64,029,280)

 -   

383,803,977 

332,865,494 

 -   

716,669,471 

284,523,383 

(39,738,280)

 -   

244,785,103 

 

139,018,874 

 -   

383,803,977 

46,455,908,664 

987,507,280 

1,298,740,350 

48,742,156,294 

11,530,678,210 

(18,476,588,975)

41,796,245,529 

41,239,808,754 

1,229,627,689 

636,110,628 

43,105,547,071 

12,837,336,011 

(7,200,726,788)

48,742,156,294 

หมำยเหตุ ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตำม

กฎหมำย

ก�ำไรสะสม
ยงัไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกนิทุน
จำกกำรตมีูลค่ำ

ยตุธิรรมของ
หลกัทรพัย์เผือ่

ขำย

ส่วนเกนิทุน
จำกกำร

เปลีย่นแปลง
สดัส่วนกำรถอื

หุ้นในบรษิทัร่วม

ผลสะสมรำยกำร
ปรบัปรงุจำกกำร
แปลงค่ำเงินตรำ

ต่ำงประเทศ

ก�ำไรขำดทนุจำก
กำรประมำณกำร

ตำมหลกั
คณติศำสตร์

ประกนัภัย

ภำษเีงินได้
เกีย่วกบั

องค์ประกอบของ
ก�ำไรขำดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่

รวมองค์ประกอบ
อืน่ของส่วนของ

ผูถ้อืหุน้
รวมส่วนของ

ผูถ้อืหุน้

ก�าไรสะสม ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น      
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  

3

4

46

3

4

46

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย
 หน่วย : บำท
 (ปรับปรุงใหม่)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่

รายงานไว้เดมิ 

ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชี

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผดิพลำดทำงกำรบญัชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่

ปรบัปรงุใหม่ 

ก�ำไรเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบัปี 

จ่ำยเงนิปันผล 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555

ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชี

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผดิพลำดทำงกำรบญัชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่

ปรบัปรงุใหม่ 

ก�ำไรเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบัปีตำมทีป่รบัปรงุใหม่

จ่ำยเงนิปันผล 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

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 

34,407,995,747 

1,059,056,854 

1,298,740,350 

36,765,792,951 

11,270,677,031 

(18,476,588,975)

29,559,881,007 

29,318,688,237 

1,280,633,868 

636,110,628 

31,235,432,733 

12,731,087,006 

(7,200,726,788)

36,765,792,951 

437,917,703 

 -   

 -   

437,917,703 

(48,666,684)

 -   

389,251,019 

287,667,409 

 -   

 -   

287,667,409 

150,250,294 

 -   

437,917,703 

 -   

 -   

 -   

477,180,565 

 -   

477,180,565 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

(64,324,000)

 -   

(64,324,000)

(108,962,317)

 -   

(173,286,317)

 -   

(40,033,000)

 -   

(40,033,000)

(24,291,000)

 -   

(64,324,000)

437,917,703 

(64,324,000)

 -   

373,593,703 

319,551,564 

 -   

693,145,267 

287,667,409 

(40,033,000)

 -   

247,634,409 

125,959,294 

 -   

373,593,703 

45,845,913,450 

994,732,854 

1,298,740,350 

48,139,386,654 

11,590,228,595 

(18,476,588,975)

41,253,026,274 

40,606,355,646 

1,240,600,868 

636,110,628 

42,483,067,142 

12,857,046,300 

(7,200,726,788)

48,139,386,654 

หมำยเหตุ ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

จัดสรรแล้ว
ส�ำรองตำม

กฎหมำย

ก�ำไรสะสม
ยงัไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกนิทุนจำก
กำรตมีูลค่ำ

ยตุธิรรมของ
หลกัทรพัย์เผือ่

ขำย

ก�ำไรขำดทนุจำก
กำรประมำณกำร

ตำมหลกั
คณติศำสตร์

ประกนัภัย

ภำษเีงินได้เกีย่ว
กบัองค์ประกอบ
ของก�ำไรขำดทนุ

เบด็เสรจ็อืน่
รวมองค์ประกอบอืน่

ของส่วนของ
ผูถ้อืหุน้

รวมส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้

ก�าไรสะสม ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น      
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

3 

4 

46

3 

4 

46

งบกำรเงินเฉพำะบริษัทแสดงเงินลงทุนตำมวิธี
ส่วนได้เสีย

 หน่วย : บำท
 (ปรับปรุงใหม่)



81รายงานประจ�าปี 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน 

ก�ำไรก่อนภำษเีงินได้ 

รำยกำรปรบักระทบก�ำไรก่อนภำษเีงนิได้เป็นเงนิสดรบั (จ่ำย) จำก

กจิกรรมด�ำเนินงำน 

 ค่ำเสือ่มรำคำท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์

 ปรบัโอนสนิทรพัย์เป็นค่ำใช้จ่ำย

 ค่ำเสือ่มรำคำสนิทรพัย์รบัโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน

 ค่ำตดัจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

 ค่ำเช่ำท่ีดนิและค่ำใช้วงจรเคเบิล้ใต้น�ำ้ตดัจ่ำย

 กำรตดัจ�ำหน่ำยรำยได้รอตดับญัชี

 (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์

 (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์รบัโอนภำยใต้ 

 สญัญำร่วมกำรงำน

 (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

 (กลบัรำยกำร) ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำทีด่นิ อำคำร และ 

 อปุกรณ์

 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสนิทรพัย์ร่วมกำรงำน

 (กลบัรำยกำร) ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

 ดอกเบ้ียรบัจำกเงนิลงทนุ

 รำยได้เงินปันผล-เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

 รำยได้เงินปันผล-เงนิลงทนุในกจิกำรร่วมค้ำ

 รำยได้เงินปันผล-เงนิลงทนุระยะยำวอืน่

 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำย-เงนิลงทนุชัว่ครำว

 ก�ำไรท่ียงัไม่เกดิขึน้จำกเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้ำ- 

 กองทุนส่วนบุคคล

 ปรบัมลูค่ำเงินลงทนุ

 ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม

 ส่วนแบ่งก�ำไร(ขำดทนุ)จำกเงนิลงทนุในกจิกำรร่วมค้ำ

 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ-เงนิลงทนุในกจิกำรร่วมค้ำ

 ก�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น

 ขำดทุนจำกกำรช�ำรดุ/ล้ำสมยั/เลกิใช้วสัดคุงคลงั

 ขำดทุนจำกกำรตดัจ�ำหน่ำยบตัรบรกิำรโทรคมนำคม

 ก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั

 (กลบัรำยกำร)ค่ำเผือ่สนิค้ำล้ำสมยั

 หน้ีสงสยัจะสญูและหนีส้ญู

 ดอกเบ้ียจ่ำย

 อืน่ ๆ

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์และ

หน้ีสนิด�ำเนินงำน 

20 

21 
22 

20 

21 
22 

16 
17 

40 

13,200,513,561 

7,225,561,933 

245,575,471 

9,281,860,404 

270,536,292 

993,880,632 

(21,027,050,008)

6,445,190 

(6,494,074)

14,110 

455,742,444 

10,918,210,421 

2,926,476 

(1,490,382,933)

 -   

 -   

(87,272,298)

(236,116,447)

(23,399,445)

(75,844,908)

(44,217,064)

(54,898,359)

 -   

7,360,196 

1,307,919 

 -   

(154,678,055)

16,141,000 

68,087,469 

23,166,956 

(7)

19,516,976,876 

16,545,763,128 

5,574,630,077 

 -   

9,275,312,710 

220,006,331 

209,208,580 

(11,784,222,756)

(4,204,495)

1,296,530 

(9)

(5,763)

127,419,048 

(4)

(1,350,169,536)

 -   

 -   

(15,686,750)

(188,637,709)

 -   

 -   

(23,428,444)

368,689 

 -   

62,298,301 

 -   

262,154 

 -   

(1,911,979)

147,690,381 

17,907,713 

(1,585,099)

18,812,311,098 

13,274,801,594 

7,225,561,933 

245,575,471 

9,281,860,404 

270,536,292 

993,880,632 

(21,027,050,008)

6,445,190 

(6,494,074)

14,110 

455,742,444 

10,918,210,421 

2,926,476 

(1,490,382,933)

(60,150,000)

(113,988,675)

(87,272,298)

(236,116,447)

(23,399,445)

(75,844,908)

 -   

 -   

735,219 

7,360,196 

1,307,919 

 -   

(154,678,055)

16,141,000 

68,087,469 

23,166,956 

(7)

19,516,976,876 

16,582,280,602 

5,574,630,077 

 -   

9,275,312,710 

220,006,331 

209,208,580 

(11,784,222,756)

(4,204,495)

1,296,530 

(9)

(5,763)

127,419,048 

(4)

(1,350,169,536)

(60,255,000)

 -   

(15,686,750)

(188,637,709)

 -   

 -   

 -   

-

677,771

62,298,301

-

262,154

-

(1,911,979)

147,690,381

17,907,713

(1,585,099)

18,812,311,098 

หมำยเหตุ 2556 25562555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบกระแสเงินสด         
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556    

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หน่วย : บำท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  
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กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์ด�ำเนนิงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง 

 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่

 ลกูหน้ีผลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน

 รำยได้ค้ำงรบั

 สนิค้ำและพสัดคุงเหลอื 

 สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่

 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่

กำรเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิด�ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)

 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่

 ภำษมีลูค่ำเพิม่ค้ำงจ่ำย

 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

 เงินรบัรอจ่ำยคนื

 หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน

 เงินกองทุนบ�ำเหน็จพนกังำน 

 หน้ีสนิไม่หมนุเวยีนอืน่

เงนิสดใช้ไปในกจิกรรมด�ำเนนิงำนก่อนจ่ำยภำษเีงนิได้

 จ่ำยภำษเีงินได้

เงนิสดสทุธไิด้มำจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน

(16,550,597,875)

2,915,119,266 

(6,105,507,369)

(115,824,623)

(2,400,451,503)

286,135,007 

92,898,361 

(137,352,295)

19,642,320,973 

6,017,822,523 

1,536,053,660 

201,753,129 

2,244,159 

12,335,962 

24,913,926,251 

(3,286,464,352)

21,627,461,899 

(9,155,889,565)

915,433,974 

(1,814,184,338)

3,567,863 

(1,026,593,050)

(524,470,822)

519,624,780 

277,140,550 

14,017,677,715 

6,530,767,365 

902,080,349 

98,226,502 

7,019,535 

1,623,765 

29,564,335,721 

(4,656,110,091)

24,908,225,630 

(16,550,597,875)

2,915,119,266 

(6,105,507,369)

(115,824,623)

(2,400,451,503)

286,135,007 

92,898,361 

(137,352,295)

19,642,320,973 

6,017,822,523 

1,536,053,660 

201,753,129 

2,244,159 

12,335,962 

24,913,926,251 

(3,286,464,352)

21,627,461,899 

(9,155,889,565)

915,433,974 

(1,814,184,338)

3,567,863 

(1,026,593,050)

(524,470,822)

519,624,780 

277,140,550 

14,017,677,715 

6,530,767,365 

902,080,349 

98,226,502 

7,019,535 

1,623,765 

29,564,335,721 

(4,656,110,091)

24,908,225,630 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบกระแสเงินสด         
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมำยเหตุ 2556 25562555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงนินี ้



83รายงานประจ�าปี 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน 

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทนุ 

 เงินสดรบัจำกเงินลงทนุชัว่ครำว

 เงินสดจ่ำยเพือ่ลงทนุในเงนิลงทนุชัว่ครำว

 ดอกเบีย้รบัจำกเงนิลงทนุ

 เงินปันผลรบั-เงินลงทนุในบรษิทัร่วม

 เงินปันผลรบั-เงินลงทนุในกจิกำรร่วมค้ำ

 เงนิสดรบัจำกกำรจ�ำหน่ำย/ไถ่ถอนเงนิลงทนุระยะยำวอืน่

 เงินสดจ่ำยเพือ่ซือ้เงนิลงทนุระยะยำวอืน่

 เงินปันผลรบั-เงินลงทนุระยะยำวอืน่

 เงินสดรบัจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์

 เงินสดจ่ำยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์

 เงนิสดรบัจำกกำรขำยสนิทรพัย์รบัโอนภำยใต้สญัญำร่วม

กำรงำน

 เงินสดรบัจำกกำรขำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

 เงินสดจ่ำยเพือ่ซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

เงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 

 เงินปันผลจ่ำย

เงินสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ 

ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่น 

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัต้นงวด 

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 

 

ข้อมลูเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด 

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  

สนิทรพัย์ถำวรท่ีได้มำจำกกำรให้ร่วมกำรงำน 

เจ้ำหน้ีจำกกำรซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มี

ตวัตน 

ดอกเบ้ียค้ำงรบั 

เงินปันผลค้ำงรบั 

16 
17 
18 
18 

46 

21 

21,627,461,899 

87,787,433,222 

(87,499,295,819)

1,275,190,927 

60,150,000 

113,988,675 

600,000,000 

(1,656,500,000)

 87,272,298 

34,404,489 

(9,627,306,369)

6,537,364 

 193 

(34,908,744)

(8,853,033,764)

(10,476,588,975)

(10,476,588,975)

(28,446,874)

2,269,392,286 

4,890,886,697 

7,160,278,983 

13,561,766,697 

2,271,740,324 

447,787,774 

 -   

24,908,225,630 

104,547,882,995 

(112,507,787,808)

1,288,494,250 

60,255,000 

 -   

 -   

(990,900,000)

56,405,500 

13,550,506 

(8,729,907,965)

330,890 

10 

(109,555,850)

(16,371,232,472)

(7,200,726,788)

(7,200,726,788)

(8,988,692)

1,327,277,678 

3,563,609,019 

4,890,886,697 

17,163,133,736 

1,209,881,995 

228,110,999 

431,250 

21,627,461,899 

87,787,433,222 

(87,499,295,819)

1,275,190,927 

60,150,000 

113,988,675 

600,000,000 

(1,656,500,000)

 87,272,298.00 

34,404,489 

(9,627,306,369)

6,537,364 

 193 

(34,908,744)

(8,853,033,764)

(10,476,588,975)

(10,476,588,975)

(28,446,874)

2,269,392,286 

4,890,886,697 

7,160,278,983 

13,561,766,697 

2,271,740,324 

447,787,774 

 -   

24,908,225,630 

104,547,882,995 

(112,507,787,808)

1,288,494,250 

60,255,000 

 -   

 -   

(990,900,000)

56,405,500 

13,550,506 

(8,729,907,965)

330,890 

10 

(109,555,850)

(16,371,232,472)

(7,200,726,788)

(7,200,726,788)

(8,988,692)

1,327,277,678 

3,563,609,019 

4,890,886,697 

17,163,133,736 

1,209,881,995 

228,110,999 

431,250 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบกระแสเงินสด         
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บำท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  

หมำยเหตุ 2556 25562555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ระบุไว้)

1 ข้อมูลทั่วไป
1.1   การจัดตั้งบริษัท

 บรษิทั กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ�ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และ มทีีอ่ยูต่ำมทีจ่ดทะเบยีน 

ดังนี้

 99 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหำนคร 10210 - 0298

1.2   การประกอบธุรกิจ  

 บริษัทประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและให้บริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคมทุกประเภท รวมถึงกิจกำรที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน หรือซึ่ง

เป็นประโยชน์แก่กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และกำรให้บริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม  ทั้งในประเทศ ระหว่ำงประเทศ และต่ำง

ประเทศ ได้แก่ บริกำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศ บริกำรวทิยคุมนำคมและโทรศพัท์เคลื่อนที ่บริกำรสือ่สำรข้อมูล บรกิำรสือ่สำรไรส้ำย 

บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ำย บริกำร ควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ บริกำรเปิดประมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Auction) และธุรกิจอื่น  ที่เกี่ยวเนื่องและใกล้เคียงกัน

1.3   การให้บริษัทเอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุน

 บริษัทอนุญำตให้ผู้ประกอบกำรเอกชนด�ำเนินกำรในรูปแบบของสัญญำด�ำเนินกำรให้บริกำร หรือสัญญำร่วมกำรงำน     (ในที่นี้รวม

เรียกว่ำ “สัญญำร่วมกำรงำน”) กำรร่วมกำรงำนรวมทั้งที่ให้กับผู้ประกอบกำรเอกชนที่เป็นบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำกับบริษัท 

บรกิำรทีใ่ห้เอกชนด�ำเนนิกำร ได้แก่ บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบเซลลลู่ำ บรกิำรอนิเทอร์เนต็และบรกิำรสือ่สำรผ่ำนดำวเทยีม  ภำย

ใต้สัญญำร่วมกำรงำนส่วนใหญ่ เช่น บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูล่ำ ผู้ร่วมกำรงำนต้องจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีคิด

เป็นอัตรำร้อยละของรำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต�่ำตำมที่ระบุไว้ในสัญญำแล้วแต่จ�ำนวนใด             

จะสงูกว่ำ นอกจำกนีผู้ร่้วมกำรงำนต้องจดัหำสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ในกำรให้บรกิำรและโอนกรรมสทิธิอ์ปุกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรบักำร

ให้บริกำรนั้นๆ ให้แก่บริษัทภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำร่วมกำรงำน ภำยใต้สัญญำร่วมกำรงำนส่วนใหญ่กรรมสิทธิ์ทำง

กฎหมำยได้โอนมำให้บริษัทก่อนที่ผู้ร่วมกำรงำนจะน�ำไปด�ำเนินกำรให้บริกำร แต่อย่ำงไรก็ตำม ผู้ร่วมกำรงำนได้รับสิทธิในกำรที่จะ

ครอบครองและใช้สนิทรพัย์นัน้เพือ่ ให้บรกิำรตลอดระยะเวลำของกำรร่วมกำรงำน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผูร่้วมกำรงำนและบรษิทัทีจ่ะปฏบิตัิ

ตำมเงือ่นไขและข้อบงัคบัทีก่�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำน นโยบำยในกำรบนัทกึบญัชสีนิทรพัย์ภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนและกำร

รับรู้รำยได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.18 และ ข้อ 2.24 (จ) ตำมล�ำดับ
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ชื่อบริษัท

1.  บรษิทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ�ำกดั
 (มหำชน)    (“DTAC”)  

2. บริษัท ทรูมูฟ จ�ำกัด  (“True Move”)                            
 (เดิมชื่อ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จ�ำกัด)

3.  บริษัท ดิจิตอลโฟน จ�ำกัด  (“DPC”)

4.  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (เดิมชื่อ     
     บริษัท ซี. เอส. คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด)

ประเภทของบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบดิจิตอล 800 MHz.  และระบบ
ดิจิตอล PCN 1800  ทั่วประเทศไทยภำยใต้ชื่อ “DTAC”

โทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบดจิติอล PCN 1800 ทัว่ประเทศไทย
ภำยใต้ชื่อ “True Move”

โทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบดจิิตอล PCN 1800  ท่ัวประเทศไทย
ภำยใต้ชื่อ “DPC”

บริกำรรับ-ส่งสัญญำณโทรทัศน์และสัญญำณบริกำร
อินเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียม
(Up/Down Link)

อายุสัญญา/วันเริ่มสัญญา

27 ปี นับจำก 14 พ.ย. 33

17 ปี นับจำก 20 มิ.ย. 39

16 ปี นับจำก 19 พ.ย. 39

22 ปี นับจำก 9 ส.ค. 37

บริษัทเอกชนที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ภำยใต้สัญญำร่วมกำรงำนและร่วมลงทุนให้แก่บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555  

มีดังนี้

  

1.4 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553

 ตำมมำตรำ 84 แห่ง พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ

กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ) ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวำคม 2553 ได้ก�ำหนดให้บริษัท

ต้องน�ำรำยได้จำกผลประกอบกำรในส่วนที่ได้รับจำกกำรให้อนุญำตสัมปทำนหรือสัญญำว่ำด้วยกำรให้เอกชนเข้ำร่วมกำรงำนหรือ

ด�ำเนนิกำรทัง้หมดหรอืบำงส่วน โดยให้หกัค่ำใช้จ่ำยดงัต่อไปนีแ้ล้วเหลอืเท่ำใดให้ส่งคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสยีง กจิกำรโทรทศัน์

และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) และให้ กสทช. น�ำส่งเงินจ�ำนวนดังกล่ำวเป็นรำยได้แผ่นดินต่อไป

 (1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม เฉพำะส่วนที่คิดจำกฐำนรำยได้ที่เกิดจำกกำรอนุญำต สัมปทำน 

 หรือสัญญำ

 (2) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อสนับสนุนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึง และ บริกำรเพื่อสังคมตำมนโยบำยของรัฐบำล และ

 ตำมมำตรำ 50 เฉพำะส่วนที่คิดจำกฐำนรำยได้ที่เกิดจำกกำรอนุญำต สัมปทำน หรือสัญญำ

 (3) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินกำรตำมกำรอนุญำต สัมปทำน หรือสัญญำตำมที่กระทรวงกำรคลังก�ำหนด

 

 บริษัทได้บันทึกรับรู้ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับเงินที่ต้องน�ำส่งให้แก่ กสทช. ดังกล่ำว ในงบกำรเงินส�ำหรับปี 2556 เรียบร้อยแล้ว

1.5   ภาษีสรรพสามิต 

 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2546 รัฐบำลได้ออกพระรำชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติพิกัดอัตรำภำษีสรรพสำมิต  พ.ศ. 2527 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546  และพระรำชก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2546 เพื่อจัดเก็บ

ภำษีสรรพสำมิตกิจกำรโทรคมนำคม โดยเรียกเก็บจำกกิจกำรที่ได้รับอนุญำตหรือสัมปทำนจำกรัฐ ในอัตรำภำษีตำมมูลค่ำร้อยละ 

50 ต่อมำรฐับำลได้ประกำศลดอตัรำภำษลีงจำกเดมิคงเรยีกเกบ็ในอตัรำใหม่ตำมประกำศกระทรวงกำรคลงั เรือ่งลดอตัรำและยกเว้น

ภำษีสรรพสำมิต (ฉบับที่ 68) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2546 ดังนี้

 1.   กิจกำรโทรศัพท์พื้นฐำน จัดเก็บภำษีสรรพสำมิตจำกรำยรับในอัตรำร้อยละ 2  และภำษีเก็บเพิ่มเพื่อมหำดไทย ในอัตรำร้อยละ 

 10 ของอัตรำภำษีสรรพสำมิต รวมทั้งสิ้นในอัตรำร้อยละ 2.2

  2.  กจิกำรโทรศพัท์เคลือ่นที ่จดัเกบ็ภำษีสรรพสำมติจำกรำยรบัในอตัรำรอ้ยละ 10 และภำษีเกบ็เพิม่ เพือ่มหำดไทย ในอตัรำร้อยละ 

 10 ของอัตรำภำษีสรรพสำมิต รวมทั้งสิ้นในอัตรำร้อยละ 11

 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2546 มีมติเห็นชอบให้คู่สัญญำน�ำภำษีสรรพสำมิตมำหักออก  จำกส่วนแบ่งรำยได้ที่

คู่สัญญำต้องน�ำส่งให้บริษัท
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 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหำคม 2548 บริษัทมีภำระต้องเสียภำษีสรรพสำมิตจำกรำยได้กิจกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในอัตรำร้อยละ 10 และภำษี

เก็บเพิ่มเพื่อมหำดไทย ในอัตรำร้อยละ 10 ของอัตรำภำษีสรรพสำมิต รวมทั้งสิ้น ในอัตรำร้อยละ 11 

 เมือ่วนัที ่23 มกรำคม 2550 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบให้ยกเลกิมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่28 มกรำคม 2546 และวนัที ่11 กมุภำพนัธ์ 

2546 ที่ให้เอกชนคู่สัญญำร่วมกำรงำนน�ำภำษีสรรพสำมิตมำหักออกจำกส่วนแบ่งรำยได้ที่คู่สัญญำร่วมกำรงำนต้องจ่ำยให้บริษัท 

กระทรวงกำรคลังได้พิจำรณำอัตรำภำษีสรรพสำมิตที่เรียกเก็บจำกกิจกำรโทรคมนำคมใหม่ และได้ประกำศ เรื่องลดอัตรำภำษี

สรรพสำมิต (ฉบับที่ 79) ให้อัตรำภำษีสรรพสำมิตเป็น 0% โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2550 

1.6   ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

 เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2548 บริษัทได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมจำกคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

(กทช.) ตำมประเภทกำรให้บริกำร ดังนี้ 

 1. ใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1 ซึ่งอนุญำตให้บริษัทให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (Internet Service) ภำยใต้ขอบเขต 

 ของใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1 ประเภทไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง ซึ่งได้ต่ออำยุใบอนุญำตเมื่อวันท่ี 4 

 สิงหำคม 2552 และใบอนุญำตจะหมดอำยุในวันที่ 3 สิงหำคม 2557

 2. ใบอนญุำตกำรให้บรกิำรอนิเทอร์เนต็เกตเวย์ระหว่ำงประเทศ และบรกิำรชมุสำยอนิเทอร์เนต็แบบที ่2 ทีม่โีครงข่ำยเป็นของตนเอง 

 ซึ่งอนุญำตให้บริษัทเป็นผู ้ประกอบกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศ และบริกำรชุมสำยอินเทอร์เน็ต  

 ซึ่งได้ต่อใบอนุญำตเมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2556 และใบอนุญำต จะหมดอำยุในวันที่ 23 มกรำคม 2561

 3. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 1 ซึ่งอนุญำตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรโทรศัพท์ ระหว่ำงประเทศ  

 (International Calling Card Service) ซ่ึงได้ต่ออำยุใบอนุญำตเมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2552 และใบอนุญำตจะหมดอำยุ 

 ในวันที่ 3 สิงหำคม 2557

 4.  ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 3 ซึ่งอนุญำตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรโทรคมนำคม ดังนี้ 

  (ก) ให้เช่ำโครงข่ำยโทรคมนำคมหรอืเปิดให้บรกิำรสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนโทรคมนำคม (Networks or Facilities Provider)

  (ข) ให้บริกำรโทรคมนำคมบนโครงข่ำยโทรคมนำคมของตนเอง (Service Provider on Their Own Telecommunications 

  Network)

 โดยใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 3 จะหมดอำยุในวันที่ 3 สิงหำคม 2568

 บริษัทต้องปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หรือมำตรกำรที่เกี่ยวกับกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรตำมที่

ส�ำนักงำน กสทช. ก�ำหนด

1.7   ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

        เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2556 บริษัทได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ตำมประเภทกำรให้บริกำร ดังนี้   

  1. ใบอนญุำตประกอบกจิกำรกระจำยเสยีงหรอืโทรทศัน์ เพือ่ให้บรกิำรโครงข่ำยกระจำยเสยีงหรอืโทรทศัน์ทีไ่ม่ใช้คลืน่ควำมถี ่

  ระดับชำติ ใบอนุญำตมีอำยุ 15 ปี (ตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2556 ถึงวันที่ 27 มกรำคม 2571)

  2. ใบอนญุำตประกอบกจิกำรกระจำยเสยีงหรอืโทรทศัน์ เพือ่ให้บรกิำรกระจำยเสยีงหรอืโทรทศัน์ ช่องรำยกำร CAT CHANNEL  

  จ�ำนวน 1 ช่องรำยกำร มีผลนับตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2556 ถึงวันที่ 27 มกรำคม 2557 และบริษัทได้ด�ำเนินกำรขอต่ออำย ุ

  ใบอนุญำตแล้วตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎำคม 2556 

  3. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ ส�ำหรับกำรให้บริกำรส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียง 

  หรือโทรทัศน์จ�ำนวน 44 สถำนี ซึ่งได้รับอนุญำตเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2556 

 

 ทัง้นี ้เมือ่ได้รบัใบอนญุำตบรษิทัต้องปฏบิตัติำมระเบยีบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรอืมำตรกำรทีเ่กีย่วกบั กำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีม

และค่ำบริกำรตำมที่ส�ำนักงำน กสทช. ก�ำหนด
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1.8   สัญญาให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

 บริษัทได้ท�ำสัญญำให้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศกับผู้ให้บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Operator) ได้แก่บริษัทแอดวำนซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน) (AIS)  บริษัท ทรูมูฟ จ�ำกัด  (True Move)  บริษัท ดิจิตอล โฟน จ�ำกัด (DPC) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) (DTAC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศแก่ผู้ใช้บริกำรผ่ำนเลขหมำย

โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ำยของ Operator ซึ่งผู้ใช้บริกำรได้จัดท�ำค�ำขอใช้บริกำรและสัญญำใช้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ

กบั Operator โดยบรษิทัจะ เรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรจำก Operator  ซึง่ถอืเป็นลกูค้ำของบรษิทั และ Operator จะเป็นผูเ้รยีกเกบ็ค่ำบรกิำร

จำกลูกค้ำของ Operator ทั้งนี้ รำยได้ค่ำบริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศตำมสัญญำดังกล่ำวแสดงด้วยยอดสุทธิจำกส่วนลดซึ่งเป็น

ไปตำมยอดใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงินจำก Operator

2    นโยบายการบัญชี 
     นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินของบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.1   เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

 งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยควำมถึง

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท�ำและน�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้นเงินลงทุนบำง

ประเภทซึ่งใช้มูลค่ำยุติธรรมตำมที่ได้อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชี เรื่องเงินลงทุนอื่น (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.13)

 รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของบริษัทถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลักที่บริษัทด�ำเนินงำนอยู่ 

(สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนอ

งบกำรเงินของบริษัท

 ตัวเลขที่น�ำมำแสดงเปรียบเทียบ ได้ปรับปรุงเพื่อให้เปรียบเทียบได้กับกำรแสดงรำยกำรที่เปลี่ยนไป ในงวดปัจจุบัน และผลกระทบ

จำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบัญชีในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4  

2.2  การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อง

 ก) มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 โดยเก่ียวข้องและ

 มีผลกระทบต่อบริษัท มีดังนี้

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12   เรื่อง ภำษีเงินได้

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)        เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ

       ต่ำงประเทศ

 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 ก�ำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับงวด ซึ่งประกอบไปด้วยภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน

และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี นโยบำยกำรบัญชีใหม่ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 2.25 และผลกระทบที่เป็น

สำระส�ำคัญต่อบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.1 
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 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนฉบับนี้ที่มีผลกระทบต่อบริษัทคือ เรื่องกำรพิจำรณำ

สกลุเงนิหลกัทีใ่ช้ในกำรด�ำเนนิงำนในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกจิหลกัซึง่กจิกำรด�ำเนนิอยู ่บรษิทัได้พจิำรณำและได้ข้อสรปุว่ำสกลุ

เงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นสกุลเงินบำท ดังนั้นกำรถือปฏิบัติตำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 จึงไม่มีผลกระทบต่อ

สินทรัพย์ หนี้สินและก�ำไรสะสมของบริษัท นโยบำยกำรบัญชีเพ่ิมใหม่ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.4 กำร

ปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และบริษัทยังไม่ได้น�ำมำถือปฏิบัติ 

 ข)  กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ รอบระยะเวลำบัญชี 

 ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2557

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่  7 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกระแสเงินสด

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ภำษีเงินได้

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สัญญำเช่ำ

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง รำยได้

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 

   เงินตรำต่ำงประเทศ

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) เรือ่ง กำรเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

  มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง กำรรวมธุรกิจ

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและ กำรด�ำเนินงำน 

   ที่ยกเลิก

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ส่วนงำนด�ำเนินงำน

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนขึ้นส�ำหรับลักษณะกำรแปลงสภำพ ที่กำรตัดสินใจเป็นของ 

ผูถ้อืตรำสำรไม่มผีลกระทบกบักำรจดัประเภทของหนีส้นิส�ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิทีแ่ปลงสภำพได้ นอกจำกนีม้ำตรฐำนกำรบญัชี

ฉบับที่ 1 ยังได้อธิบำยส่วนประกอบของส่วนของเจ้ำของว่ำกิจกำรอำจแสดงรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ แต่ละ

รำยกำรในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของหรอื ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ได้ กำรปรบัปรงุมำตรฐำน

ดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงิน ของบริษัท 

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน จะต้องส่งผลให้

เกิดกำรรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐำนกำรเงินเท่ำนั้นจึงสำมำรถจัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุนกำรปรับปรุงมำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่ง

ผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท

 มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555) ได้มกีำรปรบัปรงุเพิม่เตมิข้อยกเว้นของหลกักำรทีม่อียูส่�ำหรบักำรวดัมลูค่ำของสนิทรพัย์

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยตุธิรรม มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 ฉบบัทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนัก�ำหนดให้กจิกำรวดัค่ำภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วข้องกบัสนิทรพัย์
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โดยขึน้กบักำรคำดกำรณ์ของกจิกำรเกีย่วกบัมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืจำกมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์จำกกำรใช้หรอืจำกกำรขำย 

กำรปรบัปรงุมำตรฐำนฉบบันีไ้ด้มกีำรเพิม่เตมิเกีย่วกบัข้อสมมตฐิำนว่ำ รำคำตำมบญัชขีองอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุ ซึง่วดัมลูค่ำ

โดยใช้มลูค่ำยตุธิรรมคำดว่ำจะได้รบัคนืโดยกำรขำย นอกจำกนีไ้ด้มกีำรรวมกำรตคีวำมฉบบัที ่21 เรือ่ง ภำษเีงนิได้-กำรได้รบัประโยชน์

จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่ เป็นส่วนของมำตรฐำนฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง 2555) กำรปรับปรุงมำตรฐำน

ดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท 

 มำตรฐำนฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) ได้มีกำรตัดแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับกำรเช่ำที่ดินซึ่งมีอำยุกำรใช้งำนไม่จ�ำกัด ให้เป็นสัญญำเช่ำ

ด�ำเนินงำน มำตรฐำนได้มีกำรแก้ไขโดยมีกำรท�ำให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกำรเช่ำที่ดินและอำคำรโดยจะต้องมีกำรพิจำรณำแยกจำกกัน

ว่ำ ควรจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำกำรเงินหรือสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนโดยใช้หลักกำรทั่วไปที่กล่ำวในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท 

 มำตรฐำนฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ได้ตัดภำคผนวกของมำตรฐำนกำรบัญชีของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 ออก กำรปรับปรุง

มำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท

 มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555) ได้มกีำรตดัข้อควำมในส่วนของกำรปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นแปลงของมำตรฐำนกำรบญัชี

ฉบับที่ 19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออก กำรปรับปรุงมำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท

 มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2555) ได้มกีำรอธบิำยให้ชดัเจนเกีย่วกบักำรบนัทกึบญัช ีผลสะสมของผลต่ำงจำกอตัรำแลก

เปลี่ยนรอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวกับกำรจ�ำหน่ำยหรือกำรจ�ำหน่ำยบำงส่วนของหน่วยงำน ในต่ำงประเทศ วิธีกำรทำงบัญชีดังกล่ำวต้อง

ใช้วิธีกำรปรับไปข้ำงหน้ำซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำที่มี วันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2554 เป็นต้นไป กำรปรับปรุง

มำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท

 

 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ได้มีกำรยกเลิกกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบำลโดยยกเลิกกำร

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรำยละเอียดส�ำหรับรำยกำรทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรัฐบำลและหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน นอกจำกนี้ได้มีกำร

ก�ำหนดค�ำนยิำมของกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกบัรฐับำลให้ง่ำยและชดัเจนขึน้  กำรปรบัปรงุมำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบกบังบกำรเงนิ

ของบริษัท 

 

 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนขึ้นส�ำหรับกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีจำกวิธีส่วนได้เสีย

มำเป็นวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนกำรบัญชีก�ำหนดให้มีกำรปรับปรุง โดยวิธีย้อนหลัง กรณีที่กิจกำรสูญเสีย

อทิธพิลอย่ำงมนียัส�ำคญัส่วนได้เสยีในบรษิทัดงักล่ำวทีค่งเหลอือยูต้่องวดัมลูค่ำด้วยวธิยีตุธิรรม กำรปรบัปรงุเรือ่งนีต้้องใช้วธิปีรบัไป

ข้ำงหน้ำซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2554 เป็นต้นไป กำรปรับปรุงมำตรฐำน

ดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท

 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนขึ้นส�ำหรับกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีจำกวิธีส่วนได้เสีย

มำเป็นวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนกำรบัญชีก�ำหนดให้มีกำรปรับปรุง โดยวิธีย้อนหลัง กรณีที่กิจกำรสูญเสีย

กำรควบคุมร่วม ส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่ำวที่คงเหลืออยู่ต้องวัดด้วย มูลค่ำยุติธรรม กำรปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้ำงหน้ำ

ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่  1 มกรำคม 2554 เป็นต้นไป กำรปรับปรุงมำตรฐำนดังกล่ำว

ไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท

 มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555) ได้มกีำรเน้นหลกักำรของกำรเปิดเผยทีม่อียูใ่นปัจจบุนัส�ำหรบั เหตกุำรณ์และรำยกำร

ทีม่สีำระส�ำคญั มกีำรเพิม่เตมิข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยข้อมลูให้ครอบคลมุกำรเปิดเผยเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยตุธิรรม 

(ถ้ำหำกมสีำระส�ำคญั) และต้องมกีำรปรบัข้อมลูทีเ่กีย่วข้องให้เป็นปัจจบุนัจำกข้อมลูล่ำสดุของรำยงำนประจ�ำปี กำรปรบัปรงุมำตรฐำน

ดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท 
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 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) ได้มีกำรอธิบำยกำรปันส่วนค่ำควำมนิยมให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  

จะต้องไม่เกินกว่ำส่วนงำนด�ำเนินงำนก่อนกำรรวมส่วนงำน ตำมที่ได้ระบุไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 เรื่อง  

ส่วนงำนด�ำเนินงำน

 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จำกกำรรวมธุรกิจอำจ

ต้องมีกำรแบ่งแยกได้ แต่จะรวมได้เฉพำะกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่สำมำรถระบุได้ในสัญญำ ที่เก่ียวข้องเท่ำนั้น ในกรณีดังกล่ำว

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนต้องรบัรูแ้ยกต่ำงหำกจำกค่ำควำมนยิมแต่สำมำรถรวมกบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีเ่กีย่วข้องได้ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน

อำจรับรู้รวมกันเป็นสินทรัพย์ชุดเดียวโดยที่สินทรัพย์แต่ละรำยกำรมีอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน กำรปรับปรุง

มำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) ได้ขยำย

ขอบเขตครอบคลุมกำรจัดประเภทและวิธีกำรบันทึกบัญชีของรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�ำระด้วยเงินสดและกำรจ่ำย               

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�ำระด้วยตรำสำรทุนในกิจกำร กำรปรับปรุงมำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) ได้แก้ไขกำรวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม ให้ทำงเลือก

ในกำรวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมโดยวัดจำกมูลค่ำยุติธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ จะท�ำได้ก็

ต่อเมื่อตรำสำรนั้นแสดงถึงส่วนได้เสียในควำมเป็นเจ้ำของปัจจุบันและท�ำให้ผู้ถือมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของกิจกำร

ตำมสัดส่วนที่ลงทุนในกรณีที่มีกำรช�ำระบัญชี 

 ส�ำหรบัองค์ประกอบอืน่ของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�ำนำจควบคมุให้วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุธิรรม เว้นแต่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

จะก�ำหนดให้ใช้เกณฑ์อืน่ในกำรวดัมลูค่ำ แนวทำงของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันีจ้ะน�ำมำใช้กบัรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุน้

เป็นเกณฑ์ทัง้หมดซึง่เป็นส่วนหนึง่ของกำรรวมธรุกจิ รวมถงึกำรจ่ำยค่ำตอบแทนโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ กำรปรบัปรงุมำตรฐำนดงักล่ำว

ไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) ได้มีกำรก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยและ

กำรด�ำเนนิงำนทีย่กเลกิ กำรเปิดเผยข้อมลูโดยมำตรฐำนฉบบัอืน่มต้ิองน�ำมำปฏบิตัใิช้ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมกีำร

ก�ำหนดให้เปิดเผย กำรปรับปรุงมำตรฐำนดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) มกีำรอธบิำยให้ชดัเจนขึน้ว่ำกจิกำรจะเปิดเผยกำรวดัมลูค่ำของสนิทรพัย์

ของแต่ละส่วนงำนเมือ่มกีำรรำยงำนกำรวดัมลูค่ำนัน้ให้ผูม้อี�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุด้ำนกำรด�ำเนนิงำน กำรปรบัปรงุมำตรฐำนดงักล่ำว

ไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงินของบริษัท 

 ข)  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 

 ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2557

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ  

    และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่อง  กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 เรื่อง  สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและ 

    กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 เรื่อง กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29  

    เรือ่ง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  ในสภำพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรนุแรง

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 เรื่อง  งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 เรื่อง  ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 เรื่อง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 เรื่อง  กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
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 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 เรื่อง  กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15 เรื่อง  สิ่งจูงใจสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน 

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 เรื่อง  กำรประเมินเนื้อหำของรำยกำรที่เกี่ยวกับของรูปแบบกฎหมำย

    ตำมสัญญำเช่ำ 

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง  กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 ก�ำหนดวิธีปฏิบัติทำงบัญชีส�ำหรับหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ 

และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคล้ำยคลงึกนั ทีเ่ป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงในประมำณกำรระยะเวลำ หรอืจ�ำนวนของทรพัยำกรทีม่ปีระโยชน์

เชิงเศรษฐกิจซึ่งน�ำมำจ่ำยช�ำระภำระผูกพัน หรือกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำคิดลด กำรตีควำมนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 ก�ำหนดให้มีกำรพิจำรณำว่ำข้อตกลงเป็นหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

โดยอ้ำงองิจำกเนือ้หำของข้อตกลง กำรตคีวำมนีก้�ำหนดให้ประเมนิว่ำข้อตกลงเข้ำเงือ่นไขต่อไปนีห้รอืไม่ (1) กำรปฏบิตัติำมข้อตกลง

ขึ้นอยู่กับกำรใช้สินทรัพย์ที่เฉพำะเจำะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่ำว เป็นกำรให้สิทธิในกำรใช้สินทรัพย์นั้น กำรตีควำมฉบับนี้ไม่

เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 ก�ำหนดวิธีปฏิบัติทำงบัญชีในงบกำรเงินของผู้ลงทุนส�ำหรับส่วนได้เสียจำก

กองทุนเพื่อกำรรื้อถอน ซึ่งสินทรัพย์ของกองทุนมีกำรจัดกำรแยกต่ำงหำก และมีกำรจ�ำกัดสิทธิของ ผู้ลงทุนในกำรเข้ำถึงสินทรัพย์

ของกองทุน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 ไม่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 ก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 

29 เรื่องกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง ส�ำหรับรอบระยะเวลำ ซึ่งกิจกำรได้ระบุแล้วว่ำ สกุลเงินที่ใช้ใน

กำรด�ำเนนิงำนของตนเป็นสกลุเงนิของระบบเศรษฐกจิทีม่ภีำวะเงนิเฟ้อรนุแรง โดยทีใ่นงวดก่อนสภำวะเศรษฐกจิไม่ได้มภีำวะเงนิเฟ้อ

รุนแรง กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 ไม่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 ก�ำหนดว่ำห้ำมกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมที่

เคยรับรู้ในงวดระหว่ำงกำลงวดก่อน กำรตีควำมนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทำนบริกำรระหว่ำงภำครัฐกับเอกชนในกำรให้

บริกำรสำธำรณะโดยที่เอกชนได้เข้ำร่วมในกำรสร้ำง กำรลงทุน กำรด�ำเนินงำน และกำรบ�ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับบริกำร

สำธำรณะ กำรตีควำมฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 ให้ค�ำอธิบำยเกี่ยวกับกรณีที่ขำยสินค้ำหรือให้บริกำรพร้อมกับให้สิทธิพิเศษ

แก่ลูกค้ำ (เช่น คะแนนหรือได้รับสินค้ำโดยไม่ต้องจ่ำยค่ำตอบแทน) ว่ำเป็นรำยกำรที่มีหลำยองค์ประกอบ และสิ่งตอบแทนที่ได้รับ

หรอืค้ำงรบัจำกลกูค้ำต้องปันส่วนให้แต่ละองค์ประกอบของรำยกำรโดยใช้มลูค่ำยตุธิรรม กำรตคีวำมฉบบันีไ้ม่เกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิ

งำนของบริษัท

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17 ก�ำหนดแนวปฏิบัติในกำรบันทึกกำรจ่ำยสินทรัพย์นอกเหนือจำกเงินสดเป็น

เงินปันผลให้แก่เจ้ำของที่ปฏิบัติตนอยู่ในลักษณะที่เป็นเจ้ำของ กำรตีควำมมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้กล่ำวถึงกำร

ก�ำหนดเวลำรบัรูเ้งนิปันผลค้ำงจ่ำย กำรวดัมลูค่ำเงนิปันผลค้ำงจ่ำยและกำรบญัชสี�ำหรบัผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์

ที่จ่ำยให้และมูลค่ำตำมบัญชีของเงินปันผลค้ำงจ่ำย เมื่อกิจกำรช�ำระเงินปันผลค้ำงจ่ำย กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร

เงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท
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 กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่18 ก�ำหนดวธิกีำรบญัชสี�ำหรบักำรโอนทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ซึง่กจิกำรได้รบั

โอนมำจำกลกูค้ำ ข้อตกลงซึง่อยูภ่ำยใต้ขอบเขตของกำรตคีวำมฉบบันี ้หมำยถงึข้อตกลงทีท่�ำให้กจิกำรได้รบัทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์

จำกลกูค้ำเพือ่ท�ำให้ลกูค้ำสำมำรถเชือ่มต่อกบัเครอืข่ำยได้หรอื เพือ่ให้ลกูค้ำเข้ำถงึสนิค้ำหรอืบรกิำรได้อย่ำงต่อเนือ่ง กำรตคีวำมฉบบั

นี้กล่ำวถึงกำรวัดมูลค่ำเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่รับโอนและกำรบันทึกบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ไม่มี

ผลกระทบต่อบริษัท

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15 ก�ำหนดวิธีกำรปฏิบัติทำงบัญชีในกำรรับรู้สิ่งจูงใจที่ผู้ให้เช่ำให้แก่ผู้เช่ำส�ำหรับสัญญำเช่ำ

ด�ำเนินงำน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27 ก�ำหนดแนวทำงในประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำยระหว่ำงกิจกำร

กับผู้ลงทุน ว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมเชื่อมโยงกัน ควรบันทึกเป็นรำยกำรเดียวกันและเข้ำเงื่อนไขของสัญญำเช่ำภำยใต้มำตรฐำน

กำรบัญชีฉบับที่ 17 เรื่องสัญญำเช่ำ หรือไม่ โดยก�ำหนดให้วิธีปฏิบัติทำงบัญชีจะต้องสะท้อนถึงเนื้อหำสำระของสัญญำ กำรตีควำม

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท 

 ค)  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 

 ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2557 

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 ก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับข้อตกลงสัมปทำนบริกำรระหว่ำงภำครัฐ 

กับเอกชน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

 กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 ก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏบิตัสิ�ำหรบัรำยจ่ำยทีเ่กดิขึน้ภำยในกจิกำรในกำรพฒันำและกำร

ด�ำเนินงำนส�ำหรับเว็บไซต์ที่กิจกำรมีไว้เพื่อกำรงำนภำยในหรือภำยนอก โดยให้กิจกำรต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในมำตรฐำนกำร

บัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

 ง) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม  2559 

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญำประกันภัย

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่4 ถอืปฏบิตักิบัสญัญำประกนัภยัทัง้หมด (รวมถงึสญัญำประกนัภยัต่อ)  ทีก่จิกำรเป็นผูอ้อก

และสัญญำประกันภัยต่อที่กิจกำรถือไว้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

2.3  การใช้ประมาณการ

 กำรจัดท�ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องประมำณกำรและ

ก�ำหนดข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกับตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่

อำจเกดิขึน้ ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ และข้อมลูรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำทีเ่สนองบกำรเงนิดงักล่ำว ตวัเลขทีเ่กดิขึน้จรงิอำจ

แตกต่ำงจำกตัวเลขประมำณกำร ถึงแม้ว่ำตัวเลขประมำณกำรได้จัดท�ำขึ้นด้วยควำมเข้ำใจที่ดีที่สุดในเหตุกำรณ์และสิ่งที่กระท�ำไป

ในปัจจุบัน ในรอบระยะเวลำที่เสนองบกำรเงิน

2.4   การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

 รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของบริษัทวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินบำท งบกำรเงินรวมน�ำเสนอในสกุลเงินบำท บริษัทแปลงค่ำรำยกำรที่

เป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร และแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน

ซึง่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ รำยกำรก�ำไรและรำยกำรขำดทนุ

ที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช�ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำ

ต่ำงประเทศ ได้บันทึกไว้ในก�ำไรหรือขำดทุน
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 ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงนิลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอืน่ซึง่วดัมลูค่ำโดยใช้มลูค่ำยตุธิรรม ให้รวมผลต่ำงดงักล่ำว

เป็นรำยกำรก�ำไรหรือรำยกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียน ส่วนผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินลงทุนใน

ตรำสำรทุนที่ถือไว้เพื่อค้ำ ให้รวมผลต่ำงดังกล่ำวเป็นรำยกำรก�ำไรหรือรำยกำรขำดทุนของกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม นอกจำก

นีผ้ลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงนิลงทนุ ในตรำสำรทนุทีถ่อืไว้เผือ่ขำยให้รวมไว้ในส่วนเกนิทนุจำกกำรตมีลูค่ำยตุธิรรมซึง่แสดงอยูใ่นส่วน

ของผู้ถือหุ้น

 รำยกำรในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัว

เฉลี่ยในระหว่ำงปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำบัญชี 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศได้รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อมี

กำรจ�ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้นผลสะสมของผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทั้งหมดดังกล่ำว ถือเป็นส่วนหนึ่งของรำยกำรก�ำไรหรือ

ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้นในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2.5   ความเสี่ยงทางการเงิน

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทไม่ได้ท�ำสัญญำตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงิน เช่น สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วง

หน้ำหรือสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิของบรษิทัประกอบด้วย ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ ลกูหนีผ้ลประโยชน์

ตอบแทนจำกสัญญำร่วมกำรงำน และรำยได้ค้ำงรับ และหนี้สินทำงกำรเงินประกอบด้วย เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ภำษีมูลค่ำ

เพิ่มค้ำงจ่ำย ภำษีเงินได้ นิติบุคคลค้ำงจ่ำย และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

 กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงทำงกำรเงินได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 42

2.6   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ และเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝำกธนำคำรประเภทที่

ต้องจ่ำยคืนเมื่อสิ้นระยะเวลำที่ก�ำหนด เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ

2.7   เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วครำว หมำยถึง เงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจ�ำ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน เงินลงทุน ในตรำสำรหนี้ซึ่งมีอำยุเกิน

สำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำแต่ไม่เกินสิบสองเดือน และเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมตั้งใจที่จะถือไว้

ในช่วงเวลำน้อยกว่ำสิบสองเดือน 

2.8   ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจ�ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญซึ่ง

ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี มูลค่ำของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของลูกหนี้

กำรค้ำเมือ่เปรยีบเทยีบกบัมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัจำก ลกูหนีก้ำรค้ำ หนีส้ญูทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงปีจะรบัรูไ้ว้ในงบก�ำไรขำดทนุ โดยถอื

เป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำย ในกำรบริหำร ลูกหนี้ส่วนแบ่งบริกำรโทรคมนำคมแสดงเป็นแบบสุทธิรำยกำรกับเจ้ำหนี้ส่วนแบ่งบริกำร

โทรคมนำคม

2.9   สินค้าและพัสดุคงเหลือ

 สินค้ำและพัสดุคงเหลือ แสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำและพัสดุคงเหลือ

ค�ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินค้ำและพัสดุ

นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสินค้ำและพัสดุ มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับประมำณจำก

รำคำทีค่ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกตขิองธรุกจิ หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำส�ำหรบัสนิค้ำหรอืพสัดทุีเ่ก่ำล้ำสมยัหรอื

เสื่อมคุณภำพจะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเมื่อสำมำรถระบุได้
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2.10  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

 (ก) สิทธิการใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�้า - Indefeasible Rights of Use ( “IRU”)

บรษิทัได้ท�ำสญัญำเพือ่ซือ้สทิธกิำรใช้วงจรระบบเคเบลิใต้น�ำ้บำงสำย ในกรณทีีบ่รษิทัมสีทิธใินกำรใช้ทีเ่พกิถอนได้ในวงจรระบบ

เคเบลิใต้น�ำ้ตลอดอำยกุำรใช้งำนตำมสญัญำ โดยบรษิทัไม่ได้รบัโอนควำมเสีย่งและผลประโยชน์  ส่วนใหญ่จำก  IRU นัน้  บรษิทั

จะบันทึกจ�ำนวนเงินที่บริษัทจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิกำรใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�้ำดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนที่

จะถึงก�ำหนดในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและ ส่วนที่จะถึงก�ำหนดเกินกว่ำหนึ่งปีได้แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนอื่น สิทธิกำรใช้วงจรดังกล่ำวบันทึกเริ่มแรก ในรำคำทุนและตัดจ�ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำหรือตำมอำยุ

กำรให้ประโยชน์แล้วแต่อำยุใดจะต�่ำกว่ำ 

 (ข)  สิทธิการเช่า

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรได้มำซึ่งสิทธิกำรเช่ำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและตัดจ�ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรง ตลอดอำยุสัญญำเช่ำ

2.11  บริษัทร่วม

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้เริ่มแรกด้วยรำคำทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่ำวเป็นกำรลงทุนในกิจกำรที่บริษัทมีอิทธิพลอย่ำงเป็นนัยส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม  ก�ำไรขำดทุนที่ยัง

ไม่เกดิขึน้ระหว่ำงบรษิทักบับรษิทัร่วมได้ตดัออกจำกงบกำรเงนินีแ้ล้วตำมสดัส่วนทีบ่รษิทัมส่ีวนได้เสยีในบรษิทันัน้ เว้นแต่มหีลกัฐำน

ว่ำสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำจะไม่ตัดรำยกำรขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงดังกล่ำว บริษัทจะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุน

เมื่อมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นศูนย์ เว้นแต่บริษัทมีภำระผูกพันหรือต้องจ่ำยเพื่อช�ำระภำระผูกพันของบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทได้

ค�้ำประกันหรือให้กำรยินยอมไว้

 บรษิทัแสดงเงนิลงทนุในงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัด้วยวธิรีำคำทนุ บรษิทัจะทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทนุ  เมือ่มข้ีอบ่งชีว่้ำเงนิลงทนุ

นั้นอำจมีกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น หำกรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำ จะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุน 

จำกกำรด้อยค่ำรวมไว้ในงบก�ำไรขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะบริษัท

 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทร่วม ได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 16

 

2.12  กิจการร่วมค้า   

 เงนิลงทนุในกจิกำรร่วมค้ำแสดงในงบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนได้เสยีด้วยวธิส่ีวนได้เสยี บรษิทัจะหยดุรบัรูส่้วนแบ่งขำดทนุ

เมือ่มลูค่ำเงนิลงทนุในกจิกำรร่วมค้ำเป็นศนูย์ เว้นแต่บรษิทัมภีำระผกูพนัหรอืต้องจ่ำยเงนิเพือ่ช�ำระภำระผกูพนัของกจิกำรร่วมค้ำซึง่

บริษัทได้ค�้ำประกันหรือให้กำรยินยอมไว้ 

 บรษิทัแสดงเงนิลงทนุในงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัด้วยวธิรีำคำทนุ บรษิทัจะทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทนุ  เมือ่มข้ีอบ่งชีว่้ำเงนิลงทนุ

นัน้อำจมกีำรด้อยค่ำเกดิขึน้ หำกรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทนุสงูกว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนื บรษิทัจะบนัทกึรำยกำรขำดทนุจำก

กำรด้อยค่ำรวมไว้ในงบก�ำไรขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะบริษัท

 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำรร่วมค้ำ ได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 17

2.13  เงินลงทุนอื่น

 บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ  เป็น 4 ประเภท 

คือ  1. เงินลงทุนเพื่อค้ำ  2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนด  3. เงินลงทุนเผื่อขำย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป  กำรจัดประเภทขึ้นอยู่กับ

จุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู้ก�ำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมส�ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจัด

ประเภทเป็นระยะ 
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 (1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมำยหลักในกำรหำก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ในช่วงเวลำสั้นไม่เกิน 3 เดือน

 นับแต่เวลำที่ลงทุน  และแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน    

 (2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด คือ เงินลงทุนที่มีก�ำหนดเวลำและผู้บริหำรตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือไว้จน

 ครบก�ำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  เว้นแต่จะครบก�ำหนดภำยใน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

 ก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

 (3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคล่องหรือเมื่ออัตรำดอกเบี้ย

 เปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ�ำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลำน้อยกว่ำ 

 12 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กจ็ะแสดงรวมไว้ในสนิทรพัย์หมนุเวยีน หรอืเว้นแต่กรณทีีฝ่่ำยบรหิำรมคีวำมจ�ำเป็น

 ที่ต้องขำยเพื่อเพิ่มเงินทุนด�ำเนินงำน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน

 (4)  เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรับ

 

 เงนิลงทนุทัง้ 4 ประเภทรบัรูม้ลูค่ำเริม่แรกด้วยรำคำทนุ ซึง่หมำยถงึมลูค่ำยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่ห้ไปเพือ่ให้ได้มำซึง่เงนิลงทนุนัน้

รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำรำยกำร

 เงินลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนวัดตำมรำคำเสนอซื้อ

ทีอ้่ำงองิจำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ณ วนัท�ำกำรสดุท้ำยของวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำงองิรำคำเสนอซือ้ล่ำสดุ

จำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รำยกำรก�ำไรและขำดทนุทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทนุเพือ่ค้ำรบัรูใ้นงบก�ำไรขำดทนุ รำยกำร

ก�ำไรและขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

 เงนิลงทนุทีจ่ะถอืไว้จนครบก�ำหนดวดัมลูค่ำภำยหลงักำรได้มำด้วยวธิรีำคำทนุตดัจ�ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ หกัด้วยค่ำเผือ่

กำรด้อยค่ำ

 เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

 บริษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น หำกรำคำตำมบัญชี

ของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำรวมไว้ในงบก�ำไรขำดทุน

 ในกำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุ ผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำยตุธิรรมของผลตอบแทนสทุธทิีไ่ด้รบัจำกกำรจ�ำหน่ำย เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรำคำตำม

บัญชีของเงนิลงทนุนัน้จะบนัทกึรวมอยูใ่นก�ำไรหรอืขำดทนุ กรณทีีจ่�ำหน่ำยเงนิลงทนุ ทีถ่อืไว้ในตรำสำรหนีห้รอืตรำสำรทนุชนดิเดยีวกนั

ออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนท่ีจ�ำหน่ำยจะก�ำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้ำหนักของรำคำตำมบัญชีจำกจ�ำนวน

ทั้งหมดที่ถือไว้

 ข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ผู้บริหำรตั้งใจถือไว้เกินกว่ำ 1 ปี จัดเป็นเงินลงทุนระยะยำวอื่นได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ข้อ 18

2.14  เงินลงทุนที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิทธิในการให้ด�าเนินการตามสัญญาร่วมการงานและตามสัญญาท�าการตลาด

 เงนิลงทนุทีไ่ด้รบัจำกบรษิทัเอกชนเพือ่เป็นกำรแลกเปลีย่นกบักำรให้สทิธแิก่บรษิทัเอกชนในกำรด�ำเนนิกำร ตำมสญัญำร่วมกำรงำน

และตำมสญัญำท�ำกำรตลำด บรษิทัไม่มภีำระผกูพนัในกำรช�ำระต้นทนุให้แก่บรษิทัเอกชนคูส่ญัญำ จะบนัทกึด้วยมลูค่ำยตุธิรรมและ

รับรู้เป็นรำยได้ทันทีในงวดที่เกิดรำยกำร
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2.15  ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนเงินลงทุน

 บรษิทัจะบนัทกึก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรลดหรอืเพิม่สดัส่วนเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมหรอืกจิกำรร่วมค้ำ ในส่วนของผูถ้อืหุน้ เมือ่บรษิทั

ร่วมหรอืกจิกำรร่วมค้ำมกีำรเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนแต่บรษิทัมไิด้เพิม่หรอืลดสดัส่วนเงนิลงทนุตำมสดัส่วนเดมิก่อนทีจ่ะมกีำรเพิม่

หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำ

2.16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 อสงัหำรมิทรัพย์ทีถ่อืไว้เพือ่หำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเชำ่ระยะยำว หรอืจำกกำรเพิม่มลูค่ำของสนิทรพัย์ หรอืทัง้สองอย่ำง และไมไ่ด้

มีไว้เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทถูกจัดประเภทเป็นอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน รวมถึงอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำร

ก่อสร้ำงเพื่อพัฒนำเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต

 บริษัทจัดประเภทที่ดินที่ถือไว้ภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเมื่ออสังหำริมทรัพย์นั้นเป็นไปตำมค�ำ

นิยำมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนนั้นจะถูกรับรู้เสมือนว่ำเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัท ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของกำรใช้ในอนำคต ซึ่งบริษัทไม่ได้

ระบุว่ำจะใช้ที่ดินนั้นเป็นอสังหำริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งำนหรือเพื่อขำยในระยะสั้น

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนวัดมูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในกำรท�ำรำยกำร และวัดมูลค่ำภำยหลังกำรรับรู้ด้วย

รำคำทุนหักผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)

 ต้นทนุทีเ่กดิข้ึนภำยหลงัจะบนัทกึรวมในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์กต่็อเมือ่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทัจะได้รบัประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกต้นทุนนั้น และสำมำรถวัดรำคำมูลค่ำต้นทุนได้อย่ำงน่ำเชื่อถอื ต้นทุนในกำรซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำจะ

รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

       

 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนก�ำหนดโดยใช้รำคำประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ

2.17  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ รับรู้เริ่มแรกตำมรำคำทุน หักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

 ค่ำเสือ่มรำคำค�ำนวณโดยวธิเีส้นตรงเพือ่ลดรำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์แต่ละชนดิตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ ทีป่ระมำณกำรไว้ของ

สินทรัพย์ต่อไปนี้  ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่ำประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์มีไม่จ�ำกัด

 อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง และส่วนปรับปรุง  10 - 40  ปี

 อุปกรณ์โทรคมนำคม  5 - 10  ปี

 ระบบโครงข่ำยเคเบิ้ลใต้น�้ำ  10 -20  ปี

 เครื่องมือ  อุปกรณ์อื่น เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ส�ำนักงำน  5 - 10  ปี

 ยำนพำหนะ  5  ปี

 ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ให้

เหมำะสม

 ในกรณีที่รำคำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำคำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน

 รำยกำรก�ำไรขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์  ค�ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนทีไ่ด้รบักบัรำคำตำมบญัช ีและ

ได้รวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุน
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 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรือกำรปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น จะถูกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ เมื่อมีควำมเป็นไป

ได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตที่จะกลับเข้ำสู่บริษัทมีมูลค่ำสูงกว่ำกำรใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ตั้งแต่

ต้นเมือ่ได้มำซึง่สนิทรพัย์ และจะตดัค่ำเสือ่มรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ทีเ่หลอือยูข่องสนิทรพัย์  ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรงุรกัษำรบั

รู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดขึ้น

2.18 สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน

 บรษิทับนัทกึสนิทรพัย์ทีไ่ด้รบัโอนกรรมสทิธิต์ำมรำคำทนุทีบ่รษิทัเอกชนผูโ้อนได้รำยงำนให้แก่บรษิทัทัง้จ�ำนวน  ณ วนัทีบ่รษิทัเอกชน

คู่สัญญำส่งมอบสินทรัพย์นั้นให้แก่บริษัท คู่กับบัญชีรำยได้รอตัดบัญชี ซึ่งแสดงในหมวดหนี้สิน

 ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ที่ได้รับโอนค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์  และบันทึกเป็นค่ำใช้

จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุน ดังนี้

 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง                                                                                   20  ปี

 อุปกรณ์โทรคมนำคม                                                                                   5 - 10  ปี

 เครื่องมือ อุปกรณ์อื่น เครื่องตกแต่งติดตั้ง และเครื่องใช้ส�ำนักงำน                       5 - 10  ปี

 ส�ำหรับกำรรับรู้รำยได้รอตัดบัญชีได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.24 (จ)

2.19  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 สทิธกิำรใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีซ่ือ้มำมลีกัษณะเฉพำะบนัทกึเป็นสนิทรพัย์โดยค�ำนวณจำกต้นทนุในกำรได้มำและกำรด�ำเนนิกำร

ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน�ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจ�ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์ภำยใน

ระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี

 

 ต้นทุนที่ใช้ในกำรพัฒนำและบ�ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในกำรจัดท�ำโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ทีบ่รษิทัเป็นผูด้แูลและมลีกัษณะเฉพำะเจำะจงซึง่อำจให้ประโยชน์ เชงิเศรษฐกจิทีม่ำกกว่ำต้นทนุเป็นเวลำเกนิกว่ำหนึง่

ปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงำนที่ท�ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำใช้

จ่ำยที่เกี่ยวข้องในจ�ำนวนเงินที่เหมำะสม

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำประสิทธิภำพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นกว่ำเมื่อได้มำ จะบันทึกเป็นต้นทุนเพื่อกำรพัฒนำและบวก

รวมไว้ในต้นทนุเมือ่ได้มำซึง่โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้ ต้นทนุในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพวิเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์และตดัจ�ำหน่ำย

โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ตำมประมำณกำร แต่ไม่เกิน 5 ปี

 รายจ่ายวิจัยและการพัฒนา 

 รำยจ่ำยเพือ่กำรวจิยัรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเมือ่เกดิขึน้ ต้นทนุของโครงกำรพฒันำ (ซึง่เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและกำรทดสอบผลติภณัฑ์

ใหม่หรือกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์) รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในจ�ำนวนไม่เกินต้นทุนที่สำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ และเมื่อ

ประเมินแล้วว่ำโครงกำรนั้นจะประสบควำมส�ำเร็จค่อนข้ำงแน่นอนทั้งในแง่กำรค้ำและแง่เทคโนโลยี ส่วนรำยจ่ำยอื่นเพื่อกำรพัฒนำ

รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนกำรพัฒนำที่ได้รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป กำร

ทยอย ตดัจ�ำหน่ำยรำยจ่ำยทีเ่กดิจำกกำรพฒันำ(ทีบ่รษิทับนัทกึไว้เป็นสนิทรพัย์) จะเริม่ตัง้แต่เมือ่เริม่ใช้ผลติภณัฑ์นัน้เพือ่กำรค้ำ ด้วย

วิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำนั้นแต่สูงสุดไม่เกิน 5 ปี  
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2.20 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 สินทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตัดจ�ำหน่ำยจะถูกทดสอบ กำรด้อยค่ำเป็นประจ�ำ

ทกุปี สนิทรพัย์อืน่ทีม่กีำรตดัจ�ำหน่ำยจะมกีำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมือ่มเีหตกุำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชีว่้ำรำคำตำมบญัชอีำจสงูกว่ำ

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้

รบัคนื ซึง่หมำยถงึจ�ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยตุธิรรมหกัต้นทนุในกำรขำยเทยีบกบัมลูค่ำจำกกำรใช้  สนิทรพัย์จะถกูจดัเป็นหน่วย

ทีเ่ลก็ทีส่ดุทีส่ำมำรถแยกออกมำได้ เพือ่วตัถปุระสงค์ของกำรประเมนิกำรด้อยค่ำ สนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรพัย์ทำงกำรเงนินอกเหนอืจำก

ค่ำควำมนิยมซึ่งรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

 

2.21 สัญญาเช่าระยะยาว

 (ก) กรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

 สนิทรพัย์ทีใ่ห้เช่ำตำมสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนแสดงรวมอยูใ่นทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และตดัค่ำเสือ่มรำคำ

ตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกนักบัที่ใชก้ับรำยกำรทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ (หมำยเหตปุระกอบงบกำร

เงินข้อ 2.17) ซึ่งมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) จะรับรู้เป็นรำยได้ตำมวิธีเส้น

ตรงตลอดระยะเวลำกำรให้เช่ำ 

 (ข) กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า 

 สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำ

เช่ำทำงกำรเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้อง

จ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต�ำ่กว่ำ จ�ำนวนเงนิทีต้่องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนีส้นิและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิเพือ่

ให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อท�ำให้อัตรำดอกเบี้ยแต่ละ

งวดเป็นอตัรำคงทีส่�ำหรบัยอดคงเหลอืของหนีส้นิทีเ่หลอือยู ่สนิทรพัย์ได้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิจะคดิค่ำเสือ่มรำคำตลอดอำยกุำร

ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ

 

 สญัญำระยะยำวเพือ่เช่ำสนิทรพัย์ซึง่ผูใ้ห้เช่ำเป็นผูร้บัควำมเสีย่งและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่ สญัญำเช่ำนัน้

ถือเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผู้ให้เช่ำ) จะบันทึกใน

งบก�ำไรขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น 

 ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนก่อนหมดอำยุสัญญำ เช่น เงินเพ่ิมที่ต้องจ่ำยให้แก่ ผู้ให้เช่ำจะบันทึก 

เป็นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่กำรยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.22  ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินอันเป็นภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จัดท�ำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมำ

จำกเหตกุำรณ์ในอดตี ซึง่กำรช�ำระภำระผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิทัต้องสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และ

ตำมประมำณกำรที่น่ำเชื่อถือของจ�ำนวนที่ต้องจ่ำย ประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำวไม่รวมถึงประมำณกำรหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์

ของพนักงำน ในกรณีที่บริษัทคำดว่ำประมำณกำรหนี้สินเป็นรำยจ่ำยที่จะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่ำงหำกเมื่อ

คำดว่ำน่ำจะได้รับรำยจ่ำยนั้นคืนอย่ำงแน่นอน
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2.23  ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 (ก) โครงการผลประโยชน์

 1.  เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

  บริษัทจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนเพ่ือจ่ำยเงินให้แก่พนักงำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทย จ�ำนวนเงิน

 ดังกล่ำวขึ้นอยู่กับฐำนเงินเดือนและจ�ำนวนปีที่พนักงำนท�ำงำนให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดกำรท�ำงำน ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 

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

บรษิทัได้ตัง้กองทนุบ�ำเหนจ็ส�ำหรบัพนกังำนในบรษิทั กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) ในปี พ.ศ. 2522 วตัถปุระสงค์หลกัเพือ่

จ่ำยสงเครำะห์เป็นเงนิบ�ำเหนจ็ให้แก่พนกังำนเมือ่ต้องออกจำกงำน โดยบรษิทัจ่ำยเงนิสมทบ เพือ่กองทนุบ�ำเหนจ็ฯ เป็นรำยเดอืน

ในอตัรำร้อยละ 10 ของอตัรำเงนิเดอืนพนกังำนและจ่ำยสมทบเพิม่ให้เท่ำกบัภำระผกูพนัทีพ่งึจ่ำย ณ วนัสิน้งวดปีบญัช ีซึง่ค�ำนวณ

โดยใช้เงินเดือน ณ วันสิ้นงวดปีบัญชีคูณด้วยอำยุงำน  ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในข้อบังคับของกองทุนบ�ำเหน็จฯ  ทั้งนี้ รำยได้

จำกดอกผลของสินทรัพย์เงินกองทุนบ�ำเหน็จฯ รับรู้เป็นรำยได้ สินทรัพย์ของกองทุนบ�ำเหน็จฯ  ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำร

เงินของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและเงินฝำกธนำคำร เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหนี้พนักงำน และดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรค้ำงรับ 

 3.  ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ

  ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นที่บริษัทให้แก่พนักงำนเมื่อปฏิบัติงำนยำวนำนและหลังออกจำกงำน ได้แก่ ผลตอบแทน ในกรณี

 เสียชีวิต รำงวัลอำยุงำนยำวนำน (ทองค�ำ ณ วันเกษียณอำยุและทองค�ำที่ระลึกเมื่อปฏิบัติงำนครบ 20 ปี) กำรพำเท่ียว

 ต่ำงประเทศ และ วันลำพักร้อนโดยได้รับค่ำจ้ำง      

หนีส้นิซึง่เกดิจำกข้อก�ำหนดทีเ่ป็นผลจำกกฎหมำยแรงงำนไทย กองทนุบ�ำเหนจ็ และผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ๆ ดงักล่ำวค�ำนวณ

โดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่ำปัจจุบัน

ของภำระผูกพันจำกโครงกำรผลประโยชน์ดังกล่ำวก�ำหนดโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ำยในอนำคตด้วยอัตรำดอกเบี้ย

พันธบัตรรัฐบำลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์  ที่จะต้องจ่ำยให้แก่พนักงำน รวมทั้งมีเงื่อนไขและวันครบ

ก�ำหนดใกล้เคียงกับเงื่อนไขของภำระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจำกงำนโดยประมำณ

  บริษัทรับรู้ก�ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน

 ทันทีผ่ำนงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 (ข) กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นประเภทก�ำหนดจ�ำนวนเงินสมทบที่แน่นอนเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยใช้ชื่อว่ำ 

“กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” 

และเมื่อวันที่ 4 ตุลำคม 2556 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงำนบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่ง

จดทะเบยีนแล้ว” โดยก�ำหนดให้พนกังำนทีป่ฏบิตังิำนก่อนวนัที ่13 ธนัวำคม 2539 สำมำรถเลอืกอยูก่องทนุบ�ำเหนจ็ฯ หรอืสมคัร

เข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตำมควำมสมัครใจ ส่วนพนักงำนที่เข้ำปฏิบัติงำน  ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวำคม 2539  สำมำรถสมัครเข้ำ

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตำมควำมสมัครใจ 

บริษัทจ่ำยเงินสมทบเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 11 ของเงินเดือน/ค่ำจ้ำง ส�ำหรับพนักงำนที่มี อำยุกำรท�ำงำนเกิน 20 ปี อัตรำ

ร้อยละ 10 ของเงินเดือน/ค่ำจ้ำง ส�ำหรับพนักงำนที่มีอำยุกำรท�ำงำนเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และอัตรำร้อยละ 9 ของเงินเดือน/

ค่ำจ้ำง ส�ำหรับพนักงำนที่มีอำยุกำรท�ำงำนไม่เกิน 10 ปี  

บริษัทรับรู้เงินจ่ำยสมทบเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนในงวดที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์ของกองทุน  ส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก

จำกสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งบริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงไทย จ�ำกัด  (มหำชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำร

กองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด
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 (ค)  สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทย

บริษัทได้ก�ำหนดให้จัดสรรหุ้นให้พนักงำนจำกกำรแปลงสภำพกำรส่ือสำรแห่งประเทศไทยเป็น บมจ. กสท โทรคมนำคม  

และ บจ. ปณท  เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2546 โดยให้พนักงำนกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยได้สิทธิซื้อหุ้นในรำคำ  ตำมมูลค่ำที่ตรำ

ไว้ จ�ำนวน 6 เท่ำของเงินเดือน ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2546 และได้รับหุ้นให้เปล่ำในรำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ จ�ำนวน 2 เท่ำของ

เงินเดือน ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2546 ซึ่งเป็นกำรให้ครั้งเดียวโดยพนักงำนสำมำรถใช้สิทธิดังกล่ำวเมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นต่อ

พนักงำนและประชำชนทั่วไป ทั้งนี้ สัดส่วน กำรถือหุ้นของพนักงำนในรูปของ หุ้นสำมัญของบริษัทดังกล่ำวรวมกันแล้วจะต้อง

ไม่เกินกว่ำร้อยละ 6.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทเมื่อขำยหุ้นต่อพนักงำนและประชำชนทั่วไป ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นหนี้สิน

ไม่หมุนเวียนเมื่อบริษัทได้ให้สิทธิแก่พนักงำน

2.24    การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย    

 (ก)  รายได้ค่าบริการ 

  บริษัทรับรู้รำยได้ค่ำบริกำรเมื่อได้ให้บริกำรแก่ลูกค้ำแล้วเสร็จ

 (ข) รายได้ส่วนแบ่งบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

  บริษัทรับรู้รำยได้ค่ำบริกำรเมื่อได้ให้บริกำรแก่ลูกค้ำแล้วเสร็จ ตำมข้อตกลง

 (ค) รายได้จากการจ�าหน่ายบัตรบริการโทรคมนาคม  

  บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยบัตรบริกำรโทรคมนำคมตำมเวลำกำรใช้งำนจริง ส�ำหรับบัตรโทรศัพท์ ที่บริษัท ฮัทชิสัน  

 ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินกำรในเรื่องกำรดูแลลูกค้ำตำมสัญญำดูแลผู้ใช้บริกำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลูล่ำ  

 CDMA รับรู้รำยได้ตำมยอดที่จ�ำหน่ำยได้ 

 (ง)  ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน

  บริษัทรับรูส่้วนแบ่งรำยได้จำกสญัญำร่วมกำรงำน (ผลประโยชน์ตอบแทน) ทัง้ขัน้ต�ำ่ต่อปีและส่วนทีเ่พิม่จำกผลประโยชน์ตอบแทน 

 ขั้นต�่ำโดยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

 (จ)  รายได้จากการตัดบัญชีสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน

  บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรตัดบัญชีสินทรัพย์รับโอนภำยใต้สัญญำร่วมกำรงำนเป็นรำยได้ในงบก�ำไรขำดทุนตำมอำยุกำรให้ 

 ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่บริษัทได้รับโอนหรือตำมอำยุที่เหลือของสัญญำร่วมกำรงำนแล้วแต่เวลำใดจะสั้นกว่ำ

 (ฉ)  รายได้อื่น    

  รำยได้ดอกเบี้ย รับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

  รำยได้เงินปันผล รับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

 (ช)  รายได้จากการขายสินค้า 

  บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรขำยเมื่อผู้ซื้อรับโอนควำมเสี่ยง และผลตอบแทนที่เป็นสำระส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำ

  รำยได้จำกกำรขำยแสดงด้วยยอดสุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด

 (ซ)  ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.25 ภาษีเงินได้

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้ในก�ำไร

หรือขำดทุน ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภำษีเงินได้ต้องรับรู้ใน

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตำมล�ำดับ
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 ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�ำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผล

บังคับใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทได้ด�ำเนินงำนและเกิดรำยได้ทำงภำษี 

ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ โดยค�ำนึงถึงสถำนกำรณ์ที่สำมำรถน�ำกฎหมำยภำษีอำกร

ไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับกำรตีควำม และ จะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีอำกร หำกคำดว่ำจะต้องจ่ำยช�ำระเจ้ำหน้ำที่ภำษีอำกร

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตั้งเต็มจ�ำนวนตำมวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และรำคำ

ตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกกำรรับรู้เริ่มแรกของรำยกำร

สินทรัพย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรทำง

บัญชีและก�ำไร (ขำดทุน) ทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีค�ำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ 

หรือ ทีค่ำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะม ีผลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน�ำไปใช้เมือ่สนิทรพัย์

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีกำรจ่ำยช�ำระ

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะมีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน�ำจ�ำนวนผล

ต่ำงช่ัวครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ บริษัทได้ตั้งภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำที่ต้องเสียภำษีเว้นแต่กลุ่มบริษัทสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำว

และกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นได้ภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต 

 สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมือ่บรษิทัมสีทิธติำมกฎหมำยทีจ่ะ

น�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

และหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชเีกีย่วข้องกบัภำษเีงนิได้ทีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัโดยกำรเรยีกเกบ็

เป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตั้งใจจะจ่ำยหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

 

2.26   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทั หมำยถงึบคุคลหรอืกจิกำรทีม่อี�ำนำจควบคมุบรษิทั หรอืถกูควบคมุโดยบรษิทัไม่ว่ำจะเป็น

โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท�ำหน้ำที่ถือหุ้นบริษัทย่อยและกิจกำรที่เป็น

บรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจำกนีบ้คุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัยงัหมำยรวมถงึบรษิทัร่วมและบคุคลซึง่ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญกับบริษัท ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทตลอดทั้ง

สมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น 

 ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัแต่ละรำยกำร บรษิทัค�ำนงึถงึเนือ้หำของควำมสมัพนัธ์

มำกกว่ำรูปแบบทำงกฎหมำย

2.27  การจ่ายเงินปนผล

 เงนิปันผลระหว่ำงกำลทีจ่่ำยบนัทกึในงบกำรเงนิของบรษิทัในรอบระยะเวลำรำยงำนเมือ่ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัอนมุตักิำรจ่ำย

เงนิปันผล และเงนิปันผลส�ำหรบังวดประจ�ำปีทีจ่่ำยบนัทกึในงบกำรเงนิของบรษิทัในรอบระยะเวลำรำยงำนเมือ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของ

บริษัทได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล

2.28   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่ถือไว้เพื่อขาย

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำตำมบัญชีที่จะได้รับคืน

ส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนั้นต้องมีควำมเป็นไปได้สูงมำก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) นั้น จะ

วดัมลูค่ำด้วยจ�ำนวนทีต่�ำ่กว่ำระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชกีบัมลูค่ำยตุธิรรม หกัต้นทนุในกำรขำย หำกมลูค่ำตำมบญัชทีีจ่ะได้รบัคนืส่วน

ใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกว่ำที่จะได้รับคืนจำกกำรใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป
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3   ผลกระทบของการน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และที่ปรับปรุงมาใช้ปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี 

3.1  ผลกระทบของการน�ามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และที่ปรับปรุงมาใช้ปฏิบัติ

 ผลกระทบของกำรน�ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับใหม่และที่ปรับปรุงข้ำงต้นมำใช้ปฏิบัติมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบ

ก�ำไรขำดทุนที่เคยน�ำเสนอดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555

 สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ีเพิม่ขึน้ 

 หนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ีเพิม่ขึน้

 ภำษเีงนิได้เกีย่วกบัองค์ประกอบของก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ลดลง

     ก�ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร เพิม่ขึน้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555

 สนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ีเพิม่ขึน้ 

 หนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ีเพิม่ขึน้ 

 ภำษเีงนิได้เกีย่วกบัองค์ประกอบของก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ลดลง

     ก�ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร เพิม่ขึน้   

งบก�าไรขาดทนุส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555

 ภำษเีงนิได้นติบิคุคล เพิม่ขึน้

 ก�ำไรสทุธ ิลดลง 

 ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน ลดลง  (บำท/หุน้) 

งบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 ภำษเีงนิได้นติบิคุคล ลดลง

 ก�ำไรสทุธ ิเพิม่ขึน้

 ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน เพิม่ขึน้  (บำท/หุน้)

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555

 ส่วนเกนิทนุจำกกำรตมีลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัย์เผือ่ขำย ลดลง

 ก�ำไรเบด็เสรจ็รวม ลดลง

งบก�าไรขาดทนุส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556

ส่วนเกนิทนุจำกกำรตมีลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัย์เผือ่ขำย ลดลง

ก�ำไรขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกันภัย ลดลง

ก�ำไรเบด็เสรจ็รวม ลดลง 

1,547.00

317.37

39.74

1,269.37

1,233.59

246.08

64.03

1,051.54

217.83

217.83

0.22

2,572.04

2,572.04

2.57

24.29

24.29

13.52

95.44

108.96

1,546.40

305.80

40.03

1,280.63

1,232.94

238.20

64.32

1,059.06

221.58

221.58

0.22

2,570.62

2,570.62

2.57

24.29

24.29

13.52

95.44

108.96

งบการเงินที่แสดงเงิน

ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงิน    

เฉพาะบริษัท
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ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ เพิม่ขึน้

รำยได้ค้ำงรบั เพิม่ขึน้ 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ เพิม่ขึน้ 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ เพิม่ขึน้ 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย เพิม่ขึน้ 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ เพิม่ขึน้ 

ก�ำไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรร เพิม่ขึน้ 

    ก�ำไรสทุธ ิเพิม่ขึน้

ก�ำไรต่อหุน้ เพิม่ขึน้ (บำท/หุน้)

11,488.03

2,528.55

942.21

108.69

12,518.24

1,033.12

1,298.74

662.63

0.66

2,108.20

398.65

119.54

54.43

1,771.78

164.07

636.11

-

-

2555 2554

4    ผลกระทบของการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังและการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
(ก)  ผลกระทบของการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง

 ในกำรประชมุคณะรฐัมนตรวีนัที ่8 ตลุำคม 2556 ได้มกีำรพจิำรณำเรือ่งขออนมุตัดิ�ำเนนิกำรโครงกำรปรบัปรงุกำรให้บรกิำรโทรศพัท์

เคลือ่นทีแ่ละขอยกเลกิโครงกำรขยำยโครงข่ำยโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ CDMA ซึง่ ครม. มมีตเิหน็ชอบและอนมุตัติำมมตคิณะกรรมกำร

กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 1 (ฝ่ำยเศรษฐกิจ) ในครำวประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลำคม 2556 และใน

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่  9 ตุลำคม 2556 ได้มีมติอนุมัติงบประมำณปี 2556 เพิ่มเติมส�ำหรับกำร

ด�ำเนนิกำรให้บรกิำรโทรศพัท์เคลือ่นทีก่่อนเสนอ สศช. เพือ่ทรำบ และเหน็ชอบให้มกีำรรบั เรยีกเกบ็ และบนัทกึบญัชรีำยได้ทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรให้บริกำรขำยส่งบริกำรบนโครงข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ HSPA และกำรให้บริกำรข้ำมเครือข่ำย บริษัทได้ท�ำกำรบันทึก

รำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรขำยส่งบริกำรบนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ HSPA ในงบกำรเงินซึ่งเป็นกำรปรับปรุง

งบกำรเงินย้อนหลัง ผลกระทบของกำรบันทึกรำยกำรบัญชีดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

(ข) ผลกระทบของการจัดประเภทรายการใหม่

 บริษัทได้ท�ำกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีตั๋วแลกเงินธนำคำรกรุงไทยใหม่เป็นตรำสำรหนี้ระยะยำวที่จะถือจนครบก�ำหนด เพื่อให้มี

ควำมถูกต้องเหมำะสมยิ่งขึ้น ซึ่งผลกระทบของกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีดังกล่ำว ณ วันที่  31 ธันวำคม 2555 มีดังนี้

 เงินลงทุนชั่วครำว ลดลง  100.90

 เงินลงทุนระยะยำวอื่น เพิ่มขึ้น 100.90
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5  ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลพินิจ
5.1   การประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลพินิจ

 บรษิทัจดัท�ำประมำณกำรทำงบญัช ีและกำรใช้ดลุพนิจิส�ำหรบัรำยกำรทำงบญัชอีย่ำงต่อเนือ่งโดยพจิำรณำจำกประสบกำรณ์ในอดตี

และปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำสมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น รวมถึงสมมติฐำนที่

เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ได้แก่

5.1.1  การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

 บริษัทได้ก�ำหนดค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำลงของลูกหนี้กำรค้ำ ซึ่งเก่ียวพันกับประมำณกำรผล

ขำดทุนอันเป็นผลมำจำกกำรที่ลูกหนี้ไม่มีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  เป็นผลมำจำกกำรที่บริษัท

ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ำในอนำคต ซึ่งกำรประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐำนเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในอดีตของกำรติดตำม

ทวงถำม ควำมมีชื่อเสียง และกำรผิดนัดช�ำระหนี้  

5.1.2  ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ค่อนข้ำงสูง ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์มีตัวตนและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนจึงเป็นจ�ำนวนที่มีสำระส�ำคัญซึ่งแสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุน ต้นทุนที่เกิดจำก

กำรซื้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนของอุปกรณ์โครงข่ำยและอุปกรณ์โทรคมนำคม  ซึ่งจะถูกตัดจ�ำหน่ำย

เป็นค่ำเสือ่มรำคำตลอดอำยกุำรใช้งำนของสนิทรพัย์โดยใช้วธิเีส้นตรง บรษิทัประเมนิอำยกุำรใช้งำน ณ วนัทีไ่ด้มำซึง่สนิทรพัย์

โดยอำศัยประสบกำรณ์ในอดีตเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ำยคลึงกัน ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงกำร

เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นหรือกำรเปล่ียนแปลงอ่ืน ในทุกปีบริษัทจะพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงทำง

เทคโนโลยอีตุสำหกรรม สภำวะกำรแข่งขนั กำรเลกิใช้งำนสนิทรพัย์ และรำคำซำกเพือ่ประเมนิ ควำมจ�ำเป็นในกำรเปลีย่นแปลง

อำยกุำรใช้งำนคงเหลอืของสนิทรพัย์และอตัรำค่ำเสือ่มรำคำ อำยกุำรให้ประโยชน์จรงิของสนิทรพัย์อำจแตกต่ำงจำกอำยกุำร

ใช้งำนทีบ่รษิทัประมำณ ดงันัน้ กำรทบทวนอำยกุำรใช้งำนอย่ำงสม�ำ่เสมอในอนำคตอำจส่งผลต่อกำรเปลีย่นแปลงระยะเวลำ

กำรตัดจ�ำหน่ำยของอุปกรณ์โครงข่ำยและอุปกรณ์โทรคมนำคม

5.1.3  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 บริษัทมกีำรลงทนุในสนิทรพัย์มตีวัตนและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเป็นจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่โครงข่ำยโทรคมนำคม ระบบ

เคเบลิใต้น�ำ้ กำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยหีรอืกำรเปลีย่นแปลงควำมตัง้ใจในกำรใช้งำนสนิทรพัย์อำจส่งผลกระทบต่อระยะ

เวลำที่กิจกำรคำดว่ำจะใช้งำนสินทรัพย์โดยประมำณหรือมูลค่ำของสินทรัพย์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง นอกจำกนี้ ในทุกปีบริษัท

จะมีกำรประเมินข้อบ่งชี้ที่แสดงว่ำสินทรัพย์นี้อำจเกิดกำรด้อยค่ำ หำกมีข้อบ่งชี้ดังกล่ำว บริษัทจะทดสอบกำรด้อยค่ำของ

สินทรัพย์และพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนโดยกำรส�ำรวจธุรกิจ ตลำด และสภำวะทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อบ่งชี้ที่

แสดงว่ำสนิทรพัย์อำจเกดิกำรด้อยค่ำนัน้ บรษิทัจะรบัรูข้ำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์เมือ่รำคำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์

นั้นสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ในกำรก�ำหนดผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะมีกำรประมำณที่ส�ำคัญเกี่ยวกับมูลค่ำจำก

กำรขำยสินทรัพย์ซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรที่ตลำดซื้อขำยสินทรัพย์ที่มีอยู่จ�ำกัด หรือจำกกำรประมำณมูลค่ำปัจจุบันของ

กระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้งำนสินทรัพย์ 

 กำรประมำณมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้งำนสินทรัพย์ดังกล่ำว ประกอบด้วย สมมติฐำนที่

ใช้ในกำรก�ำหนดกระแสเงินสด เช่น อัตรำกำรขยำยตัวของตลำดโทรคมนำคม พฤติกรรมผู้ใช้บริกำร และกำรเลือกใช้อัตรำ

คดิลดทีเ่หมำะสมเพือ่ใช้ในกำรค�ำนวณค่ำของเงนิตำมเวลำตลอดจนควำมเสีย่งเฉพำะของสนิทรพัย์นัน้ กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั

ในอนำคตอำจส่งผลกระทบทีเ่ป็นสำระส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัและกำรประเมนิกำรด้อยค่ำ

ของสินทรัพย์ของบริษัท

5.2   การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

      วัตถุประสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรทุนของบริษัทนั้น เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของบริษัทเพื่อ

สร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงินของทุน 
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6    ข้อมูลทางการเงินตามประเภทธุรกิจ  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555  มีรำยละเอียดดังนี้

        งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2556 และ 2555  บริษัทแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็นสำมส่วนหลัก ๆ ได้แก่  1) บริกำรโทรคมนำคมประเภทเสียงและสื่อสำรข้อมูล  2) ร่วมกำรงำน  3) บริกำรอื่น

รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำน
ผลกำรด�ำเนนิงำนตำมส่วนงำน
ต้นทนุกำรให้บรกิำรและต้นทนุขำยทีไ่ม่ได้ปันส่วน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์
ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรปริวรรตเงินตรำ
รำยได้อืน่และค่ำใช้จ่ำยอืน่-สทุธิ
ต้นทนุทำงกำรเงนิ
ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วมและกจิกำรร่วมค้ำ
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำน
ภำษเีงนิได้
                ก�าไรสทุธสิ�าหรบัปี
สนิทรพัย์ตำมส่วนงำน
เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม กจิกำรร่วมค้ำ และเงินลงทนุระยะยำวอืน่ 
สนิทรพัย์ทีไ่ม่ได้ปันส่วน
               รวมสนิทรพัย์
หนีส้นิตำมส่วนงำน
หนีส้นิทีไ่ม่ได้ปันส่วน
             รวมหนีส้นิ

23,793.66
3,631.11

29,577.50
755.88

30,333.38
2,237.05

2,237.05

38,724.53
27,629.14

23,194.40
317.68

23,512.08
68,271.97

68,271.97

32,470.43
20,580.92

37,163.74
297.76

37,461.50
69,041.36

69,041.36

459.16
459.16

-
-

-
-

-

549.84
549.84

-
-

-
-

-

73,845.44
33,144.16
(4,484.24)
(5,501.35)

(11,844.76)
40.94

1,769.92
(23.27)

99.11
13,200.51
(2,002.70)
11,197.81
75,110.65
1,052.08

100,188.86
176,351.59
71,233.63
63,321.71

134,555.34

56,813.93
24,761.87
(4,473.10)
(5,277.32)

(127.41)
(46.02)

1,702.61
(17.92)

23.06
16,545.77
(3,847.45)
12,698.32
66,741.24
1,053.64

85,711.04
153,505.92
71,278.41
33,485.35

104,763.76

2556

บริการโทรคมนาคม                         
ประเภทเสยีงและสือ่สารข้อมลู

ร่วมการงาน บรกิารอืน่ รวม

2556 2556 25562555
(ปรบัปรงุใหม่)

2555
(ปรบัปรงุใหม่)

2555
(ปรบัปรงุใหม่)

2555
(ปรบัปรงุใหม่)

34,661.75
5,055.86

51,916.25
734.40

52,650.65
2,961.66

2,961.66
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7  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555		มีรายละเอียดดังนี้		

เงนิสดในมอื

เงนิฝากธนาคารระยะสัน้	(เงนิบาท)

เงนิฝากธนาคารระยะสัน้	(สกลุเงนิตราต่างประเทศ)

					รวม

ราคาตามบญัชต้ีนปี

ลงทนุเพิม่	(ไถ่ถอนเงนิลงทนุ)	-	สทุธิ

รบัโอนจากเงนิลงทนุระยะยาว	

ดอกเบีย้รบั	

ส่วนเกนิทนุจากการตมีลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์เผือ่ขาย

ปรบัมลูค่าเงนิลงทนุตามวธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่าย

ก�าไร(ขาดทนุ)ไม่เกดิขึน้จรงิจากหลกัทรพัย์เพือ่ค้า-กองทนุส่วนบคุคล

ราคาตามบญัชปีลายปี

8.65

7,111.98

39.65

7,160.28

54,355.04

5.61

1,600.90

20.42

(108.81)

(2.20)

23.40

55,894.36

			18	

7.81

4,564.78

318.30

4,890.89

45,123.08

8,150.40

1,050.00

(14.06)

28.70

8.86

8.06

54,355.04

2556

2556หมายเหตุ

2555

2555

เงินฝากธนาคารระยะสั้นเป็นเงินฝากประเภทกระแสรายวัน	ออมทรัพย	์และเงินฝากประจ�าอายุไม่เกิน	3	เดือน	ในป	ี2556		มีอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ	0.125	ถึงร้อยละ	3.275	ต่อปี	(ปี	2555	ร้อยละ	0.125	ถึงร้อยละ	3.05	ต่อปี)	บริษัทด�ารงเงินฝากในสกุลดอลลาร์

สหรัฐ	เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระในอนาคตส�าหรับสกุลเงินตราดังกล่าว	

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556	เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดได้รวมเงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์และเงนิฝากประจ�าของกอง

ทุนบ�าเหน็จฯ	จ�านวน	18.69	ล้านบาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวน	8.17	ล้านบาท)

8    เงินลงทุนชั่วคราว 
	รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนชั่วคราวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้	
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เงนิฝากประจ�ามากกว่า	3	เดอืน

เงนิฝากประจ�ามากกว่า	3	เดอืน-กองทนุส่วนบคุคล

เงนิฝากประจ�ามากกว่า	12	เดอืน-ก�าหนดช�าระหนึง่ปี-กองทนุส่วนบคุคล

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้า-กองทนุส่วนบคุคล

หลกัทรพัย์เผือ่ขาย

เงนิลงทนุเผือ่ขาย-แบบผสม-กองทนุส่วนบคุคล

ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�าหนด

ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�าหนด-กองทนุส่วนบคุคล

ตราสารหนีร้ะยะยาวทีจ่ะครบก�าหนดในหนึง่ปี

ตราสารหนีร้ะยะยาวทีจ่ะครบก�าหนดในหนึง่ปี-กองทนุส่วนบคุคล

เงนิฝากธนาคารมากกว่า	12	เดอืน	ครบก�าหนดในหนึง่ปี

																	รวม

21,723.63

1,699.60

500.00

8,898.83

19,424.53

46.87

2,500.00

-

500.00

100.90

500.00

55,894.36

22,627.95

386.00

-

3,099.23

19,485.64

-

7,576.22

130.00

750.00

-

300.00

54,355.04

2556 2555

	เงินลงทุนชั่วคราว	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555		มีรายละเอียดดังนี้											

เงินฝากประจ�าในสกุลเงินบาทกับธนาคารในประเทศ	ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดเริ่มแรกมากกว่า	3	เดือน	แต่ไม่เกิน	12	เดือน	ในปี	

2556	มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ	2.50	ถงึร้อยละ	3.70	ต่อปี	(ปี	2555	ร้อยละ	2.50	ถงึร้อยละ3.80	ต่อปี)	เงนิลงทนุในตราสารหนีป้ระเภท

ตั๋วสัญญาใช้เงินและหุ้นกู้มีระยะเวลาครบก�าหนดเริ่มแรกมากกว่า	3	เดือน	แต่ไม่เกิน	12	เดือน		

กองทุนส่วนบุคคล	(	Private	Fund)	ณ	31	ธันวาคม	2556	มีรายละเอียดดังนี้

20	เม.ย.2554

17	ส.ค.	2554

26	ม.ีค.	2555

	8	พ.ค.	2555

19	พ.ย.	2555

29	เม.ย.2556

30	เม.ย.2556

	2	พ.ค.	2556

15	ก.ค.2556

19	ส.ค.	2556

	2	ธ.ค.	2556

19	ธ.ค.	2556

ลงทนุครัง้แรก

ลงทนุครัง้แรก

ลงทนุเพิม่

ลงทนุเพิม่

ลงทนุเพิม่

ลงทนุเพิม่

ลงทนุเพิม่

ลงทนุเพิม่

ลงทนุครัง้แรก

ลงทนุเพิม่

ลงทนุเพิม่

ลงทนุเพิม่

	500.00	

			200.00	

300.00	

			500.00	

				500.00	

3,000.00	

	5,000.00	

				500.00	

			200.00	

			300.00	

		500.00	

			500.00	

	2,000.00	

500.00	

			200.00	

	300.00	

			500.00	

			500.00	

	2,000.00	

500.00	

			200.00	

			300.00	

				50.00	

	1,050.00	

		1,000.00	

		1,000.00	

1,000.00

	1,000.00	

		400.00	

			400.00	

				900.00	

				500.00	

				500.00	

					500.00	

		1,000.00	

	1,800.00	

						50.00	

			3,000.00	

	11,050.00	รวมเงนิลงทนุ

หน่วย	:	ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

วันที่ เงินลงทุน กสิกรไทย เอ็มเอฟซี วรรณ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ รวม 
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นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล กสท
n		 การลงทุนในตราสารหนี้จะเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทยที่กระทรวงการคลังค�้าประกันและพันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย	เงนิฝากหรอืบตัรเงนิฝากทีธ่นาคารพาณชิย์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้	(ไม่รวมบญัชเีงนิฝาก

เพื่อการด�าเนินการ)	ตั๋วเงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นรับรองหรืออาวัล	ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดย

ธนาคารพาณชิย์และธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูอ้อกตราสารแห่งหนีท้ีอ่อกโดยธนาคารพาณชิย์ทีม่ลีกัษณะของสญัญา

ซื้อขายล่วงหน้าแฝง	(Structure	Notes)
n  การลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอนัเป็นหรอืเกีย่วข้องกบัตราสารแห่งหนีท้ีผู่อ้อกตราสาร	หรอืตราสารหนีไ้ด้รบัการจดัอนัดบัเครดติ	

โดยสถาบันการจัดเครดิตทั้งในและต่างประเทศ	เช่น	Fitch		หรือ	TRIS	หรือ	S&P	หรือ	Moody	ตั้งแต่	A-	ขึ้นไป	หรือเทียบเท่า

รายละเอียดสินทรัพย์	กองทุนส่วนบุคคล	(Private	fund)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	รายละเอียดสินทรัพย์ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

รายละเอียดสินทรัพย์ กสิกรไทย เอ็มเอฟซี วรรณ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ รวม 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เงนิฝากออมทรพัย์	

เงนิฝากประจ�าไม่เกนิ	3	เดอืน

เงนิฝากประจ�ามากกว่า	3	เดอืนถงึ	

12	เดอืน	

เงินฝากประจ�า12	 เดือน	 ก�าหนดช�าระ

ภายใน	1	ปี

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารค้างรบั

เงนิลงทนุเพือ่ค้า-ตราสารหนี้

เงนิลงทนุเผือ่ขาย-แบบผสม

เงนิลงทนุในตราสารหนีร้ะยะยาวทีจ่ะครบ

ก�าหนดภายใน	1	ปี	กองทนุส่วนบคุคล

ดอกเบีย้เงนิลงทนุในตราสารหนีค้้างรบั

ลกูหนีจ้ากการจ�าหน่ายหลกัทรพัย์

เงนิฝากประจ�ามากกว่า	12	เดอืน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก	 	ณ	 ที่จ่าย		

3	เตรส	

ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก	 ณ	 ที่จ่าย		

69	ทว	ิ

รวม

13.97	

		100.00	

665.00

	

		65.00

	

3.10	

4,404.65	

-

					55.00

25.85	

					17.00	

		52.00	

					0.20	

						0.24

	

5,402.01	

					0.82	

						52.00	

			322.60	

						45.00	

							2.71	

1,683.95	

						-

						25.00

	13.71	

				43.71	

					99.50	

						0.24

	

						0.17	

2,289.41	

						0.60	

										-			

			340.00

	

			270.00	

			7.16	

1,301.51	

										-

										-

	12.42	

						30.72	

		160.00	

				0.19

	

						0.24

	

2,122.84	

						1.16	

											-			

		142.00

	

				20.00

	

2.49	

	866.68	

46.87

20.90

	

8.68	

											-			

											-			

						0.11

	

					0.15

	

1,109.04	

								2.29	

											-			

			230.00

	

				100.00

	

			3.43	

	642.04	

												-

												-

6.50	

											-			

					35.00	

							0.03

	

							0.02	

		1,019.31	

						18.84	

		152.00	

	1,699.60

	

			500.00

	

					18.89	

		8,898.83

46.87

100.90

	

67.16	

					91.43	

			346.50	

							0.77

	

							0.82

	

11,942.61	
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9    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

										

ลกูหนีบ้รกิารโทรคมนาคม

										บคุคล/กจิการทัว่ไป

										ราชการ/รฐัวสิาหกจิ

										กจิการร่วมค้า

										กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

										รวม

										หกั		ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

ลกูหนีบ้รกิารโทรคมนาคม

ลกูหนีส่้วนแบ่งบรกิารโทรคมนาคม

										บคุคล/กจิการทัว่ไป

										กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

										หกั		เจ้าหนีส่้วนแบ่งบรกิารโทรคมนาคม

																เจ้าหนีค่้าเชือ่มต่อโทรคมนาคม-ผ่านมอื	

																ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

ลกูหนีส่้วนแบ่งบรกิารโทรคมนาคม

รวมลกูหนีก้ารค้า

ลกูหนีอ้ืน่

										บคุคล/กจิการทัว่ไป

										กจิการร่วมค้า

										กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

										หกั		ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

รวมลกูหนีอ้ืน่

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่

30,300.36

311.13

405.30

38.71

31,055.50

(157.88)

30,897.62

6,892.87

104.70

(1,107.78)

(5,163.08)

(6.14)

720.57

31,618.19

421.59

1.71

25.32

(258.22)

190.40

31,808.59

12,706.90

300.60

396.90

90.53

13,494.93

(307.05)

13,187.88

3,089.17

-

(742.29)

(1,733.77)

(6.14)

606.97

13,794.85

329.83

6.63

1,370.56

(263.63)

1,443.39

15,238.24

2556 2555

ลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	แยกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้	

	

ลกูหนีบ้รกิารโทรคมนาคม

											ต�า่กว่า	3	เดอืน

											ตัง้แต่	3	-	6		เดอืน

											เกนิกว่า	6	-	12	เดอืน

											เกนิกว่า	12	เดอืน

																			รวม

											หกั		ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

ลกูหนีบ้รกิารโทรคมนาคม

30,756.38

103.76

74.10

121.26

31,055.50

(157.88)

30,897.62

12,992.07

161.31

92.51

249.04

13,494.93

(307.05)

13,187.88

2556 2555
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11    รายได้ค้างรับ 
								ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้	

ลกูหนีส่้วนแบ่งบรกิารโทรคมนาคม

											ต�า่กว่า	3	เดอืน

											ตัง้แต่	3	-	6		เดอืน

											เกนิกว่า	6	-	12	เดอืน

											เกนิกว่า	12	เดอืน

																			รวม

											หกั		เจ้าหนีส่้วนแบ่งบรกิารโทรคมนาคม

																เจ้าหนีค่้าเชือ่มต่อโทรคมนาคม-ผ่านมอื	

																	ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

ลกูหนีส่้วนแบ่งบรกิารโทรคมนาคม

ลกูหนีก้ารค้า

รายได้ธรุกจิสือ่สารไร้สาย	

รายได้ธรุกจิโทรศพัท์

รายได้ธรุกจิบรอดแบนด์

รายได้พฒันาสนิทรพัย์

รายได้โครงข่าย

รายได้วทิยคุมนาคม

อืน่	ๆ

										รวม

										หกั		ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

รายได้ค้างรบั

ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจากสญัญาร่วมการงาน

รายได้ค้างรบั

										รวม

										หกั		ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู

ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจากสญัญาร่วมการงาน

3,168.46

1,021.33

2,108.41

699.37

6,997.57

(1,107.78)

(5,163.08)

(6.14)

720.57

31,618.19

8,425.81

410.13

255.37

42.61

39.20

14.62

665.44

9,853.18

		(471.87)

9,381.31

382.62

3,505.30

3,887.92

(4.55)

3,883.37

1,987.46

146.17

651.51

304.03

3,089.17

(742.29)

(1,733.77)

(6.14)

606.97

13,794.85

2,929.59

291.30

189.73

34.45

31.69

11.17

249.88

3,737.81

		(471.87)

3,265.94

					680.66

6,122.38

6,803.04

(4.55)

6,798.49

10    ลูกหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมการงาน
		ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2556	และ	2555		มีรายละเอียดดังนี้		

2556 2555

2556 2555

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)
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สนิค้า

วสัดอุปุกรณ์โทรคมนาคม

บตัรบรกิารโทรคมนาคม

					รวม

หกั		ค่าเผือ่สนิค้าทีช่�ารดุหรอืล้าสมยั

สนิค้าและพสัดคุงเหลอื

ต้นทนุขาย

การปรบัลดมลูค่าเป็นมลูค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้รบัคนื

กลบัรายการการปรบัลดมลูค่า

รวมสทุธิ

186.50

311.25

1.41

499.16

(69.43)

429.73

45.03

24.87

(8.80)

61.10

86.21

301.58

1.19

388.98

(53.36)

335.62

51.09

-

(1.91)

49.18

12 สินค้าและพัสดุคงเหลือ 
										ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

	 ปี	2556	บริษัทมีการพิจารณาปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ�านวน	24.87	ล้านบาท	(ปี	2555	ไม่ได้ปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ)	

และได้มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่เคยรับรู้ไว้แล้วในปี	2556	จ�านวน	8.80		ล้านบาท	(ปี	2555	จ�านวน	1.91	

ล้านบาท)	ทัง้นี	้บรษิทัยงัไม่ได้บนัทกึปรบัปรงุมลูค่าวสัดอุปุกรณ์โทรคมนาคม		ณ	วนัสิน้งวดจ�านวน	78.59	ล้านบาท	ซึง่เกดิจากกรณี

ที่บริษัทได้ท�าการเบิกวัสดุอุปกรณ์โทรคมนาคมไปใช้งานและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินไว้แล้ว	 แต่ยังใช้งานไม่หมด	ณ	วันสิ้น

งวด	ซึ่งมีผลกระทบท�าให้งบการเงินส�าหรับปี	2556	ของบริษัทแสดงมูลค่าวัสดุอุปกรณ์โทรคมนาคมต�่าไปจ�านวน	78.59	ล้านบาท	

และแสดงค่าใช้จ่ายสูงไปด้วยจ�านวนเดียวกัน	

2556

2556

2555

2555

13    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

ดอกเบีย้ค้างรบั

ภาษเีงนิได้ถกูหกั	ณ	ทีจ่่าย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ภาษซีือ้ทีย่งัไม่ถงึก�าหนด

อืน่ๆ

     รวม

447.79

(0.17)

147.39

4,145.95

25.43

4,766.39

228.11

(0.59)

316.50

2,483.56

26.59

3,054.17

	 ดอกเบี้ยค้างรับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ได้รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับของกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน		จ�านวน	2.10	ล้าน

บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวน	1.37	ล้านบาท)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)
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เงนิฝากประจ�าธนาคารกรงุไทย

เงนิฝากประจ�าธนาคารอาคารสงเคราะห์

เงนิฝากประจ�าธนาคารซไีอเอม็บไีทย	จ�ากดั	(มหาชน)

เงนิฝากประจ�าธนาคารธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)

      รวม

15.00

485.00

20.00

1,500.00

2,020.00

15.00

485.00

20.00

1,500.00

2,020.00

	 เงินลงทุนช่ัวคราวที่มีภาระผูกพัน	 ได้แก่	 เงินฝากประจ�าที่บริษัทน�าไปเป็นหลักประกันการออกหนังสือค�้าประกันธนาคารในการท�า

นิติกรรมสัญญาและข้อตกลงใดๆ	 ในนามของบริษัท	และเงินฝากที่บริษัทมีข้อตกลงกับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินที่พนักงาน

ของบริษัทขอกู้เพื่อการเคหะจากธนาคาร	โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะคงเงินฝากประจ�า	1	ปี	 ไว้กับธนาคาร	และเงินลงทุนชั่วคราวใน

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก�าหนดที่บริษัทน�าไปเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันการออกหนังสือค�้าประกันของธนาคาร	 ตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	43	(ฉ)	ในปี	2556		มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.50	ถึงร้อยละ	3.70	ต่อปี	(ปี	2555	ร้อยละ	2.25	ถึง

ร้อยละ	3.70	ต่อปี)	

15  เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 เมื่อวันที่	7	เมษายน	2553	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอให้บริษัท

ด�าเนินโครงการซื้อกิจการ	CDMA	ในส่วนกลาง	จากบริษัท	ฮัทชิสัน	ซีเอที	ไวร์เลส	มัลติมีเดีย	จ�ากัด	(Hutch)	โดยการเข้าซื้อสินทรัพย์

และจัดตั้งบริษัทในเครือ	ทั้งนี้	เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือระบบ	CDMA	ภายใต้แบรนด์เดียวกันทั้งประเทศ		

	 เมือ่วนัที	่11	พฤษภาคม	2553	บรษิทัได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั	แคท	ไวร์เลส	โฮลดิง้	จ�ากดั	(Holding)	เป็นบรษิทัย่อย	ทนุจดทะเบยีน	

3,000	ล้านบาท	มีวัตถุประสงค์เข้าร่วมลงทุนและเข้าถือหุ้นในบริษัทต่าง	ๆ	โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ	Holding		

	 เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2553	บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยอีก	3	บริษัท	โดย	Holding	เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด	ได้แก่

	 1.		 บริษัท	แคท	ไวร์เลส		เน็ตเวิร์ค	จ�ากัด	ทุนจดทะเบียน	2,705	ล้านบาท	มีวัตถุประสงค์ให้บริการบริหารจัดการโครงข่ายโทรศัพท์

	 2.		 บริษัท	แคท	โมบาย	จ�ากัด	ทุนจดทะเบียน	224	ล้านบาท	มีวัตถุประสงค์ให้บริการบริหารงานด้านการตลาด

	 3.		 บริษัท	 แคท	คอนแท็ค	 เซ็นเตอร์	 จ�ากัด	 ทุนจดทะเบียน	 4	 ล้านบาท	มีวัตถุประสงค์ให้บริการ	 Call	 Center	 และให้บริการ	

	 สนับสนุนด้านข้อมูล

	 เนือ่งจาก	บรษิทัไม่สามารถเจรจาตกลงซือ้กจิการจาก	Hutch	ได้	บรษิทัจงึน�าเรือ่งเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณายกเลกิ

บริษัท	Holding	และบริษัทย่อยดังกล่าว	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	19/2553	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2553	ที่ประชุมมี

มติเห็นชอบให้บริษัทจดทะเบียนเลิกและช�าระบัญชี		

	 เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2553	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				เสนอให้บริษัทยกเลิก

การซื้อกิจการจาก	Hutch	

2556 2555

14    เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน 
			 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้
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	 ตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 1/2554	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษให้เลิกบริษัทย่อยทั้ง	 4	บริษัท	พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้

ช�าระบัญชีเพื่อด�าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท	 ผู้ช�าระบัญชีได้ท�าหนังสือขอให้บริษัทรับภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย

ทั้งสี่แห่ง	ซึ่งบริษัทยินยอมรับภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยทั้งสี่แห่งตามบันทึก	เรื่อง	อนุมัติยกหนี้ให้บริษัทในเครือ	เมื่อ

วันที่	10	สิงหาคม	2554	

	 ส�านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	รับรองว่านายทะเบียนได้รับ	จดทะเบียน

เลิกไว้แล้ว	เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2554		และได้จดทะเบียนเสร็จการช�าระบัญชีเมื่อวันที่	25	เมษายน	2556

	 บรษิทัไม่ได้น�าเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทัง้สีแ่ห่งดงักล่าวมาจดัท�างบการเงนิรวม	เนือ่งจากงบการเงนิของบรษิทัย่อยทัง้สีแ่ห่งไม่มกีาร

ด�าเนินธุรกิจจึงไม่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัท			

16   เงินลงทุนในบริษัทร่วม
	 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555		มีรายละเอียดดังนี้

ราคาตามบญัชต้ีนปี

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุซึง่บนัทกึโดยวธิส่ีวนได้เสีย

เงนิปันผลรบั

ราคาตามบญัชปีลายปี

บรษิทั	ซ	ีแอนด์	ซ	ีอนิเตอร์เนชัน่แนล	เวนเจอร์	จ�ากดั	

บรษิทั	ไทย	-	อะมาดอิสุ	เซาท์อสีต์เอเซยี	จ�ากดั

บรษิทั	ศนูย์ให้บรกิารคงสทิธเิลขหมายโทรศพัท์	จ�ากดั

85.23

44.22

(60.15)

69.30

บริการให้ค�าปรึกษา

บริการส�ารองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จ

ศูนย์ให้บริการระบบ

สารสนเทศและฐานข้อมูลกลาง

ส�าหรับผู้ให้บริการ

6.40

-

-

6.40

21.43

20.00

20.00

122.06

23.43

	(60.26)

85.23

								6.40

													-

						-

						6.40

							21.43

							20.00

20.00

2556 25562555 2555

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะบริษัท

	 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	มีดังนี้

ไทย

ไทย

ไทย

ประเทศที่          

จดทะเบยีน

จดัตัง้ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนของการถือหุ้น

ร้อยละ

ชื่อบริษัท
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บรษิทั	ซ	ีแอนด์	ซ	ีอนิเตอร์เนชัน่แนล	เวนเจอร์	จ�ากดั	

บรษิทั	ไทย	-	อะมาดอิสุ	เซาท์อสีต์เอเซยี	จ�ากดั

บรษิทั	ศนูย์ให้บรกิารคงสทิธเิลขหมายโทรศพัท์	จ�ากดั

รวม

บรษิทั	ซ	ีแอนด์	ซ	ีอนิเตอร์เนชัน่แนล	เวนเจอร์	จ�ากดั	

บรษิทั	ไทย	-	อะมาดอิสุ	เซาท์อสีต์เอเซยี	จ�ากดั

บรษิทั	ศนูย์ให้บรกิารคงสทิธเิลขหมายโทรศพัท์	จ�ากดั

รวม

32.75

255.72

303.82

592.29

32.92

463.55

38.59

535.06

12.73

80.75

153.75

247.23

11.17

83.58

15.71

110.46

22.32

345.19

274.28

641.79

13.29

330.41

62.33

406.03

(1.03)

94.99

127.19

221.15

(6.40)

101.65

20.19

115.44

21.43

20.00

20.00

21.43

20.00

20.00

ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม

งบแสดงฐานะการเงิน (100%)

งบแสดงฐานะการเงิน (100%)

  

หนี้สินรวม

  

หนี้สินรวม

  

รายได้รวม

  

รายได้รวม

  

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

  

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนได้เสียของ

บริษัท (%)

ส่วนได้เสียของ

บริษัท (%)

	

รายละเอียดของข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม	เกี่ยวกับสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	ที่บริษัทได้น�ามาจัดท�างบการเงินที่แสดงเงินลงทุน		ตามวิธีส่วนได้เสียส�าหรับปีสิ้น

สุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	มีดังนี้	

	 รายละเอียดของข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม	 เกี่ยวกับสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และก�าไรสุทธิ	ที่บริษัทได้น�ามาจัดท�างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	

ธันวาคม	2555	มีดังนี้

งบก�าไรขาดทุน (100%)

งบก�าไรขาดทุน (100%)
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ราคาตามบญัชต้ีนปี
ส่วนแบ่งก�าไร	(ขาดทนุ)	จากเงนิลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธส่ีวนได้เสีย					
ผลสะสมรายการปรบัปรงุจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ
เงนิปันผลรบั
ขาดทนุจากการด้อยค่าเงนิลงทนุ
กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าเงนิลงทนุ
ราคาตามบญัชปีลายปี

572.57
54.89
13.31

(113.98)
-
-

526.79

559.87
(0.36)
13.06

-
-
-

572.57

41.40
-
-
-

(0.73)
-

40.67

42.08
-
-
-

(0.68)
-

41.40

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2556 25562555 2555

งบการเงินเฉพาะบริษัท

17 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า    
	 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 และ	 2555	 มีรายละเอียดดังนี้																																																																																																																																											

	 บริษัทได้พิจารณาการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทแคท	บัซซ์	 ทีวี	 จ�ากัด	 (แคท	บัซซ์)	 และบันทึกรับรู้รายการในงบการเงินส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 จ�านวน	 0.73	 ล้านบาท	 (ปี	 2555	 จ�านวน	 0.68	 ล้านบาท)	 ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาผลการ
ด�าเนินงานของ	แคท	บัซซ์	ที่ผ่านมา	พบว่ามีผลขาดทุนต่อเนื่อง	ท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในแคท	บัซซ์	ลดลงต�่ากว่ามูลค่า
เงินลงทุนตามราคาทุน

		 รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	มีดังนี้

กจิการร่วมค้าในประเทศ
ผูใ้ห้บรกิารอนิเทอร์เนต็ 
บรษิทั	เอเซยี	อนิโฟเนท็	จ�ากดั	1,2

บรษิทั	ชมะนนัท์	เวลิด์เนต็	จ�ากดั	1,3

บรษิทั	อนิเตอร์เนต็	เซอร์วสิ	โพรวายเดอร์	จ�ากดั	1,2

บรษิทั	รอยเนท	อนิเทอร์เนต็	จ�ากดั	1,3

ผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมอืน่
บรษิทั	ฮทัชสินั	ซเีอท	ีไวร์เลส	มลัตมิเีดยี	จ�ากดั
																
บรษิทั	เอส	ท	ีซ	ีเนท็เวร์ิค	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั
บรษิทั	สมาร์ท	ไฮเวย์	จ�ากดั	1

บรษิทั	เทเลการ์ด	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	1,3

บรษิทั	แคท	บซัซ์	ทวี	ีจ�ากดั

กจิการร่วมค้าต่างประเทศ
Asean	Cableship	PTE	LTD	

Acasia	Communications	Sdn	Bhd
Asean	Telecom	Holdings	Sdn	Bhd

ให้บรกิารอนิเทอร์เนต็
ให้บรกิารอนิเทอร์เนต็
ให้บรกิารอนิเทอร์เนต็
ให้บรกิารอนิเทอร์เนต็

ท�าการตลาดวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า		
DIGITAL	AMPS	800	BAND	A
ท�าการตลาดบรกิารส่ือสารข้อมลู
บรกิารให้เช่าวงจรสือ่สญัญาณความเรว็สงู
ภายในประเทศ
ให้บรกิารบตัรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ติดต้ังส่ือโฆษณาบนรถโดยสารประจ�าทาง

ด�าเนนิธรุกจิจดัการเรอืส�าหรบัซ่อมแซมบ�ารงุ
รกัษาระบบเคเบลิใต้น�า้
ให้บรกิารเกีย่วกบัโทรคมนาคมคอมพวิเตอร์	
ข้อมลูภายในและนอกประเทศมาเลเซีย	
ลงทนุในบรษัิท	Acasia		Communications		
Sdn		Bhd

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย

ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

สิงคโปร์

มาเลเซีย

มาเลเซีย

32.00
32.00
32.00
32.00

26.00

46.00
32.00

26.00
49.00

16.67

12.80

14.29

32.00
32.00
32.00
32.00

26.00

46.00
32.00

26.00
49.00

16.67

12.80

14.29

1			 กจิการร่วมค้าเหล่านีด้�าเนนิธรุกจิภายใต้สญัญาร่วมการงาน	
2			 กจิการร่วมค้าทีห่มดสญัญาและอยูร่ะหว่างบรษิทัเจรจาเรือ่งทรพัย์สินและหนีสิ้น
3			 กจิการร่วมค้าทีอ่ยูร่ะหว่างบรษิทัด�าเนนิคดฟ้ีองร้อง

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ

ทีจ่ดทะเบยีน

จดัตัง้

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

สัดส่วนของการถือหุ้น

ร้อยละ
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ชื่อบริษัท
สินทรัพย์
หมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน (100%) งบก�าไรขาดทุน (100%)

สินทรัพย์
รวม

สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ 
(หนี้สิน) สุทธิหนี้สินรวม รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม

ก�าไร
 (ขาดทุน) สุทธิ

									 รายละเอียดของสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้า	ที่บริษัทได้น�ามาจัดท�างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	มีดังนี้

กจิการร่วมค้าในประเทศ

บรษิทั	เอเซยี	อนิโฟเนท็	จ�ากดั	3

บรษิทั	ชมะนนัท์	เวลิด์เนต็	จ�ากดั	2

บรษิทั	อนิเตอร์เนต็เซอร์วสิ	โพรวายเดอร์	จ�ากดั3	

บรษิทั	ฮทัชสินั	ซเีอท	ีไวร์เลส	มลัตมิเีดยี	จ�ากดั				

บรษิทั	รอยเนท	อนิเทอร์เนต็	จ�ากดั	1

บรษิทั	เอส	ท	ีซ	ีเนท็เวริ์ค	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั

บรษิทั	สมาร์ทไฮเวย์	จ�ากดั

กจิการร่วมค้าในประเทศ

บรษิทั	เทเลการ์ด	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	4

บรษิทั	แคท	บซัซ์	ทวี	ีจ�ากดั

กจิการร่วมค้าต่างประเทศ

Asean	Cableship	PTE	LTD	

Acasia	Communications	Sdn	Bhd

Asean	Telecom	Holdings	Sdn	Bhd

 รวม

27.38

-

4.25

1,937.91

-

59.26

62.85

-

2.18

2,934.33

132.69

13.20

5,174.05

0.21

-

0.98

66.85

-

35.99

3.26

-

5.89

1,021.77

4.59

7.12

1,146.66

27.59

-

5.23

2,004.76

-

95.25

66.11

-

8.07

3,956.10

137.28

20.32

6,320.71

0.16

-

3.93

42,278.69

-

39.57

32.65

-

4.14

403.72

11.22

-

42,774.08

-

-

203.16

-

-

2.74

0.14

-

-

36.00

-

-

242.04

0.16

-

207.09

42,278.69

-

42.31

32.79

-

4.14

439.72

11.22

-

43,016.12

27.43

-

(201.86)

(40,273.93)

-

52.94

33.32

-

3.93

3,516.38

126.06

20.32

(36,695.41)

3.54

-

1.14

34.73

-

177.46

6.00

-

-

1,258.19

28.50

0.38

1,509.94

2.64

-

17.34

279.69

-

176.20

6.85

-

1.54

1,097.94

21.69

0.33

1,604.22

0.90

-

(16.20)

(244.96)

-

1.26

(0.85)

-

(1.54)

160.25

6.81

0.05

(94.28)

1	 กจิการร่วมค้าทีบ่รษิทัอยูร่ะหว่างด�าเนนิคดฟี้องร้องให้เลกิบรษิัท
2		 กจิการร่วมค้าทีน่ายทะเบยีนกรมพฒันาธรุกจิการค้าขดีชือ่เป็นบรษิัทร้าง	บรษิัทจึงยุติการยื่นร้องขอต่อศาลเพือ่ให้เลิกบรษิัท	เนือ่งจากถือว่าสิน้	สภาพนติบิคุคลโดยกฎหมายและอยูร่ะหว่างบรษิทัด�าเนนิการบอกเลกิ

สญัญาผูถ้อืหุน้
3		 กจิการร่วมค้าทีห่มดสญัญาและอยูร่ะหว่างบรษิทัร่วมเจรจาเรือ่งสินทรพัย์และหนีส้ิน
4		 กจิการร่วมค้าทีบ่รษิทัแจ้งยนิยอมให้เลกิกจิการและเจรจาเรยีกสินทรพัย์และหนีส้ินทัง้สองฝ่าย
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รายงานประจําป 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
สินทรัพย์
หมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน (100%) งบก�าไรขาดทุน (100%)

สินทรัพย์
รวม

สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ 
(หนี้สิน) สุทธิหนี้สินรวม รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม

ก�าไร
 (ขาดทุน) สุทธิ

	 รายละเอียดของสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่ายของกิจการร่วมค้า	ที่บริษัทได้น�ามาจัดท�างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	มีดังนี้

กจิการร่วมค้าในประเทศ

บรษิทั	เอเซยี	อนิโฟเนท็	จ�ากดั	3

บรษิทั	อนิเตอร์เนต็	เซอร์วสิ	โพรวายเดอร์	จ�ากดั	3

บริษัท	ฮัทชิสัน	ซีเอที	ไวร์เลส	มัลติมีเดีย	จ�ากัด

บรษิทั	เอส	ท	ีซ	ีเนท็เวริ์ค	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั

บรษิทั	สมาร์ท	ไฮเวย์	จ�ากดั

บรษิทั	เทเลการ์ด	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	4

บรษิทั	แคท	บซัซ์	ทวี	ีจ�ากดั

กจิการร่วมค้าต่างประเทศ

Asean	Cableship	PTE	LTD	

Acasia	Communications	Sdn	Bhd

Asean	Telecom	Holdings	Sdn	Bhd

รวม

59.44

4.14

2,009.91

62.45

59.98

-

2.19

2,615.68

121.51

13.20

4,948.50

0.36

2.18

224.69

31.64

5.94

-

7.35

1,239.33

6.33

7.14

1,524.96

59.80

6.32

2,234.60

94.09

65.92

-

9.54

3,855.01

127.84

20.34

6,473.46

22.15

3.23

42,260.23

37.67

31.64

-

4.11

414.51

7.54

-

42,781.08

0.37

188.75

3.33

2.74

0.11

-

-

-

-

-

195.30

22.52

191.98

42,263.56

40.41

31.75

-

4.11

414.51

7.54

-

42,976.38

37.28

(185.66)

(40,028.96)

53.68

34.17

-

5.43

3,440.50

120.30

20.34

(36,502.92)

14.50

0.85

1,075.66

174.40

8.34

-

0.69

1,668.24

20.50

0.43

2,963.61

12.30

8.68

934.81

169.55

6.77

-

2.08

1,679.09

23.00

0.20

2,836.48

2.20

(7.83)

140.85

4.85

1.57

-

(1.39)

(10.85)

(2.50)

0.23

127.13

1		 กจิการร่วมค้าทีบ่รษิทัอยูร่ะหว่างด�าเนนิคดฟี้องร้องให้เลกิบรษิัท
2		 กจิการร่วมค้าทีน่ายทะเบยีนกรมพฒันาธรุกจิการค้าขดีชือ่เป็นบรษิัทร้าง	บรษิัทจึงยุติการยื่นร้องขอต่อศาลเพือ่ให้เลิกบรษิัท	เนือ่งจากถือว่าสิน้สภาพนติบิคุคลโดยกฎหมายและอยูร่ะหว่างบรษิทัด�าเนนิการบอกเลกิ

สญัญาผูถ้อืหุน้
3		 กจิการร่วมค้าทีห่มดสญัญาและอยูร่ะหว่างบรษิทัร่วมเจรจาเรือ่งสินทรพัย์และหนีส้ิน
4		 กจิการร่วมค้าทีบ่รษิทัแจ้งยนิยอมให้เลกิกจิการและเจรจาเรยีกสินทรพัย์และหนีส้ินทัง้สองฝ่าย
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18  เงินลงทุนระยะยาวอื่น
	 รายการเคลือ่นไหวของเงนิลงทนุระยะยาวอืน่	ซึง่ประกอบด้วยเงนิฝากประจ�า	เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขายเงนิลงทนุในตราสารหนี้

ที่จะถือจนครบก�าหนด	และเงินลงทุนทั่วไป	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

ราคาตามบญัชต้ีนปี

ลงทนุเพิม่

ลดทนุ/ไถ่ถอน

โอนไปส่วนทีจ่ะครบก�าหนดในหนึง่ปี

ส่วนเกนิทนุจากการตมีลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์เผือ่ขาย	

ราคาตามบญัชปีลายปี

				8

3,486.75

1,656.50

(600.00)

(1,600.90)

60.14

3,002.49

3,424.39

990.90

-

(1,050.00)

121.46

3,486.75

 หมายเหตุ 2556  2555
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รายงานประจําป 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

เงนิฝากประจ�า

ธนาคารธนชาต	จ�ากดั	(มหาชน)

ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

ตราสารหนี ้1

ธนาคารไทยซไีอเอม็บไีทย	จ�ากดั	(มหาชน)

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	

ธนาคารเจพมีอร์แกน	เชส	สาขากรงุเทพฯ	

ธนาคารทสิโก้	จ�ากดั	(มหาชน)	

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)3

ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

ตราสารทนุ

บรษิทั	อนิเทอร์เนต็ประเทศไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

บรษิทั	โทเทิล่	แอค็เซส็	คอมมนูเิคชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)2

บรษิทั	ซเีอส		ลอ็กซอนิโฟ	จ�ากดั	(มหาชน)2

บรษิทั	ทรมูฟู	จ�ากดั2

บรษิทั	ดจิติอลโฟน	จ�ากดั2

บรษิทั	เอเซยีส	รเียนแนล	เซอร์วสิ	จ�ากดั

บรษิทั	เทรดสยาม	จ�ากดั

บรษิทั	เลนโซ่	โฟนการ์ด	จ�ากดั	

หกั		ค่าเผือ่การด้อยค่าเงนิลงทนุ

รวมทัง้สิน้

151.50

195.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

346.50

-

-

-

-

-

-

-

-

136.00

242.50

49.49

-

-

-

-

-

-

427.99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00

1.25

20.00

1.75

	 105.75

	 (105.75)

	 28.00

151.50

195.00

900.00

-

-

300.00

1,000.00

-

136.00

242.50

49.49

5.00

1.25

20.00

1.75

	 105.75

	 (105.75)

	 3,002.49

-

590.00

											

		-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

590.00

-

-

-

-

-

-

-

-

99.20

220.63

48.02

-

-

-

-

-

-

367.85

-

-

-

500.00

600.00

300.00

1,000.00

100.90

-

-

-

-

-

-

-

	 -

	 -

2,500.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.00

1.25

20.00

1.75

105.73

(105.73)

28.00

-

590.00

															-

500.00

600.00

300.00

1,000.00

100.90

99.20

220.63

48.02

5.00

1.25

20.00

1.75

105.73

(105.73)

3,486.75

-

-

900.00

-

-

300.00

1,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

	 -

	 -

	 2,200.00

เงินฝาก
ประจ�า

เงินฝาก
ประจ�า

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556

หลักทรัพย์
เผื่อขาย

หลักทรัพย์
เผื่อขาย

เงินลงทุน
ทั่วไป

เงินลงทุน
ทั่วไปรวม รวม

ตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบก�าหนด

ตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบก�าหนด

	 รายละเอียดและมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนระยะยาวอื่นมีดังนี้
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รายละเอียดตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดแยกตามระยะเวลาที่จะครบก�าหนดตามสัญญา	มีดังนี้

 ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�าหนด1

	 ธนาคารไทยซไีอเอม็บไีทย	จ�ากดั	(มหาชน)

	 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั*	

	 ธนาคารเจพมีอร์แกน	เชส	สาขากรงุเทพฯ*

	 บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	**

	 ธนาคารทสิโก้	จ�ากดั	(มหาชน)	**

	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	*,3		

	 ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

	 บรษิทั	เซน็ทรลัพฒันา	จ�ากดั	(มหาชน)	***

  รวมทัง้สิน้

-

500.00

-

-

-

-

100.90

-

600.90

900.00

-

-

-

-

1,000.00

-

-

1,900.00

-

-

-

-

300.00

-

-

-

300.00

900.00

500.00

-

-

300.00

1,000.00

100.90

-

2,800.90

-

-

400.00

200.00

-

-

-

150.00

750.00

-

500.00

600.00

-

-

1,000.00

100.90

-

2,200.90

-

-

-

-

300.00

-

-

-

300.00

-

500.00

1,000.00

200.00

300.00

1,000.00

100.90

150.00

3,250.90

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

31 ธันวาคม 2556

ครบก�าหนดภายใน

31 ธันวาคม 2555

ครบก�าหนดภายใน

1	 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�าหนด	มีอายุ	1-10ปี		โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	3.80	–	5.50	ต่อปี	ตามเงื่อนไขสัญญาดังนี้

	 *		อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับในงวดแรกของตราสารหนี้ระหว่างร้อยละ	5.00	–	5.50	ต่อปี	และอัตราดอกเบี้ยในงวดถัดไปเป็นแบบลอยตัวตามเงื่อนไขที่ตกลงจนครบก�าหนด

	 **		อัตราดอกเบี้ยในแต่ละปีก�าหนดไว้ตามสัญญา

	 ***		อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุตราสารหนี้					
2		 บริษัทเหล่านี้ด�าเนินธุรกิจภายใต้สัญญาร่วมการงาน
3		 บริษัทได้น�าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	1,000	ล้านบาท		ไปเป็นสินทรัพย์ค�้าประกันการออกหนังสือค�้าประกันของ

ธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	43	(ฉ)
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19   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   
		 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ได้แก่	ที่ดิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีรายละเอียดดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    

	 ราคาทุน		 	 47.20

	 หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	 (9.69)

	 ราคาตามบัญชีปลายปี						 	 37.51

	 	 	 	 	

 รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

	 ราคาตามบัญชีต้นปี	 	 37.51

	 ขาดทุนจากการด้อยค่า	 	 -

	 ราคาตามบัญชีปลายปี	 	 37.51

	 	 	 	 	 	 	

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

	 ราคาทุน		 	 47.20

	 หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	 (9.69)

	 ราคาตามบัญชีปลายปี	 	 37.51

	

	 ณ	วันท่ี	 31	 ธันวาคม	2556	มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจ�านวน	38.10	ล้านบาท	 	มูลค่ายุติธรรมดังกล่าว

ก�าหนดโดยใช้รายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554    

	 ราคาทุน		 	 47.20

	 หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	 (9.69)

	 ราคาตามบัญชีปลายปี						 	 37.51

	 	 	 	 	

 รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  

	 ราคาตามบัญชีต้นปี	 	 37.51

	 ขาดทุนจากการด้อยค่า	 	 -

	 ราคาตามบัญชีปลายปี	 	 37.51

	 	 	 	 	 	 	

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  

	 ราคาทุน		 	 47.20

	 หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่า	 	 (9.69)

	 ราคาตามบัญชีปลายปี	 	 37.51
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 20 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
								 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีรายละเอียดดังนี้		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน	

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม

						ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี 

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม		2556

ราคาตามบัญชีต้นปี	

ซื้อสินทรัพย์

รับเพิ่มคู่กับประมาณการค่ารื้อถอน

จ�าหน่ายสินทรัพย์	

								-	ต้นทุน

								-	ค่าเสื่อมราคาสะสม

								-	ค่าเผื่อการด้อยค่า

จัดประเภทใหม่

								-	ต้นทุน

								-	ค่าเสื่อมราคาสะสม

								-	ค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคา	

ขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี	

ราคาทุน

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม

					ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี	

1,125.61

-

-

1,125.61

1,125.61

39.53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,165.14

1,165.14

-

-

1,165.14

9,237.50

(5,624.04)

(0.07)

3,613.39

3,613.39

65.49

0.92

(55.24)

40.54

-

181.09

45.54

-

(381.47)

(0.03)

3,510.23

9,429.76

(5,919.43)

(0.10)

3,510.23

57,176.47

(40,224.53)

(2,519.95)

14,431.99

14,431.99

1,236.11

124.42

(5,523.72)

3,933.78

1,563.78

59,415.91

(40,349.91)

(10,026.35)

(6,259.82)

(444.92)

18,101.27

112,429.19

(82,900.48)

(11,427.44)

18,101.27

4,126.46

(2,664.39)

(14.40)

1,447.67

1,447.67

337.83

-

(88.88)

87.81

1.00

709.82

(19.82)

-

(553.13)

(10.79)

1,911.51

5,085.23

(3,149.53)

(24.19)

1,911.51

505.78

(428.87)

-

76.91

76.91

29.39

-

(32.16)

32.16

(0.53)

0.53

-

(31.14)

-

75.16

502.48

(427.32)

-

75.16

5,631.02

-

(188.85)

5,442.17

5,442.17

9,083.73

-

	

-

-

-

	

(6,178.95)

-

188.85

-

-

8,535.80

8,535.80

-

-

8,535.80

77,802.84

(48,941.83)

(2,723.27)

26,137.74

26,137.74

10,792.08

125.34

(5,700.00)

4,094.29

1,564.78

54,127.34

(40,323.66)

(9,837.50)

(7,225.56)

(455.74)

33,299.11

137,147.60

(92,396.76)

(11,451.73)

33,299.11

ที่ดิน
             

รวมยานพาหนะ
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
โทรคมนาคม

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

เครื่องมืออุปกรณ์อื่น
และเครื่องตกแต่ง
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รายงานประจําป 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	(ต่อ)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีสินทรัพย์ที่ยังใช้งานแต่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว	ที่ราคาทุนเดิมจ�านวน	130,004.39	ล้านบาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวน	27,856.05	ล้านบาท)	ค่า

เสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	จ�านวน	7,225.56	ล้านบาท	(ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวน	5,574.63	ล้านบาท)	แยกเป็นต้นทุนการให้บริการจ�านวน	6,841.71	ล้าน

บาท	(ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวน	5,211.04	ล้านบาท)	และค่าใช้จ่ายขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�านวน	383.85	ล้านบาท	(ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวน	

363.59	ล้านบาท)	และ	บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ�านวน	2	 รายการได้แก่สินทรัพย์โครงการ	CDMA	จ�านวน	171.70	ล้านบาท	และระบบเคเบิ้ลใต้น�้าและวงจรซื้อสิทธิ	

จ�านวน	284.04	ล้านบาท	รวมทั้งสิ้น	455.74	ล้านบาท	ในงบการเงินส�าหรับปี	2556	เนื่องจาก	ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาสินทรัพย์

	 บริษัทได้รับโอนสินทรัพย์จากสัญญาร่วมการงานซึ่งสิ้นสุดสัญญา	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2556	เป็นมูลค่าสุทธิ	4,379.62	ล้านบาท	ประกอบด้วยบริษัท	True	Move	จ�านวน	3,733.36	ล้านบาท	และ	

บริษัท	DPC	จ�านวน	646.26	ล้านบาท	ส�าหรับสินทรัพย์ที่รับโอนดังกล่าวบริษัท	True	Move	และ	บริษัท	DPC	ยังคงใช้ส�าหรับการให้บริการตามประกาศ	กสทช.	 เรื่อง	มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ

เป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน	หรือ	สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	พ.ศ.	2556	ทั้งนี้	บริษัท	True	Move	ได้เจรจาจ่ายค่าเช่าจ�านวน	536	ล้านบาทต่อปี	ซึ่งบริษัทยังไม่ยอมรับอัตรา

ค่าเช่าตามที่บริษัท	True	Move	เสนอและอยู่ระหว่างการเจรจาอัตราค่าเช่ากับบริษัท	True	Move	ทั้งนี้	บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับค่าเช่าสูงกว่าที่บริษัท	True	Move	เสนอ	จึงยังไม่รับรู้ผลขาดทุน

จากการด้อยค่าเพิ่มในงบการเงินส�าหรับปี	2556

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	มีรายละเอียดดังนี้	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน	

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม

						ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลกระทบจากการจัดประเภทสินทรัพย์ใหม่

ราคาทุน

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม

				ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี ตามที่ปรับปรุงใหม่ 

1,034.70

-

-

1,034.70

-

-

-

1,034.70

10,581.09

(5,682.66)

(0.07)

4,898.36

(1,433.32)

363.89

-

3,828.93

49,383.73

(34,681.29)

(2,544.35)

12,158.09

3,151.13

(1,616.15)

(0.80)

13,692.27

4,868.70

(3,509.76)

(15.20)

1,343.74

(1,717.81)

1,252.26

0.80

878.99

492.75

(420.76)

-

71.99

-

-

-

71.99

2,804.51

-

(194.45)

2,610.06

-

-

-

2,610.06

69,165.48

(44,294.47)

(2,754.07)

22,116.94

-

-

-

22,116.94

ที่ดิน
             

รวมยานพาหนะ
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
โทรคมนาคม

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

เครื่องมืออุปกรณ์อื่น
และเครื่องตกแต่ง
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รายการระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2555

ราคาตามบัญชีต้นปี	

ซื้อสินทรัพย์

จ�าหน่ายสินทรัพย์	

								-	ต้นทุน

								-	ค่าเสื่อมราคาสะสม

								-	ค่าเผื่อการด้อยค่า

จัดประเภทใหม่

								-	ต้นทุน

								-	ค่าเสื่อมราคาสะสม

								-	ค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคา	

ขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี	

ราคาทุน

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม

					ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี	

1,034.70

63.39

-

-

-

27.52

-

-

-

-

1,125.61

1,125.61

-

-

1,125.61

3,828.93

96.77

(4.20)

2.92

-

(2.84)

85.41

-

(393.60)

-

3,613.39

9,237.50

(5,624.04)

(0.07)

3,613.39

13,692.27

2,865.08

(851.93)

814.32

30.79

2,628.46

(50.36)

(5.60)

(4,691.05)

0.01

14,431.99

57,176.47

(40,224.53)

(2,519.95)

14,431.99

878.99

450.48

(63.30)

62.87

-

588.39

(14.74)

-

(455.02)

	 -

1,447.67

4,126.46

(2,664.39)

(14.40)

1,447.67

71.99

23.38

(21.75)

21.75

-

11.40

5.10

-

(34.96)

-

76.91

505.78

(428.87)

-

76.91

2,610.06

6,352.49

(0.55)

-

-

(3,525.43)

-

5.60

-

-

5,442.17

5,631.02

-

(188.85)

5,442.17

22,116.94

9,851.59

(941.73)

901.86

30.79

(272.50)

25.41

-

(5,574.63)

0.01

26,137.74

77,802.84

(48,941.83)

(2,723.27)

26,137.74

ที่ดิน
             

รวมยานพาหนะ
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์

โทรคมนาคม

สินทรัพย์

ระหว่างติดตั้ง

เครื่องมืออุปกรณ์อื่น
และเครื่องตกแต่ง
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21  สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน    
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม

					ค่าเผื่อการด้อยค่า	

ราคาตามบัญชีปลายปี					

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ราคาตามบัญชีต้นปี

รับโอนสินทรัพย์เพิ่ม

จ�าหน่ายสินทรัพย์

	 -		ต้นทุน

	 -		ค่าเสื่อมราคาสะสม

จัดประเภทใหม่

	 -	 ต้นทุน

	 -	 ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 -	 ค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคา

ขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556

ราคาทุน

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม

						ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี

0.91

(0.49)

-

0.42

0.42

-

-

-

-

-

-

(0.04)

-

0.38

0.91

(0.53)

-

0.38

142,440.55

(111,919.18)

(173.53)

30,347.84

30,347.84

13,561.76

(1,669.35)

1,650.06

(54,539.76)

40,322.62

9,837.50

(9,281.82)

(10,918.21)

19,310.64

99,793.20

(79,228.32)

(1,254.24)

19,310.64

142,441.46

(111,919.67)

(173.53)

30,348.26

30,348.26

13,561.76

(1,669.35)

1,650.06

(54,539.76)

40,322.62

9,837.50

(9,281.86)

(10,918.21)

19,311.02

99,794.11

(79,228.85)

(1,254.24)

19,311.02

	 บริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ได้รับโอนตามสัญญาร่วมการงานจ�านวน	10,918.21	ล้านบาท		ประกอบ

ด้วย	บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส		คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(DTAC)	จ�านวน	1,080.71	ล้านบาท	จากบริษัท	ทรูมูฟ	จ�ากัด	(มหาชน)	

(True	Move)	จ�านวน	8,889.29	ล้านบาท	และบริษัท	ดิจิตอลโฟน	จ�ากัด	(DPC)	จ�านวน	948.21	ล้านบาท	ในงบการเงินส�าหรับปี

สิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	และบรษิทัได้เปลีย่นประเภทสนิทรพัย์ทีไ่ด้รบัโอนตามสญัญาร่วมการงานของบรษิทั	True	Move	และ

บริษัท	DPC	ที่สิ้นสุดอายุสัญญาร่วมการงานแล้วเมื่อวันที่	15	กันยายน	2556	มาเป็นสินทรัพย์ของกิจการ	ซึ่งได้รับรู้ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าและคาดว่าจะสามารถ	ใช้สนิทรพัย์ได้ต่ออกี	1	ปี		ตามประกาศ	กสทช.	เรือ่ง	มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชัว่คราว

ในกรณีสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน	หรือ	สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	พ.ศ.	2556	มีมูลค่าสุทธิรวม	4,379.62	ล้านบาท	ประกอบ

ด้วยบริษัท	True	Move	จ�านวน	3,733.36	ล้านบาท	และ	บริษัท	DPC	จ�านวน	646.26	ล้านบาท

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
โทรคมนาคม รวม
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555		มีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม

					ค่าเผื่อการด้อยค่า	

ราคาตามบัญชีปลายปี					

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาตามบัญชีต้นปี

รับโอนสินทรัพย์เพิ่ม

จ�าหน่ายสินทรัพย์

	 -	ต้นทุน

	 -	ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคา

ขาดทุ	นจากการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555

ราคาทุน

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม

						ค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี

0.91

(0.44)

-

0.47

0.47

-

-

-

(0.05)

-

0.42

0.91

(0.49)

-

0.42

126,055.20

(103,420.07)

(46.11)

22,589.02

22,589.02

17,163.13

(777.78)

776.15

(9,275.26)

(127.42)

30,347.84

142,440.55

(111,919.18)

(173.53)

30,347.84

126,056.11

(103,420.51)

(46.11)

22,589.49

22,589.49

17,163.13

(777.78)

776.15

(9,275.31)

(127.42)

30,348.26

142,441.46

(111,919.67)

(173.53)

30,348.26

	 บริษัทได้พิจารณาการด้อยค่าของอุปกรณ์	 TMSC	 (ชุมสายเบญจจินดา)	 	ที่บริษัทได้รับโอนสินทรัพย์ตามสัญญาร่วมการงานจาก

บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(DTAC)	จ�านวน	127.42	ล้านบาท	และบันทึกรับรู้รายการในงบการเงินส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	(รับไว้ใช้งานเมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2553	มูลค่าการได้มาจ�านวน	224.82	ล้านบาท)	โดยสินทรัพย์

ดังกล่าวมีข้อบ่งชี้การด้อยค่าดังนี้

	 1.	 สินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงทางลบในด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม

	 2.	 ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์มีมูลค่าลดลง	ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา

	 3.	 สินทรัพย์มีมูลค่าคงเหลือทางบัญชีสูงกว่าราคาตลาด

	 4.	 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ล้าสมัยหรือช�ารุดเสียหาย

	 5.	 บริษัทมีแผนที่จะยกเลิกการใช้สินทรัพย์หรือปรับโครงสร้างการด�าเนินงาน

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
โทรคมนาคม รวม
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22   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
	 ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2556	มีรายละเอียดดังนี้			

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน

หัก				 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

								 ค่าเผื่อการด้อยค่า	

ราคาตามบัญชีปลายปี

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556

ราคาตามบัญชีต้นปี

ซื้อสินทรัพย์

จ�าหน่ายสินทรัพย์

	 -	ต้นทุน

	 -	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

จัดประเภทใหม่

	 -	ต้นทุน

	 -	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ค่าตัดจ�าหน่าย

ขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาตามบัญชีปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556

ราคาทุน

หัก				 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

								 ค่าเผื่อการด้อยค่า	

ราคาตามบัญชีปลายปี

1,895.23

(1,093.50)

(21.21)

780.52

780.52

48.29

(1.39)

1.37

172.52

1.04

(270.50)

(2.93)

728.92

2,114.65

(1,361.59)

(24.14)

728.92

-

-

-

-

-

-

-

-

0.41

-

(0.03)

-

0.38

0.41

(0.03)

-

0.38

0.17

-

-

0.17

0.17

0.93

-

-

(0.41)

-

-

-

0.69

0.69

-

-

0.69

1,895.40

(1,093.50)

(21.21)

780.69

780.69

49.22

(1.39)

1.37

172.52

1.04

(270.53)

(2.93)

729.99

2,115.75

(1,361.62)

(24.14)

729.99

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาฯ

รายจ่าย
ตัดบัญชี-ค่าวิจัย รวม

	 ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2555	มีรายละเอียดดังนี้			

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาฯ รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน

หัก				 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

							 ค่าเผื่อการด้อยค่า	

ราคาตามบัญชีปลายปี

1,495.41

(848.11)

(21.21)

626.09

-

-

-

-

1,495.41

(848.11)

(21.21)

626.09



128

	 ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2555	มีรายละเอียดดังนี้			

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาฯ รวม

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2555

ราคาตามบัญชีต้นปี

ซื้อสินทรัพย์

จ�าหน่ายสินทรัพย์

	 -	ต้นทุน

	 -	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

จัดประเภทใหม่

	 -	ต้นทุน

	 -	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ค่าตัดจ�าหน่าย

ราคาตามบัญชีปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555

ราคาทุน

หัก				 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

								 ค่าเผื่อการด้อยค่า	

ราคาตามบัญชีปลายปี

626.09

127.00

(0.02)

0.02

272.84

(25.41)

(220.00)

780.52

1,895.23

(1,093.50)

(21.21)

780.52

-

0.17

-

-

-

-

-

0.17

0.17

-

-

0.17

626.09

127.17

(0.02)

0.02

272.84

(25.41)

(220.00)

780.69

1,895.40

(1,093.50)

(21.21)

780.69

23 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้	

เงินประกัน

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า																																																																																													

ลูกหนี้อื่น	

						รวม

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้ส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม

								รวมเจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

      รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

28.02

414.17

45.10

487.29

542.61

1,367.63

1,910.24

2,548.33

4,458.57

26.01

838.28

0.89

865.18

954.53

778.03

1,732.56

1,379.22

3,111.78

2556

2556

2555

2555

(ปรับปรุงใหม่)

	 ในปี	 2556	บริษัทได้พิจารณาการด้อยค่าของอุปกรณ์เคเบิลใต้น�้าบางสาย	 และบันทึกรับรู้ค่าสิทธิการใช้วงจรเคเบิลใต้น�้าตัดจ่าย

จ�านวน	467.88	ล้านบาท	เนือ่งจาก	สทิธกิารใช้วงจรเคเบลิบางสายมผีลตอบแทนจากการใช้ลดลง	ไม่คุม้ค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษา

และไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าในอนาคต	

24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
				 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้
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25 รายได้รอตัดบัญชี 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ถึงก�าหนดในหนึ่งปี

ยอดคงเหลือต้นปี

บวก			รับโอนจากส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี

หัก					รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี

ยอดคงเหลือปลายปี

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี 

ยอดคงเหลือต้นปี

บวก				เพิ่มขึ้นระหว่างปี

หัก					โอนเป็นส่วนที่ถึงก�าหนดในหนึ่งปี

							ปรับลดเนื่องจากโอนซ�้า

ยอดคงเหลือปลายปี

ส่วนที่ถึงก�าหนดในหนึ่งปี

ยอดคงเหลือต้นปี

บวก		รับโอนจากส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี

หัก				รับรู้เป็นรายได้ระหว่างปี

ยอดคงเหลือปลายปี

ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี	

ยอดคงเหลือต้นปี

บวก			เพิ่มขึ้นระหว่างปี

หัก				โอนเป็นส่วนที่ถึงก�าหนดในหนึ่งปี

ยอดคงเหลือปลายปี

42.24

37.53

(42.41)

37.36

101.41

0.40

(37.53)

-

64.28

37.06

43.29

(38.11)

42.24

137.88

6.83

(43.30)

101.41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.36

-

(2.36)

-

-

-

-

-

11,837.22

15,673.17

(20,984.64)

6,525.75

14,939.27

13,561.77

(15,673.17)

(19.24)

12,808.63

8,914.02

14,666.92

(11,743.72)

11,837.22

12,443.06

17,163.13

(14,666.92)

14,939.27

11,879.46

15,710.70

(21,027.05)

6,563.11

15,040.68

13,562.17

(15,710.70)

(19.24)

12,872.91

8,953.44

14,710.21

(11,784.19)

11,879.46

12,580.94

17,169.96

(14,710.22)

15,040.68

รายได้ค่าบริการ
รอตัดบัญชี

รายได้จากการขาย
สิทธิการใช้วงจร        
รอตัดจ�าหน่าย

2556

2555

รายได้รอตัดบัญชี       
สินทรัพย์รับโอนภายใต้ 

สัญญาร่วมการงาน รวม

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	มีรายละเอียดดังนี้

รายได้ค่าบริการ
รอตัดบัญชี

รายได้จากการขาย
สิทธิการใช้วงจร        
รอตัดจ�าหน่าย

รายได้รอตัดบัญชี       
สินทรัพย์รับโอนภายใต้ 

สัญญาร่วมการงาน รวม
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26 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี	้																																																																																																																																																																																	

27 เงินรับรอจ่ายคืน  
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี

28 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม

ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย

ค่าเช่า/ค่าใช้สินทรัพย์	

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	ยานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น

อื่น	ๆ

                     รวม

46,974.82

759.67

4,196.34

646.12

50.47

1,316.97

27.12

385.76

346.02

1,252.18

55,955.47

43	(ก) 34,367.50

2.47

3.12

34,373.09

86.51

277.20

3,453.26

119.23

3,936.20

28,344.16

7.81

3.30

28,355.27

100.51

289.86

1,842.27

	 175.73

2,408.37

24,934.07

604.16

7,571.24

377.86

65.47

1,417.03

18.62

230.76

0.76

1,083.54

36,303.51

2556

2556

2556

หมายเหตุ

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

	 กระทรวงการคลงัได้มหีนงัสอืที	่กค.0804.3ว./139	ลงวนัที	่5	กนัยายน	2556	แจ้งเวยีนหลกัเกณฑ์การปรบัปรงุระบบแรงจงูใจในส่วน

ของค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิตามระบบประเมนิผลการด�าเนนิงานรฐัวสิาหกจิ		ซึง่คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบแล้วเมือ่วนัที	่2	กรกฎาคม	

2556	ให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในส่วนของหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของพนักงานรัฐวิสาหกิจ	เนื่องจาก	ขณะนี้ยังมีข้อโต้แย้งในส่วน

ของค่าใช้จ่ายโบนสัพนกังาน	ว่าจะต้องด�าเนนิการตามมตคิณะรฐัมนตรหีรอืตามสภาพการจ้างเดมิ	บรษิทัจงึได้บนัทกึรบัรูค่้าใช้จ่าย

โบนัสพนักงาน				ซึ่งค�านวณตามมติคณะรัฐมนตรี	ในงบการเงินส�าหรับปี	2556	จ�านวน	1,076.89	ล้านบาท	ซึ่งแสดงอยู่ในหมวดค่า

ใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	(ค่าใช้จ่ายโบนัสตามสภาพการจ้างเดิมมีจ�านวน	1,427.67	ล้านบาท)	

เงินรับรอจ่ายคืน	-	ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

เงินรับรอจ่ายคืน	-	ค่าบริการ

อื่น	ๆ

                     รวม

เงินประกันการใช้บริการรับจากลูกค้า

รายได้รับล่วงหน้า

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�าหนด

อื่น	ๆ

                     รวม
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29 เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน  
		 การเคลื่อนไหวของเงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงานมีรายละเอียดดังนี้

30   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้  
  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2556 2555

	 บริษัทจ่ายเงินสมทบเพื่อกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน	เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	10	ของอัตราเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิก	และ

จ่ายสมทบเพิ่มเติมให้เท่ากับภาระผูกพันที่พึงจ่าย	ณ	วันสิ้นงวดบัญชี

	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		สมาชิกกองทุนบ�าเหน็จพนักงานมีจ�านวน		92	คน	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวน	95	คน)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555

			รายการที่บันทึกใน

				-	งบก�าไรขาดทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

210.65

(30.92)

-

179.73

213.44

(2.79)

210.65

2.54

3.96

-

6.50

(0.88)

3.42

2.54

194.99

2,181.11

-

2,376.10

343.69

(148.70)

194.99

690.91

9.42

(95.44)

604.89

675.29

15.62

690.91

134.50

242.33

-

376.83

315.45

(180.95)

134.50

1,233.59

2,405.90

(95.44)

3,544.05

1,546.99

(313.40)

1,233.59

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ผลประโยชน์
ของพนกังาน รายการอื่น รวม

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่า
ของอาคาร
และอุปกรณ์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ	วันที่	1	มกราคม	2556

			รายการที่บันทึกใน

				-	งบก�าไรขาดทุน

				-	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

127.75

9.63

	 (7.39)

129.99

120.73

11.48

	 (4.46)	

				127.75

ยอดคงเหลือต้นปี

สมทบเพิ่มเติมระหว่างปี

จ่ายให้พนักงานระหว่างปี

ยอดคงเหลือปลายปี

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ผลประโยชน์
ของพนกังาน รายการอื่น รวม

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่า
ของอาคาร
และอุปกรณ์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
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หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ	วันที่	1	มกราคม	2556

รายการที่บันทึกใน

				-	งบก�าไรขาดทุน

				-	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ณ	วันที่	1	มกราคม	2556

รายการที่บันทึกใน

				-	งบก�าไรขาดทุน

				-	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555

รายการที่บันทึกใน

				-	งบก�าไรขาดทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555

รายการที่บันทึกใน

				-	งบก�าไรขาดทุน

				-	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

-

-

-

-

210.65

(30.92)

-

179.73

213.44

(2.79)

210.65

-

-

-

-

159.48

(159.48)

-

-

2.54

3.96

-

6.50

(0.88)

3.42

2.54

246.97

(87.49)

-

159.48

-

-

-

-

194.99

2,181.11

-

2,376.10

343.69

(148.70)

194.99

-

-

-

-

-

-

-

-

690.91

9.42

(95.44)

604.89

675.29

15.62

690.91

-

-

-

-

86.60

(6.66)

13.52

93.46

133.84

242.50

-

376.34

314.86

(181.02)

133.84

70.40

(8.09)

24.29

86.60

246.08

(166.14)

13.52

93.46

1,232.93

2,406.07

(95.44)

3,543.56

1,546.40

(313.47)

1,232.93

317.37

(95.58)

24.29

246.08

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ผลประโยชน์
ของพนกังาน รายการอื่น รวม

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่า
ของอาคาร
และอุปกรณ์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ผลประโยชน์
ของพนกังาน รายการอื่น รวม

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่า
ของอาคาร
และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ผลประโยชน์
ของพนกังาน รายการอื่น รวม

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่า
ของอาคาร
และอุปกรณ์

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ผลประโยชน์
ของพนกังาน รายการอื่น รวม

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่า
ของอาคาร
และอุปกรณ์
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ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ผลประโยชน์
ของพนกังาน รายการอื่น รวม

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่า
ของอาคาร
และอุปกรณ์

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ผลประโยชน์
ของพนกังาน รายการอื่น รวม

ค่าเสื่อมราคา
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่า
ของอาคาร
และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ	วันที่	1	มกราคม	2556

รายการที่บันทึกใน

				-	งบก�าไรขาดทุน

				-	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้(เพิ่มขึ้น)/ลดลง

หนี้สินภาษีเงินได้ลดลง

ภาษีเงินได้ที่บันทึกในงบก�าไรขาดทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2555

รายการที่บันทึกใน

				-	งบก�าไรขาดทุน

				-	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

	 บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีส�าหรับงวดที่บริษัทคาดว่า

จะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 หรือในงวดที่บริษัทจะจ่ายช�าระหนี้สินภาษี	 โดยส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี	

31	 ธันวาคม	 	 2556	 	 อัตราภาษีร้อยละ	20	ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	2555	 	 อัตราภาษีร้อยละ	20	และส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่	31	ธันวาคม	2554	อัตราร้อยละ	20	และ	23	

	 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ส�าหรบังวดได้ตัง้ค้างจ่ายโดยใช้วธิกีารประมาณการโดยใช้อตัราภาษเีดยีวกบัทีใ่ช้กบัก�าไรรวมทัง้ปี	ทีค่าดว่าจะ

ได้รับคือ	อัตราร้อยละ	20	ต่อปี	

-

-

-

-

4,574.74

(2,405.90)

(166.14)

2,002.70

-

-

-

-

159.48

(159.48)

-

-

3,629.62

313.40

(95.58)

3,847.44

246.97

(87.49)

-

159.48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78.72

(5.07)

13.52

87.17

4,574.74

(2,406.07)

(164.55)

2,004.12

58.83

(4.40)

24.29

78.72

238.20

(164.55)

13.52

87.17

3,629.62

313.47

(91.89)

3,851.20

305.80

(91.89)

24.29

238.20

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย

2556 25562555 2555
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	 การเปิดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

	

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ผลสะสมรายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย

ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย

ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

13.32

(48.67)

477.18

441.83

(48.67)

477.18

428.51

-

(13.52)

(95.44)

(108.96)

(13.52)

(95.44)

(108.96)

13.32

(62.19)

381.74

332.87

(62.19)

381.74

319.55

13.06

150.25

-

163.31

150.25

-

150.25

-

(24.29)

-

(24.29)

(24.29)

-

(24.29)

13.06

125.96

-

139.02

125.96

-

125.96

จ�านวนก่อนภาษี

จ�านวนก่อนภาษี

2556

2556

2555

2555

จ�านวนก่อนภาษี

จ�านวนก่อนภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่ายภาษี)

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

ผลประโยชน์

(ค่าใช้จ่ายภาษี)

จ�านวนสุทธิ 
จากภาษี

จ�านวนสุทธิ 

จากภาษี

จ�านวนสุทธิ 
จากภาษี

จ�านวนสุทธิ 

จากภาษี

 งบการเงินเฉพาะบริษัท

จ�านวนก่อนภาษี

2556 2555

จ�านวนก่อนภาษีผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

จ�านวนสุทธิ 
จากภาษี

จ�านวนสุทธิ 
จากภาษี
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31 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน  
	 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		และ	2555	จ�านวน		3,024.46	ล้านบาท	และ	3,454.56	ล้านบาท	

ตามล�าดับ	มีรายละเอียดดังนี้

	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์ของพนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	ณ	วันต้นปี

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

ผลประโยชน์ที่จ่ายพนักงาน

ผลประโยชน์ที่จ่ายพนักงาน	-	กองทุนบ�าเหน็จพนักงาน

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ก�าไรจากการลดขนาดโครงการ

ภาระผูกพัน	ณ	วันสิ้นปี

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน

เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน		

หนี้สินสุทธิ

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

ต้นทุนผลประโยชน์

3,582.31

167.00

144.00

(200.90)

(7.39)

(479.50)

(51.07)

3,154.45

3,154.45

(129.99)

3,024.46

167.00

144.00

311.00

3,477.07

164.00

137.00

(191.30)

(4.46)

-

-

3,582.31

3,582.31

(127.75)

3,454.56

164.00

137.00

	301.00

2556 2555

	 หนี้สินสุทธิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันสิ้นงวด	

	 จ�านวนเงินที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	แสดงได้ดังนี้

2556

2556

2555

2555
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ประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์โทรคมนาคม

เงินประกัน

อื่น	ๆ	

                 รวม

479.85

64.04

-

543.89

332.26

50.76

0.03

383.05

	 สมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	มีดังนี้

32 สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพค้างจ่ายหุ้นสามัญ
	 เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องก�าหนดเวลาที่แน่นอนเก่ียวกับแผนการน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	บรษิทัจงึได้จดัประเภทบญัชสีทิธปิระโยชน์จากการแปลงสภาพค้างจ่ายหุน้สามญัแสดงไว้เป็นหนี้

สินไม่หมุนเวียน

	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.23	(ค)	สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพค้างจ่ายหุ้นสามัญ	จ�านวน	975.06	

ล้านบาท	เป็นสทิธปิระโยชน์ของพนกังาน	จ�านวน	291.89	ล้านบาท	และเป็นของพนกังานบรษิทัไปรษณย์ีไทย	จ�ากดั	จ�านวน	683.17	

ล้านบาท

33   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556	และ	2555	รายละเอียดดังนี้																																																																																																																																																						

(ก)	 สมมติฐานทางการเงิน

อัตราคิดลด	 	 	 4.3%	ต่อปี

อัตราผลตอบแทนโครงการ	 	 -

อัตราเงินเฟ้อ	 	 	 3.0%	ต่อปี

ราคาทองค�า																																																																	 	 	19,200	บาท	ต่อหนึ่งบาท	ปรับขึ้น	3.0	%ต่อปี

มูลค่ารางวัลพาเที่ยวต่างประเทศ																																																									 30,000	บาท	ปรับขึ้น	6.0%	ต่อปี

อัตราการขึ้นเงินเดือน	จ�าแนกตามช่วงอายุ	 พนักงาน	(%)	 ลูกจ้าง	(%)

						อายุน้อยกว่า	45	ปี	 10.0	 3.0

						อายุ	45	ปี	ถึง	50	ปี	 8.0	 3.0

						อายุมากกว่า	50	ปี	 6.0	 3.0

(ข)	 	สมมติฐานทางประชากรศาสตร์	 	

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	จ�าแนกตามช่วงอายุ	 พนักงาน	(%)	 ลูกจ้าง	(%)

						อายุน้อยกว่า	45	ปี	 1.0	 11.0

						อายุ	45	ปี	ถึง	50	ปี	 0.1	 11.0

						อายุมากกว่า	50	ปี	 -	 -

อัตราการเสียชีวิต	 	 ตารางมรณะไทย	พ.ศ.	2551

อัตราการทุพพลภาพ	 	 -

อัตราการเกษียณอายุก่อนก�าหนด	 	 -

อัตราการเกษียณอายุปกติ	 	 ทุกคนที่มีอายุถึงอายุเกษียณปกติ

จ�านวนประชากร																																																						 	 คงจ�านวนพนักงานที่ยังท�างานอยู่เป็นระยะเวลา	3	ปี

2556 2555
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ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม

ผลสะสมรายการปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

																	รวม

389.25

1.16

22.07

477.18

(172.99)

716.67

437.92

1.16

8.75

-

(64.03)

383.80

389.25

-

-

477.18

(173.28)

693.15

437.92

-

-

-

(64.33)

373.59

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2556 25562555 2555

34 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

35   ก�าไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย  
 ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน		จ�ากัด		พ.ศ.	2535	บริษัทต้องจัดสรรส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าส�ารองจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนของบริษัท	ส�ารอง

ตามกฎหมายไม่สามารถน�ามาจ่ายปันผลได้		ทั้งนี้	บริษัทได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายครบร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนแล้ว

36   รายได้จากการให้บริการ 
							 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555		มีรายละเอียดดังนี้

37  ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน  
	 	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้	

รายได้ธุรกิจโทรศัพท์

รายได้ธุรกิจบรอดแบนด์

รายได้ธุรกิจสื่อสารไร้สาย

รายได้วิทยุคมนาคม

รายได้โครงข่าย

รายได้พัฒนาสินทรัพย์

รายได้บริการอื่น

															รวม

บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ทรูมูฟ	จ�ากัด

บริษัท	ดิจิตอล	โฟน	จ�ากัด

	 รวม

3,867.27

7,123.06

23,144.69

185.39

338.74

423.35

12.17

35,094.67

14,343.11

2,021.06

1,375.73

17,739.90

4,111.37

6,598.69

12,477.20

174.40

401.83

500.32

20.11

24,283.92

13,933.80

3,838.84

2,954.07

20,726.71

2556

2556

2555

2555

2556

2556

2555

2555
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ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

ค่าปรับและเงินชดใช้ค่าเสียหาย

เงินน�าส่ง	กสทช.	ตามมาตรา	84

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อื่นๆ

	 รวม

982.79

603.79

20.30

51.81

236.12

65.31

1,960.12

6.46

2.13

335.63

(154.68)

0.66

190.20

542.82

892.37

24.34

15.68

188.64

60.89

1,724.74

2.40

19.35

-

-

0.39

	22.14

982.79

603.79

20.30

225.95

236.12

65.31

2,134.26

6.46

2.13

335.63

(154.68)

1.39

190.93

542.82

892.37

24.34

75.94

188.64

60.89

1,785.00

2.40

19.35

-

-

	1.07

			22.82

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2556

2556

2556

2556

2555

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2555

38  รายได้อื่น 
						 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ		2555	มีรายละเอียดดังนี้																																				

39   ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  
	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	ที่มีสาระส�าคัญมีรายละเอียดดังนี้																								

40 ค่าใช้จ่ายอื่น  
							 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาและวัสดุใช้ไป

ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน

ค่าส่วนแบ่งบริการโทรคมนาคม	

ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	(ค่า	IC	และ	ค่า	AC)

ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม

ค่าเช่า/ใช้สินทรัพย์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

6,289.79

818.50

7,496.10

9,281.86

1,783.61

2,191.03

4,007.93

14,550.18

2,507.72

11,844.76

6,224.22

704.24

5,794.64

9,275.31

1,749.42

3,377.83

3,459.65

7,693.56

1,669.30

127.41

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับเงินลงทุนในตราสารหนี้

รายได้ค่าปรับ

รายได้เงินปันผล

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน

	อื่นๆ

													รวม
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41   ก�าไรต่อหุ้น  
								 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญส�าหรับปีด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักที่

ออกในระหว่างปีและช�าระแล้ว	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายละเอียดดังนี

42 ความเสี่ยงทางการเงิน 
								 บรษิทัมคีวามเสีย่งทางการเงนิทีส่�าคญั	ได้แก่	ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจากการด�าเนนิธรุกรรมตามปกต	ิและความเสีย่งด้าน

สภาพคล่อง	บรษิทัมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่ง	โดยค�านงึถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้แก่บรษิทัโดยรวม	บรษิทัไม่มกีารใช้เครือ่ง

มือทางการเงินที่มีลักษณะเป็นทางการค้าเพื่อเก็งก�าไร	

	 บริษัทบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

(ก)  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากรายการที่เก่ียวข้องกับเงินตราต่างประเทศ	 โดยเฉพาะสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา	 เช่น	 การเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม	 ค่าเช่าวงจรเคเบิ้ลใต้น�้า	 และเงินฝากธนาคารที่เป็นสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา	บริษัทมีรายได้และต้นทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจากการเชื่อมโยง

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมอื่นทั่วโลก	 สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 ได้แก่	 เงินฝาก

ธนาคารในประเทศเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	เพื่อการช�าระหนี้สินในอนาคตที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	หนี้สินที่เป็นเงิน

ตราต่างประเทศ	ได้แก่	เจ้าหนี้การค้า	และเจ้าหนี้อื่น

	

	 ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน	บริษัทถือแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

	 •	 	เจรจาตกลงเงื่อนไขการช�าระเงินในลักษณะหักกลบรายการกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่างประเทศ
	 •	 	ด�ารงเงินฝากในรูปเงินตราต่างประเทศ

ก�าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ	(หน่วย	:	ล้านบาท)									

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกจ�าหน่าย

	 และช�าระแล้ว	(หน่วย	:	ล้านหุ้น)																				

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(หน่วย	:	บาท)

11,197.81

1,000.00

11.20

`

12,698.32

1,000.00

12.70

11,270.68

1,000.00

11.27

12,731.09

1,000.00

						

12.73

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2556 25562555
(ปรับปรุงใหม่)

2555
(ปรับปรุงใหม่)

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี	2556	และ	2555
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สินทรัพย์

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ยูโรโซน

หนี้สิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ฮ่องกง

ยูโรโซน

สหราชอาณาจักร

เอส	ดี	อาร์	*

12.23

0.07

9.25

0.01

0.01

	0.01

0.01

399.53

3.07

402.60

304.76

0.08

0.68

0.15

0.11

305.78

28.65

0.07

6.82

-

0.01

0.01

0.01

873.55

2.88

876.43

209.95

-

0.44

0.15

0.15

210.69

	 วันที่	31	ธันวาคม		2556	และ	2555	บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้																								

43 หนี้สินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และภาระผูกพัน
(ก)   ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน  

	 ตามข้อตกลงระหว่าง	บมจ.	ทีโอที	บริษัทและบริษัทผู้ได้รับสิทธิให้ด�าเนินการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน	

ซึ่งได้แก่	บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(DTAC)	บริษัท	ดิจิตอลโฟน	จ�ากัด	(DPC)	และบริษัท	ทรูมูฟ	จ�ากัด	

(True	Move)	โดยบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ	ทั้งสามรายต้องช�าระค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	(Access	Charge	:	AC)	ให้แก่	

บมจ.	ทีโอที	ส�าหรับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ	Postpaid	เป็นจ�านวน	200	บาท	ต่อเลขหมายต่อเดือน	และส�าหรับเลขหมาย

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ	Prepaid	Card	ในอัตราร้อยละ	18	ของราคาหน้าบัตรที่จ�าหน่ายได้	ทั้งนี้	หาก	บมจ.	ทีโอที	ไม่ได้รับช�าระเงิน

ค่า	AC	จากบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ	บริษัทยินยอมช�าระเงินค่า	AC	ดังกล่าว	ให้แก่	บมจ.	ทีโอที	พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ	1.25	ต่อ

เดือนของเงินที่ต้องช�าระ									เศษของเดือนนับเป็น		1	เดือนจนครบถ้วน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทสามารถที่จะเรียกร้องเงินจ�านวนดัง

กล่าวทั้งหมดที่ต้อง	จ่ายแทนบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ	คืนจากบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ	

	 เนื่องจากบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ	สองราย	ได้แก่	DTAC	และ	True	Move	ได้ปฏิเสธการช�าระค่า	AC	และยุติการจ่ายค่า	AC	ให้แก่	บมจ.	

ทีโอที	 ตั้งแต่วันที่	 18	พฤศจิกายน	2549	คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่	 5	 กรกฎาคม	2550ให้รอผลการพิจารณาปัญหา	

เงินตราต่างประเทศ

2556 2555

เงินตราต่างประเทศเงินบาท เงินบาท

	 *	 เอส	ดี	อาร์	 	หมายถึง	Special	Drawing	Right	 (SDR)	 เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศมาตรฐานที่ก�าหนดโดยกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ	ค�านวณโดยการถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักสกุลเงินตราต่างประเทศส�าคัญ	ๆ	5	สกุล		

(ข) ความเสี่ยงจากสินเชื่อ

	 บรษิทัไม่มคีวามเสีย่งจากการกระจกุตวัของสนิเชือ่	บรษิทัมนีโยบายในการให้บรกิารเฉพาะลกูค้าทีม่ปีระวตั	ิ	ด้านสนิเชือ่น่าเชือ่

ถือ	นอกจากนี้	บริษัทยังมีนโยบายในการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ	

(ค)  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

	 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 โดยมีนโยบายในการด�ารงเงินสดให้เพียงพอต่อการด�าเนินงาน	จัดให้มีความ

พร้อมของกระแสเงินสดจากการท�าสัญญาวงเงินสินเชื่อหรือจากแหล่งเงินอื่น	รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการช�าระเงิน

	

(ง)  มูลค่ายุติธรรม

							ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม	
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ข้อกฎหมายเกี่ยวกับค่า	AC	จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กทช.)	และเมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2550	ตามหนังสือเลข

ที่	ทช	7300/6085/1	ออกโดย	กทช.	ได้แจ้งแก่บริษัทว่า	กทช.	มีมติให้บริษัทและ	บมจ.	ทีโอที	ร่วมเจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการ

ด�าเนินการตามข้อตกลง	เรื่อง	การเชื่อมโยงโครงข่ายภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ	

	

	 เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2550	บมจ.	ทีโอที	ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นจ�าเลยที่	1	และ	DTAC	เป็นจ�าเลยที่	2	ให้ร่วมกัน	หรือแทนกันช�าระ

ค่า	AC	ตั้งแต่วันที่	18	พฤศจิกายน	2549		ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2550	พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.25	ต่อเดือน	นับแต่วันถัดจาก

วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น	 รวมทุนทรัพย์	 จ�านวน	11,705.07	ล้านบาท	และในวันเดียวกัน	บมจ.	ทีโอที	 ได้ยื่นฟ้อง

บริษัทเป็นจ�าเลยที่	1	และ	True	Move	เป็นจ�าเลยที่	2	ให้ร่วมกันหรือแทนกันช�าระค่า	AC	ตั้งแต่วันที่	18	พฤศจิกายน	2549	ถึงวันที่	

31	ตลุาคม	2550	พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ	1.25	ต่อเดอืน		นบัแต่วนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็สิน้	รวมทนุทรพัย์	จ�านวน	

4,508.10	ล้านบาท	ต่อมาศาลแพ่งและศาลปกครองกลางเหน็ว่าคดนีีอ้ยูใ่นอ�านาจพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองตามที	่DTAC	

และ	True	Move	ยกขึ้นต่อสู้	ดังนั้น	ศาลแพ่งจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายคดีทั้งสองเรื่องออกจากสารบบความ	และให้	บมจ.	ทีโอที	น�าคดี

ไปฟ้องที่ศาลปกครองต่อไป

	

	 บริษัทดิจิตอลโฟน	จ�ากัด	(DPC)		ซึ่งเป็นบริษัทผู้ได้รับสิทธิให้ด�าเนินการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้สัญญาร่วมการงานจาก

บริษัทอีกราย	ได้แจ้งยุติการจ่ายค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่	บมจ.	ทีโอที	ตั้งแต่วันที่	1		มิถุนายน	2552	เป็นต้นไป

	

	 เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2554	บมจ.	ทีโอที	ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง	เป็นคดีหมายเลขด�าที่	1097/2554	โดยฟ้องบริษัท	เป็นผู้ถูก

ฟ้องคดีที่	1	และ	DTAC	เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	2	รวมทุนทรัพย์	117,203.84	ล้านบาท	คดีหมายเลขด�าที่	1098/2554	โดยฟ้องบริษัท	

เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	1	และ	True	Move	เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	2	รวมทุนทรัพย์	41,540.28	ล้านบาท		คดีหมายเลขด�าที่	1099/2554	โดย

ฟ้องบริษัท	เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	1	และ	DPC	เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่	2	รวมทุนทรัพย์	3,315.71	ล้านบาท	และคดีหมายเลขด�าที่	1100/2554	

โดยฟ้องบริษัทให้บริษัทช�าระค่า	AC	บริการวิทยุคมนาคมระบบ	CDMA		แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า	รวมทุนทรัพย์	779.11	ล้าน

บาท	ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทด�าเนินการท�าค�าให้การแก้ค�าฟ้องตามค�าสั่งศาล

	

	 เนื่องจากคดีค่า	AC	ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลยังไม่ได้ข้อยุติ	บริษัทจึงได้บันทึกรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในงบการเงิน

ตามสญัญาร่วมการงานและข้อตกลงเรือ่งการเชือ่มโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีท่ีถ่อืปฏบิตัเิดมิ		ซึง่ตามข้อตกลงเรือ่งการเชือ่มโยง

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก�าหนดให้บริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ	สามารถน�าค่า	AC	ที่บริษัท		ผู้ได้รับสิทธิฯ	ช�าระให้แก่	บมจ.	ทีโอที	จากเลข

หมายโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่บบ	Postpaid	จ�านวน	200	บาทตอ่เลขหมาย	ต่อเดือน	และเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่บบ	Prepaid	Card	

ในอัตราร้อยละ	18	ของราคาหน้าบัตรที่จ�าหน่ายได้มาหักออกจากรายได้จากการให้บริการก่อนค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนราย

ปีให้แก่บริษัทตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ก�าหนดในแต่ละปี	 เนื่องจากบริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ	น�าส่งผลประโยชน์ตอบแทนรายปี

ให้แก่บริษัทโดยไม่ได้น�าค่า	AC	มาหักจากรายได้จากการให้บริการก่อนค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่บริษัทผู้ได้รับสิทธิฯ	ยุติ

การช�าระค่า	AC	ให้แก่	บมจ.	ทีโอที	ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	บริษัทจึงรับรู้เงินผลประโยชน์ตอบแทนรายปีที่เกิดจากบริษัทผู้ได้รับ

สิทธิฯ	 ไม่ได้หักค่า	AC	 	ออกจากรายได้จากการให้บริการไว้เป็นภาระหนี้สินด้วยจ�านวนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนรายปีใน									

งบการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จ�านวน	34,367.50	ล้านบาท	(	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวน	28,344.16	ล้านบาท)	ซึ่ง

แสดงไว้ในเงินรับรอจ่ายคืน

(ข)   การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

 การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประจ�าปี 2553

	 กทช.	ได้ออกประกาศ	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ประจ�าปี	2553	(ฉบับที่	2)	มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่	6	ตุลาคม	2552	เป็นต้นไป		ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ

และเงือ่นไขในการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพือ่สงัคมฉบบัเดมิให้มคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้	โดยก�าหนด

ให้ผูร้บัใบอนญุาตแบบทีส่องทีม่โีครงข่ายเป็นของตนเอง	และแบบทีส่าม	ซึง่ได้ด�าเนนิการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่

ถงึและบรกิารเพือ่สงัคมตามประกาศ	กทช.	ฉบบัเดมิ	ทีม่คีวามจ�านงจะด�าเนนิการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและ

บริการเพื่อสังคมประจ�าปี	2553	ให้ยื่นหนังสือแสดงความจ�านงต่อ	กทช.	ภายใน	30	วัน	นับตั้งแต่วันที่มีประกาศ	เรื่อง	หลักเกณฑ์
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วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประจ�าปี	2553	และต้องยื่นแผนปฏิบัติ

การจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพือ่สงัคมภายใน	45	วนันบัตัง้แต่วนัที	่กทช.	ประกาศแผนปฏบิตักิารจดั

ให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประจ�าปี	2553	ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการจัดให้มี

บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเสนอ	กทช.	ต่อมาเมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2553	กทช.	ได้เปลี่ยนเป็นคณะ

กรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กสทช.)	และบรษิทัได้รบัผลการพจิารณาอนมุตัแิผน

ปฏิบัติการจาก	กสทช.	โดยมีวงเงินที่ใช้ในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการของปี	2553	จ�านวน	660	ล้านบาท	

	

	 (ระบบโทรศพัท์สาธารณะชมุชน	137	ล้านบาท	ระบบโทรศพัท์อนิเตอร์เนต็โรงเรยีน	354	ล้านบาท	ระบบอนิเตอร์เนต็ชมุชน		124	ล้าน

บาท	และเงินส�ารองโครงการ	 45	ล้านบาท)	 ระยะเวลาในการด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 7	 ธันวาคม	2553	ถึงวันที่	 7	 เมษายน	2555	

ประกอบด้วย

	 1.	ติดตั้งระบบโทรศัพท์สาธารณะชุมชน	1	เลขหมายต่อ	1	ชุมชน	 	 จ�านวน			1,558	แห่ง

	 2.	ติดตั้งระบบโทรศัพท์สาธารณะและอินเตอร์เน็ตโรงเรียน															 จ�านวน					252	แห่ง

			 3.	จัดให้มีศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน																																																																จ�านวน					197	แห่ง

	 เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2555	บริษัทได้จัดท�าสัญญาจ้างเหมา	จัดท�าระบบโทรศัพท์สาธารณะชุมชนส�าหรับแผนงาน	USO	ประจ�าปี	

2553	และจ้างจัดท�าระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตโรงเรียนส�าหรับแผนงาน	USO	ประจ�าปี	2553	กับ		The	Consortium	of	JTS	

and	Acumen		โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มลงมือท�างานที่รับจ้างภายในวันที่		26	มิถุนายน	2555	และจะต้องท�างานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

ภายในวันที่	22	ธันวาคม	2555		ทั้งนี้	ผู้รับจ้างได้ทยอยส่งมอบงานตามสัญญาจ้างฯ	ครบถ้วนในวันที่	27	ธันวาคม	2555	และผ่าน

การตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว	ซึ่งตามสัญญาจ้างได้มีข้อก�าหนดว่าหากผู้รับจ้างฯ	ด�าเนินงานและส่งมอบงานให้

บรษิทัไม่แล้วเสรจ็ตามก�าหนดเวลาของสญัญาจ้างฯ	และมผีลท�าให้บรษิทัเกดิความเสยีหายเป็นเหตใุห้ต้องเสยีค่าปรบัแก่	กสทช.	ผู้

รับจ้างฯ	ต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับตามอัตราที่	กสทช.	เรียกเก็บกับบริษัททั้งหมด	เพิ่มเติมจากค่าปรับอื่น	(ถ้ามี)

	

	 ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(ส�านักงาน	กสทช.)	ได้แจ้งให้บริษัท

ทราบว่า	ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	(กทค.)	ครั้งที่	35/2555	เมื่อวันที่	25	กันยายน	2555			ที่ประชุมมีมติเห็น

ชอบให้บรษิทัขยายเวลาด�าเนนิการ	USO	ประจ�าปี	2553	ในการตดิตัง้โทรศพัท์สาธารณะส�าหรบัชมุชนและตดิตัง้โทรศพัท์สาธารณะ	

โทรศัพท์ประจ�าที่พร้อมจัดให้มีศูนย์อินเตอร์เน็ตโรงเรียนออกไปอีก	9	เดือน	โดยให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่	31	มกราคม	

2556	

	 บริษัทได้มีหนังสือถึงส�านักงาน	กสทช.	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2556	แจ้งส่งมอบงานดังกล่าวให้ส�านักงาน	กสทช.	โดยสามารถส่ง

มอบงานได้ครบถ้วนตามกรอบเวลาของส�านักงาน	กสทช.

	

	 บริษัทได้ขออนุมัติด�าเนินการก่อนส�าหรับระบบอินเตอร์เน็ตชุมชนที่ได้รับรายชื่อจากส�านักงาน	กสทช.	แล้ว	จ�านวน	169	แห่ง	 เมื่อ

วันที่	 11	 ธันวาคม	2555	บริษัทได้จัดท�าสัญญาจ้างเหมา	จัดท�าระบบอินเตอร์เน็ตชุมชนจ�านวน	169	แห่ง	ส�าหรับแผนงาน	USO	

ประจ�าปี	2553	กับบริษัทสามารถคอมเทค	จ�ากัด	โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มด�าเนินการภายในวันที่	11	ธันวาคม	2555	และจะต้องด�าเนิน

การตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่	9	มิถุนายน	2556	ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้งหมดแล้ว	อยู่ระหว่างคณะ

กรรมการตรวจการจ้างด�าเนินการตรวจรับ	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ผู้รับจ้างด�าเนินงานและส่งมอบให้บริษัทไม่แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลา

และท�าให้บริษัทเกิดความเสียหายเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับแก่ส�านักงาน	กสทช.	ผู้รับจ้างฯ	ต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับตามอัตราที่

ส�านักงาน	กสทช.	เรียกเก็บกับบริษัททั้งหมดเพิ่มเติมจากค่าปรับอื่น	(ถ้ามี)	

	

	 ส�าหรับระบบอินเตอร์เน็ตชุมชนจ�านวน	169	แห่งนี้	ส�านักงาน	กสทช.	ก�าหนดให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่	1	ตุลาคม	2556	

ซึ่งบริษัทด�าเนินการแล้วเสร็จตามก�าหนดเวลา	ส่วนอีก	28	แห่งที่เหลือยังไม่ได้รับรายชื่อจากส�านักงาน	กสทช.

	



143รายงานประจําป 2556 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

 แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2555 - 2559 

	 กสทช.	ได้ออกประกาศ	แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	พ.ศ.	2555	-	2559	รวมทั้งหลัก

เกณฑ์และวธิกีารจดัเกบ็รายได้เพือ่น�าไปใช้ในการจดัให้มบีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพือ่สงัคม	โดยมผีลบงัคบั

ใช้เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2555	ซึ่งก�าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตฯ	ต้องน�าส่งรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนฯ	ใน

อัตราร้อยละ	3.75	ต่อปีของรายได้สุทธิ	โดยแบ่งช�าระเป็น	2	ครั้ง	ครั้งที่	1	ภายในวันที่	31	กรกฏาคม	ของทุกปี	โดยค�านวณจากราย

ได้ของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันและช�าระครั้งที่	2	ภายในวันที่	31	มกราคม	ของทุกปี	โดยค�านวณจากรายได้

ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปีก่อนหน้า	

	 บริษัทได้บันทึกรับรู้หนี้สินส�าหรับเงินที่ต้องน�าส่งเข้ากองทุนฯ	ดังกล่าวไว้ในงบการเงินแล้ว	

	 กสทช.	ได้ออกประกาศ	กสทช.	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน�าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมพื้นฐานโดยทั่วถึง

และบริการเพื่อสังคม	(ฉบับที่	2)	มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไป	โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ	กสทช.	

เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน�าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	ลง

วันที่	 29	พฤษภาคม	 2555	 ให้มีความสอดคล้องกับกรอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการ

โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพือ่สงัคม	พ.ศ.	2555	–	2559	โดยขยายฐานยกเว้นรายได้สทุธ	ิจาก	20	ล้านบาทต่อปี	เพิม่

เป็น	40	ล้านบาทต่อปี	โดยผู้รับใบอนุญาตจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าส่งเงินให้แก่กองทุนฯ		หากมีรายได้สุทธิไม่เกิน	40	ล้านบาท

ต่อปี	แต่หากมีรายได้สุทธิเกิน	40	ล้านบาทต่อปี	จะได้รับการยกเว้นจ�านวน	40	ล้านบาท

(ค)   ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน�าส่งส่วนแบ่งรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาร่วมการงานให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

หลังหักภาษีสรรพสามิต             																																																																																																																																																																									

	 กรมสรรพากรแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการหักภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนตาม

หนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม		เลขที่	ภ.พ.	73.1	-	01009410	-	25511209	-	005	-	01372		ถึงเลขที่	ภ.พ.	73.1	-	01009410	

-	25511209	-	005	-	01377		ลงวนัที	่	9	ธนัวาคม	2551	แจ้งให้บรษิทัช�าระภาษมีลูค่าเพิม่ส�าหรบัเดอืนภาษ	ีธนัวาคม		2546		กมุภาพนัธ์	

2547		ธันวาคม	2547	ธันวาคม	2548	ธันวาคม	2549	และธันวาคม	2550	รวมเป็นเงิน	4,561.30	ล้านบาท	ประกอบด้วยภาษีมูลค่า

เพิ่ม	จ�านวน	1,819.45	ล้านบาท	และเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมจ�านวน	2,741.85	ล้านบาท	(เงินเพิ่มค�านวณถึงวันที่	15	ธันวาคม	

2551)		โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2551	เห็นชอบให้บริษัทยื่นอุทธรณ์ภาษีโดยช�าระภาษีมูลค่าเพิ่ม	

จ�านวน	1,819.45	ล้านบาท	เพือ่เป็นการลดภาระเงนิเพิม่และขอทเุลาภาษโีดยวางหลกัทรพัย์ค�า้ประกนัเป็นหนงัสอืค�า้ประกนัธนาคาร	

จ�านวน		2,741.85	ล้านบาท	แม้ว่าฝ่ายบรหิารของบรษิทัมคีวามเหน็ว่าบรษิทัปฏบิตัติามมตคิณะรฐัมนตร	ีและบรษิทัไม่ควรต้องจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มนี้	ต่อกรมสรรพากร	แต่เนื่องจากบริษัทมีความไม่แน่นอนในการที่จะได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปแล้ว	บริษัท

จึงบันทึกค่าใช้จ่ายส�าหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริษัทได้ช�าระเงินจ�านวนนี้ให้กรมสรรพากรแล้ว	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2551

	 เมื่อวันที่	24	มกราคม	2554		กรมสรรพากรได้ส่งค�าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้บริษัทโดยให้ยกอุทธรณ์

และให้ลดเบี้ยปรับคงเหลือเรียกเก็บร้อยละ	80	และไม่ลดหรืองดเงินเพิ่ม	คงเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม	จ�านวน	2,377.96	ล้าน

บาท	และเมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2554	บริษัทได้ยื่นฟ้องกรมสรรพากรและพวกต่อศาลภาษีอากรเป็นคดีหมายเลขด�า	ที่	41/2554	

รวมทุนทรัพย์	4,197.41	ล้านบาท	และได้ยื่นค�าร้องขอทุเลาการเสียภาษีอากรต่อกรมสรรพากรเมื่อวันที่	1	มีนาคม	2554			

	

	 บริษัทได้ด�าเนินการจัดท�าหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหนังสือสัญญาค�้าประกันเป็นจ�านวนเงินรวม	 	 2,377.37	ล้านบาท	 เมื่อวันที่	 11	

มีนาคม	2554	กรมสรรพากรได้อนุมัติให้ทุเลาการเสียภาษีอากรไว้ก่อนจนกว่าจะมีค�าพิพากษาของศาลถึงที่สุด	

	 เมือ่วนัที	่26	ธนัวาคม	2554	ศาลภาษอีากรกลางได้พพิากษาให้บรษิทัชนะคดเีฉพาะในส่วนของเบีย้ปรบัภาษมีลูค่าเพิม่ทัง้หมด	เป็น

เงนิทัง้สิน้	1,455.56	ล้านบาท	ส�าหรบัภาษมีลูค่าเพิม่จ�านวน	1,819.45	ล้านบาท	และเงนิเพิม่จ�านวน	922.40	ล้านบาท	ศาลยกค�าขอ

ของบรษิทัโดยศาลเหน็ว่า	บรษิทัยงัคงต้องรบัผดิตามการประเมนิของเจ้าพนกังานประเมนิและค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการพจิารณา

อทุธรณ์	และเมือ่วนัที	่9	มกราคม	2555	บรษิทัอนมุตัใิห้อทุธรณ์คดัค้าน	ค�าพพิากษาของศาลภาษอีากรกลาง	และบรษิทัได้ท�าหนงัสอื

ถงึกรมสรรพากรเพือ่ขออนมุตัเิปลีย่นหนงัสอืสญัญาค�า้ประกนัของธนาคาร	โดยขอปรบัลดจ�านวนวงเงนิค�า้ประกนัลงจ�านวน	1,455.56	

ล้านบาท	
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	 เมือ่วนัที	่1	มนีาคม	2555	กรมสรรพากรแจง้ว่าไม่อนมุตัใิห้เปลีย่นหนงัสอืค�า้ประกนัดงักล่าว	เนือ่งจากยงัมไิด้มคี�าพพิากษาของศาล

ถึงที่สุด

								 อย่างไรก็ตาม	บริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สินส�าหรับเงินเพิ่มจ�านวนดังกล่าวในงบการเงิน	เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าบริษัท											จะไม่มี

ภาระหนี้สินจากเงินเพิ่มตามที่กรมสรรพากรวินิจฉัย

(ง)   ข้อพิพาทการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

	 เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2549	คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ		(กทช.)	ได้ออกประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครง

ข่ายโทรคมนาคม	 	พ.ศ.	 2549	 เพื่อก�าหนดรายละเอียดเก่ียวกับหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ

โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเองในการที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเชื่อม

ต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเมื่อมีการร้องขอ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การส่ือสารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคม

เป็นไปได้ด้วยดีและให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย	(Interconnection	Charge	:	IC)	

ในอัตราท่ีสะท้อนถึงต้นทุน	มีผลให้ผู้ประกอบการทั้งที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการกิจการ

โทรคมนาคมที่ได้รับสัมปทานหรือสัญญาร่วมการงาน	ตามมาตรา	80	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	

2544	ต้องท�าการตกลงเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกัน	บริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ต้องด�าเนินการให้เป็น

ไปตามประกาศดังกล่าว	 ซึ่งมีโครงข่ายที่ต้องด�าเนินการภายใต้ประกาศฯ	 ได้แก่โครงข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	 (International	

Telephone	Network)	โครงข่ายโทรศัพท์พืน้ฐาน	(Fixed	Line)	และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	(CDMA	ส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค)	

	 บริษัท	 ได้ด�าเนินการเจรจากับผู้ประกอบการรายอื่นแต่ไม่สามารถท�าความตกลงในการลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคมกับผู้ประกอบการรายอื่นได้	เนื่องจาก	ไม่สามารถตกลงเรื่องอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย	(อัตราค่า	IC)	ได้	

บรษิทัได้เข้าสูก่ระบวนการระงบัข้อพพิาทการเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประกาศ	กทช.	กบัผูป้ระกอบการทีอ่ยูภ่ายใต้สญัญา

ร่วมการงานกับบริษัท	 ได้แก่	บริษัท	 โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	 (มหาชน)	 (DTAC)	และผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้

สัญญาร่วมการงาน	ได้แก่	บมจ.	ทีโอที	และ	บริษัท	แอดวานซ์		อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	(AIS)	

	 เมื่อวันที่	28	มกราคม	2553	กวพ.	ได้มีค�าวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับ	บมจ.ทีโอที	โดยก�าหนดให้บริษัท	และ	บมจ.	ทีโอที	คิด

ค่า	 IC	ส�าหรับโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานต่อกัน	ตั้งแต่วันที่	6	พฤษภาคม	2551	(วันที่	กวพ.	รับค�าร้องของบริษัทเข้าสู่กระบวนการ

ระงับข้อพิพาท)	

	

	 เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2553		กวพ.	ได้มีค�าวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับ	AIS		โดยก�าหนดให้บริษัท	และ	AIS	คิดค่า	IC					ใน

อัตรา	0.43	บาท/นาที	ส�าหรับบริการการเรียกเข้าถึงจุดปลายทาง	(Call	Termination)	และบริการการเรียกออกจากจุดเริ่มต้น	(Call	

Origination)	ซึง่ให้ใช้อตัราดงักล่าว		ส�าหรบัค่า	IC	ตัง้แต่วนัที	่4	พฤศจกิายน	2551	(วนัที	่กวพ.	รบัค�าร้องของบรษิทัเข้าสูก่ระบวนการ

ระงับข้อพิพาท)	ทั้งนี้	บริษัท	และ	AIS	สามารถยื่นค�าร้องขอให้	กวพ.	ตีความหรืออธิบายความค�าวินิจฉัยข้อพิพาทได้ภายใน		30	วัน	

นับแต่วันที่ได้รับส�าเนาค�าวินิจฉัย	และอาจคัดค้านค�าวินิจฉัยดังกล่าวได้ภายใน	90	วัน	นับแต่วันที่ได้รับส�าเนาค�าวินิจฉัย		

	

	 เมื่อวันที่	20	เมษายน	2553		กทช.	ได้มีค�าสั่งที่	11/2553	เรื่องให้ใช้อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	(อัตราค่า	

IC)	เป็นอตัราอ้างองิ		ทัง้นี	้เพือ่ให้การเจรจาสญัญาเชือ่มต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและเป็นธรรม	จงึก�าหนด

อัตราค่า	IC	มาตรฐาน	(Reference	Rate)	เป็นการชั่วคราว		มีก�าหนดระยะเวลาบังคับใช้	1	ปี		นับแต่วันที่มีค�าสั่งใช้บังคับกับผู้รับ

ใบอนุญาตหรือผู้ประกอบการรายใดที่ไม่สามารถเจรจาตกลงอัตราค่า	IC	ได้ภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ตามประกาศ	กทช.	

ว่าด้วยการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	พ.ศ.	2549	โดยก�าหนดอัตราค่า	IC	มาตรฐาน	ดังนี้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	(Mobile)	 0.50	 0.50	 0.20

บริการโทรศัพท์ประจ�าที่	(Fixed	Line)	 0.49	 0.36	 0.08

ประเภทบริการ Call Originate Call Terminate Call Transit
อัตราค่า IC (บาท/นาที)
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	 ต่อมาเมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2553	บริษัทได้ท�าข้อตกลงและสัญญาการช�าระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ	AIS	

โดยใช้อัตราค่า	IC	ตามค�าสั่ง	กทช.	ที่	11/2553	เป็นอัตราอ้างอิง	โดยบริษัทตกลงที่จะช�าระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	(ค่า	

IC)	กับ	AIS	ตั้งแต่วันที่	7	เมษายน	2553	ส�าหรับทุกโครงข่าย	ยกเว้นโครงข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	เนื่องจาก	AIS	มีข้อตกลงการ

ประกันรายได้ขั้นต�่าส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	กับ	บมจ.	ทีโอที	ซึ่งต้องรอค�าชี้ขาดข้อพิพาทจาก	กสทช.		

	 เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2553	กสทช.	ได้มีค�าชี้ขาดข้อพิพาทระหว่าง	บริษัท	กับ	AIS		และบริษัทกับ	บมจ.	ทีโอที	โดยมีมติ						ให้บริษัท	

และ	บมจ.	ทีโอที	 เข้าเจรจาสัญญา	 IC	ระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมของ	บมจ.	ทีโอที	กับโครงข่ายโทรศัพท์ระหว่างประเทศและ

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท	ทั้งนี้	กสทช.	ยังได้รับรองให้คู่กรณีมีสิทธิเรียกเก็บค่า	IC	ระหว่างกันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ	IC	

มีผลใช้บังคับ	(17	พฤษภาคม	2549)

	 เมือ่วนัที	่22	มนีาคม	2554	บมจ.	ทโีอท	ีได้ยืน่ฟ้อง	กสทช.	ต่อศาลปกครองให้มคี�าสัง่เพกิถอนค�าชีข้าดข้อพพิาทที	่3/2553	ของ	กสทช.		

เพิกถอนค�าวินิจฉัยข้อพิพาทที่	5/2551	ของ	กวพ.	และเพิกถอนมติ	กสทช.	ในการประชุมครั้งที่	28/2553

	 เมื่อวันที่	 5	 เมษายน	2556	บริษัท	มีหนังสือถึงส�านักงาน	กสทช.	ขอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมก�าหนดมาตรการบังคับ

ทางปกครองให้	บจม.	ทีโอที	ด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าชี้ขาด	เนื่องจาก	บมจ.ทีโอที	ได้ปฏิเสธการเรียกเก็บค่า	IC

	 ทั้งนี้	บริษัทได้บันทึกรับรู้ภาระผูกพันจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไว้ในงบการเงินแล้ว

	 เมือ่วนัที	่22	เมษายน	2554	บรษิัท	และ	True	Move		สามารถบรรลุข้อตกลงเกีย่วกบัอัตราการเชือ่มต่อโครงขา่ยโทรคมนาคมส�าหรบั

ทราฟฟิกประเภทเสียงและประเภทข้อมูล	จึงได้ลงนามในสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและจัดท�าบันทึกข้อตกลง	เรื่อง	

การช�าระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	11	เมษายน	2554	โดยบริษัทตกลงช�าระเงินการเชื่อมต่อโครง

ข่ายโทรคมนาคมในส่วนทีเ่กีย่วกบัการให้บรกิารโทรศพัท์ระหว่างประเทศทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่วนัที	่1	พฤศจกิายน	2551	เป็นต้นไป	จ�านวน	

305.88	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะเรียกเก็บและช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มแยกต่างหาก)	และเมื่อ

บริษัทช�าระเงินดังกล่าวแล้ว	True	Move		ตกลงให้เครดิตค่าเชื่อมต่อแก่บริษัทโดยให้ถือว่า	บริษัทยังไม่มีข้อผูกพันต้องช�าระเงินค่า

เชื่อมต่อใด	ๆ	จนกว่าจ�านวนนาทีของค่าเชื่อมต่อจะมีจ�านวนรวมกันเกินกว่านาทีเครดิตโดยบริษัท	และ	True	Move	ตกลงสละสิทธิ์

การเรยีกร้องเงนิค่าตอบแทนการเชือ่มต่อโครงข่ายในส่วนของการเรยีกตดิต่อระหว่างโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละโทรศพัท์ประจ�าที่

จากการให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งประเภทเสียงและข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างกันก่อนวันที่11	เมษายน	2554	

	 ก่อนที่	กทช.	จะมีประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	บริษัทในฐานะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	

ได้มีการท�าข้อตกลง	เรื่อง	การจ่ายส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศกับผู้ประกอบการรายอื่น	ในกรณีที่ลูกค้าของบริษัทมีการ

ใช้งานผ่านโครงข่ายของผู้ประกอบการดังกล่าว	ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้แจ้งขอยกเลิกการจ่ายส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ในอัตราเดิมกับผู้

ประกอบการทุกราย	ตั้งแต่วันที่		1	พฤศจิกายน	2551	เป็นต้นไป	และตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2552	บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งค่าพูด

โทรศัพท์ดังกล่าวในงบการเงินด้วยอัตรา	IC	ที่	0.5652	บาท/นาที		ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายยังโต้แย้งไม่ยอมรับอัตราดังกล่าว	จึง

เกดิเป็นข้อพพิาทระหว่างบรษิทักบัผูป้ระกอบการรายอืน่	ยกเว้น	DTAC	ซึง่บรษิทัสามารถเจรจาตกลงท�าสญัญาการช�าระค่าตอบแทน

การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้	 และตั้งแต่วันที่	 20	 เมษายน	2553	บริษัทได้บันทึกส่วนแบ่งค่าพูดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ส�าหรับผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันโดยใช้อัตราค่า	IC	ตามค�าสั่ง	กทช.	ที่	11/2553	เป็นอัตราอ้างอิง

	 บรษิทัมข้ีอพพิาทกบั	บมจ.	ทโีอท	ีโดย	บมจ.	ทโีอท	ีได้ยืน่เรือ่งให้ส�านกังานอยัการสงูสดุเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาชีข้าด

การยตุใินการด�าเนนิคดแีพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	(กยพ.)	เรยีกร้องให้บรษิทัช�าระส่วนแบ่งรายได้ค่าพดูโทรศพัท์

ระหว่างประเทศในช่วงเดือนมกราคม	ถึง	เดือนมิถุนายน	2547	เพิ่มเติม	เป็นจ�านวนเงิน	983.84	ล้านบาท	พร้อมดอกเบี้ย	ซึ่ง	กยพ.	

ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วในการประชุมครั้งที่	8/2553	วันที่		30	พฤศจิกายน	2553	มีมติตัดสินชี้ขาดให้บริษัทช�าระค่าส่วนแบ่งรายได้

ดังกล่าวพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่	บมจ.	ทีโอที	โดยไม่ต้องช�าระดอกเบี้ย		ซึ่งบริษัทได้พิจารณาค�าตัดสินชี้ขาดของ	กยพ.	แล้วเห็น

ควรยุติข้อพิพาทและปฏิบัติตามค�าตัดสินชี้ขาดของ	กยพ.	 โดยไม่น�าเรื่องฟ้องต่อศาลขอให้ศาลเพิกถอนค�าตัดสินชี้ขาดของ	กยพ.	

ดังกล่าว		ซึ่งบริษัทได้บันทึกรับรู้ภาระหนี้สินจ�านวน	983.84	ล้านบาท	ไว้ในงบการเงินแล้ว
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	 ทัง้นี	้บรษิทัเชือ่ว่าผลสรปุของข้อพพิาทและกระบวนการยตุธิรรมในอนาคตไม่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมสีาระส�าคญัต่อฐานะการเงนิ

ของบริษัท		

(จ)  คดีความ 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		บริษัทมีคดีความที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ	ดังนี้

1.		 บริษัทเป็นโจทก์ในคดีพิพาทกับบุคคลและกิจการต่าง	ๆ 	ในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา	โดยมีค่าเรียกร้อง	ณ	วัน

ที่	31	ธันวาคม	2556	จ�านวน		115,679.43	ล้านบาท	(วันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวน	114,771.05	ล้านบาท)

	 ซึ่งมีคดีส�าคัญ	จ�านวนเงิน	95,410.58	ล้านบาท	ดังนี้	

1.1		 บรษิทัได้เสนอข้อพพิาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการ	กรณ	ีDTAC	น�าค่าภาษสีรรพสามติหกัออกจากส่วนแบ่งรายได้	ทีต้่องน�า

ส่งให้บริษัท	ตั้งแต่ปีด�าเนินการที่	12	–	16	(16	ก.ย.	45	–	15	ก.ย.	50)	ตามมติคณะรัฐมนตรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	21,981.87	ล้าน

บาท	ปัจจบุนัอนญุาโตตลุาการชีข้าดให้ยกค�าเสนอข้อพพิาทของบรษิทั	บรษิทัได้ร้องขอเพกิถอนค�าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ

ต่อศาลปกครองกลาง	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

1.2		 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กรณี	DPC	น�าค่าภาษีสรรพสามิตหักออกจากส่วนแบ่งรายได้	ที่ต้องน�า

ส่งให้บริษัท	ตั้งแต่ปีด�าเนินการที่	6	–	10	(16	ก.ย.	45	–	15	ก.ย.	50)	ตามมติคณะรัฐมนตรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,410.99	ล้าน

บาท	ปัจจบุนัอนญุาโตตลุาการชีข้าดให้ยกค�าเสนอข้อพพิาทของบรษิทั	บรษิทัได้ร้องขอเพกิถอนค�าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ

ต่อศาลปกครองกลาง	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

1.3		 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กรณี	True	Move		น�าค่าภาษีสรรพสามิตหักออกจากส่วนแบ่งรายได้	ที่

ต้องน�าส่งให้บริษัท	ตั้งแต่ปีด�าเนินการที่	7	–	11	(16	ก.ย.	45	–	15	ก.ย.	50)	ตามมติคณะรัฐมนตรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	8,969.08	

ล้านบาท	 ปัจจุบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาทของบริษัท	 บริษัทได้ร้องขอเพิกถอนค�าชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง	ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

1.4		 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 กรณี	DTAC	 ไม่ด�าเนินการโอนกรรมสิทธิ์เสาอากาศและอุปกรณ์เสา

อากาศจ�านวน	3,873	ต้น	ให้บรษิทัตามเงือ่นไขของสญัญาร่วมการงาน	คดิเป็นราคาค่าเสาอากาศจ�านวน	1,894.79	ล้านบาท	

โดย	DTAC	อ้างว่าเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศเป็นอาคาร	ตาม	พ.ร.บ.	ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	2522	ประกอบกฎกระทร

วงฯ	พ.ศ.	 2544	 เมื่อปลูกสร้างบนที่ดินของบุคคลภายนอก	ปัจจุบันอยู่ระหว่างคู่กรณีคัดค้านอนุญาโตตุลาการต่อคณะ

อนุญาโตตุลาการ

1.5		 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กรณี	 True	Move	 ไม่ด�าเนินการโอนกรรมสิทธิ์เสาอากาศและอุปกรณ์

เสาอากาศจ�านวน	4,546	ต้น	ให้บริษัทตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมการงาน	คิดเป็นราคาค่าเสาอากาศจ�านวน	2,766.17	ล้าน

บาท	โดย	True	Move	อ้างว่าเสาสูงไม่ใช่อุปกรณ์โทรคมนาคมแต่เป็นสิ่งปลูกสร้าง	คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ยกข้อเรียก

ร้องของบรษิทัโดยเหน็ว่าสทิธเิรยีกร้องของบรษิทัยงัไม่ถงึก�าหนดเวลาใช้สทิธเิรยีกร้อง	บรษิทัได้ยืน่ค�าร้องขอเพกิถอนค�าชีข้าด

ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด�าที่	1813/2556

1.6		 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กรณี	บริษัท	ฮัทชิสัน	ซีเอที	ไวร์เลส์	มัลติมีเดีย	จ�ากัด	(Hutch)	ผิดสัญญา

ท�าการตลาดกับบริษัท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,163.06	ล้านบาท	และ	Hutch	คัดค้านและร้องแย้งเรียกให้บริษัทช�าระค่าเสียหาย

กรณีอ้างว่าผิดสัญญาช�าระหนี้ค่าตอบแทนการตลาดล่าช้าเป็นจ�านวนเงิน	2,544.72	ล้านบาท	ปัจจุบัน			อยู่ระหว่างการแต่ง

ตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ

1.7		 บริษัทได้ยืน่ฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษอีากรกลางขอให้เพกิถอนการประเมนิภาษมีลูค่าเพิม่และค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์ของคณะ

กรรมการพจิารณาอทุธรณ์ตามประมวลรษัฎากร	รวมทนุทรพัย์	4,197.41	ล้านบาท	ซึง่พพิากษาให้แก้ไขการประเมนิเฉพาะเบีย้

ปรับ	ส่วนค่าภาษมีลูค่าเพิม่และค่าเงนิเพิม่ศาลยกฟ้องไม่แก้ไขการประเมนิให้บรษิทั	ปัจจบุนับรษิทัอทุธรณ์ต่อศาลฎกีา
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1.8		 บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กรณี	บริษัท	DPC		ไม่ช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มปีด�าเนิน

การที่	10	-	11	และ	12	บางส่วน		จากการ	Roaming	กับ	AIS	ทุนทรัพย์จ�านวน	2,000.22	ล้านบาท	อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะ

อนุญาโตตุลาการ

1.9		 บรษิทัยืน่ฟ้องกระทรวงการคลงัต่อศาลปกครองกลางกรณพีนัต�ารวจโททกัษณิ	ชณิวตัร	ขณะด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรแีละ

คณะรัฐมนตรี	 จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายท�าให้บริษัทได้รับความเดือดร้อนและเสีย

หายโดยไม่ได้รับค่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาร่วมการงานจาก	DTAC	True	Move	และ	DPC	และต้องช�าระ

ภาษมีลูค่าเพิม่ของจ�านวนเงนิค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนทีน่�าไปหกัค่าภาษสีรรพสามติและภาษเีพิม่เพือ่กระทรวงมหาดไทย	

พร้อมช�าระเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้กรมสรรพากร	เนื่องจากช�าระภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง	รวมทุนทรัพย์จ�านวน	41,169.40	ล้าน

บาท	ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทคัดค้านค�าให้การของกระทรวงการคลัง

1.10		บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กรณี	DTAC	ไม่ช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มปีด�าเนินการที่	16	

(16	ก.ย.	49	–	15	ก.ย.	50)		กรณีน�าค่า	IC	หักออกจากรายได้ก่อนค�านวณผลประโยชน์ตอบแทนให้บริษัท	ทุนทรัพย์จ�านวน	

4,022.19	ล้านบาท	อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ

1.11		บริษัทเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ	กรณี	DTAC	ไม่ช�าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่ม	ปีด�าเนินการที่	17	

(16	ก.ย.	50	–	15	ก.ย.	51)			รวมทุนทรัพย์จ�านวน	3,835.40	ล้านบาท	อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ

2.		 บริษัทเป็นจ�าเลยในคดีพิพาทกับบุคคลและกิจการต่าง	 ๆ	 ในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา	 โดยมีค่าเรียกร้อง	ณ	

วันที่	31	ธันวาคม	2556	จ�านวน	174,032.00	ล้านบาท	(วันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวน		174,178.07		ล้านบาท)	ซึ่งมีคดี

ส�าคัญ	จ�านวนเงิน	167,194.29		ล้านบาท	ดังนี้	

2.1		 บมจ.ทีโอที	ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง	ให้บริษัทเป็นจ�าเลยที่	1	และ	DTAC	เป็นจ�าเลยที่	2	ให้ร่วมกันหรือแทนกันช�าระค่า	AC	

ตั้งแต่วันที่	18	พฤศจิกายน	2549	ถึงวันที่	9	พฤษภาคม	2554	พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่							1	พฤษภาคม	2554	เป็นต้นไป	

รวมทัง้ให้ปฏบิตัติามข้อตกลง	AC	ต่อไป	รวมทนุทรพัย์จ�านวน	117,203.84	ล้านบาท	(รวมภาษมีลูค่าเพิม่และดอกเบีย้)	บรษิทั

ยื่นค�าให้การแก้ค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลางแล้ว

2.2		 บมจ.	ทีโอที	ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้บริษัทเป็นจ�าเลยที่	1	และ	True	Move	เป็นจ�าเลยที่	2	ให้ร่วมกันหรือแทนกัน

ช�าระค่า	AC	ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2549	ถึงวันที่	9	พฤษภาคม	2554	พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2554	เป็นต้น

ไป	 รวมทั้งให้ปฏิบัติตามข้อตกลง	AC	ต่อไป	 รวมทุนทรัพย์จ�านวน	41,540.28	ล้านบาท	 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย)	

บริษัทยื่นค�าให้การแก้ค�าฟ้องต่อศาลปกครองกลางแล้ว

2.3		 บมจ.	ทีโอที	ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้บริษัทเป็นจ�าเลยที่	1	และ	DPC	เป็นจ�าเลยที่	2	ให้ร่วมกันหรือแทนกันช�าระค่า	

AC	ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2552	ถึงวันที่	9	พฤษภาคม	2554	พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2554	เป็นต้นไป	รวม

ทั้งให้ปฏิบัติตามข้อตกลง	AC	ต่อไป	รวมทุนทรัพย์จ�านวน	3,315.71	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย)	บริษัทยื่น

ค�าให้การแก้ค�าฟ้องและค�าให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลางแล้ว

2.4		 บมจ.	ทโีอท	ีได้ยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้บรษิทัช�าระค่า	AC	บรกิารวทิยคุมนาคมระบบ	CDMA	แบบใช้บตัรจ่ายเงนิล่วง

หน้า	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2550	ถึงวันที่	9	พฤษภาคม	2554	พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่	1	สิงหาคม	2553	เป็นต้นไป	รวมทั้ง

ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง	AC	แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า	 รวมทุนทรัพย์จ�านวน	779.11	ล้านบาท	 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ

ดอกเบีย้)		โดยบรษิทัได้ยืน่ค�าให้การแก้ค�าฟ้องและค�าให้การเพิม่เตมิต่อศาลปกครองกลางแล้ว	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพจิารณา

คดีของศาลปกครองกลาง	
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2.5		 เมือ่วนัที	่30	ธนัวาคม	2551	บรษิทัได้ยืน่ค�าเสนอข้อพพิาทต่อสถาบนัอนญุาโตตลุาการเรยีกร้องให้	บรษิทั	ฮทัชสินั	ซเีอท	ีไวร์เลส	

มัลติมีเดีย	 จ�ากัด	 (Hutch)	 ช�าระค่าใช้บริการที่บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บได้	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคมแบบที่	3	ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไปและเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ	4	หลัก	เงินประกันรายได้

ขั้นต�่าและค่าภาษีสรรพสามิต	รวมทุนทรัพย์ทั้งสิ้น	จ�านวน	1,171.88	ล้านบาท	และเมื่อวันที่	22	เมษายน	2552	Hutch	ได้ยื่น

ค�าคัดค้านและเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ช�าระค่าตอบแทนท�าการตลาดล่าช้า	 แข่งขันท�าการตลาดในเขต

พืน้ที	่25	จงัหวดัส่วนกลางไม่แก้ไขปัญหาการเรยีกออกไปยงัเครอืข่ายอืน่และไม่น�าเงนิค่าเชือ่มโยงโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่

ทีห่กัไว้โดยมไิด้น�าไปช�าระให้	บมจ.ทโีอท	ีมาค�านวณค่าตอบแทน	ท�าการตลาดให้	Hutch	รวมทนุทรพัย์ทัง้สิน้	จ�านวน	2,544.72	

ล้านบาท		ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

							 เมื่อวนัที่	27	มกราคม	2554	บริษทัได้ท�าสญัญายกเลกิสญัญาท�าการตลาดบรกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลลู่า	Digital	AMPS	

800	Band	A	(สัญญาท�าการตลาด)	กับ	Hutch	ซึ่งมีผลให้บริษัทและ	Hutch	ไม่มีภาระผูกพันใด	ๆ 		ต่อกัน	ตามข้อก�าหนดและ

เงื่อนไขในสัญญาท�าการตลาดอีกต่อไป	ทั้งนี้	การยกเลิกสัญญาท�าการตลาดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเรียกร้องและข้อ

พิพาทใดๆ	ที่มีอยู่ตามสัญญาท�าการตลาดก่อนวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ	 โดยบรรดาข้อพิพาทและข้อเรียกร้องใดๆ	 ระหว่าง

บริษัทและ	Hutch	ที่มีอยู่ก่อนวันที่สัญญามีผลใช้บังคับไม่ว่าจะได้ใช้สิทธิเรียกร้องแล้วหรือไม่	บริษัทและ	Hutch	ตกลงที่จะ

ท�าการเจรจากันอย่างฉันท์มิตร	(Amicable)	และสุจริต	(Good	Faith)	หากไม่สามารถตกลงกันได้ภายใน	90	วัน	นับจากวันที่

ลงนามในสัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิจะน�าข้อพิพาทฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจในประเทศไทย

2.6		 เมื่อวันท่ี	 12	 กุมภาพันธ์	 2545	บริษัท	 เทเลการ์ด	 คอร์ปอเรชั่น	 จ�ากัด	 	 (เทเลการ์ด)	 ได้ย่ืนค�าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ	กล่าวหาว่าบริษัทบอกเลิกสัญญาด�าเนินการให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศไม่ชอบด้วยกฎหมาย	

โดยเรยีกให้บรษิทัคนืหลกัประกนัสญัญา	หลกัประกนัการผลติบตัร	จ�านวน	7.06	ล้านบาท	และเรยีกค่าเสยีหายอืน่	ๆ 	อกีหลาย

รายการ	รวมทุนทรัพย์ทั้งสิ้น	จ�านวน	1,059.54	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทได้ยื่นค�าคัดค้าน	และเมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2548		คณะ

อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทชนะคดีบางส่วน	ต่อมาเมื่อวันที่	20	เมษายน	2549	บริษัท	เทเลเมด	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ใน

ฐานะผู้ถือหุ้นในเทเลการ์ดได้ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ	บริษัทยื่น

ค�าร้องต่อศาลปกครองกลางให้บังคับตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัท	 เทเลเมด	คอร์ปอเรชั่น	

จ�ากัด	อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

2.7		 บริษัท	เอ.แอล.ที.อินเตอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(ALT)	ได้แจ้งยกเลิกสัญญากับบริษัทตั้งแต่วันที่	7	กุมภาพันธ์	2556	และเมื่อ

วันที่	6	มีนาคม	2556	ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลบังคับให้บริษัทช�าระค่าเช่าใช้บริการ		ที่ค้างช�าระและค่าเสีย

หายตามสญัญาใช้บรกิารโครงข่ายเคเบิล้ใยแก้วน�าแสงของพืน้ทีเ่ขตอตุสาหกรรมเหมราชอสีเทร์ินซบีอร์ดและนคิมอตุสาหกรรม

อีสเทิร์นซีบอร์ด	(ระยอง)	เป็นจ�านวนเงิน	465.70	ล้านบาท	และเมื่อวันที่	17	เมษายน	2556	ALT	ได้ท�าการถอนฟ้องและไป

ฟ้องเป็นคดีใหม่ที่ศาลปกครองโดยคดีมีทุนทรัพย์จ�านวน	275.56	ล้านบาท

2.8		 เมื่อวันที่	27	กันยายน	2556	บริษัท	ไทยทรานสมิชชั่น	อินดัสทรี	จ�ากัด	และบริษัท	มิราเคิล	สตาร์	แคปปิตอล	จ�ากัด	ได้ยื่นฟ้อง

บริษัทต่อศาลแพ่งโดยอ้างว่าบริษัทไม่ช�าระค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงตามสัญญาใช้บริการโครงข่าย

เคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงของพื้นที่เมืองพัทยาทุนทรัพย์จ�านวน	475.53	ล้านบาท	และได้แจ้งยกเลิกสัญญากับบริษัทแล้วตั้งแต่วัน

ที่	31	สิงหาคม	2556

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	การพิจารณาคดีหลายคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทไม่ได้บันทึกหนี้สินเพิ่มเติม

จากจ�านวนที่บริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงิน	เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่มีภาระหนี้สินส�าหรับส่วนต่างดังกล่าว
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(ฉ) ภาระค�้าประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		บริษัทมีภาระค�้าประกัน	ดังนี้

•	 บริษัทมีภาระผูกพันจากการให้ธนาคารหลายแห่งออกหนังสือค�้าประกัน	จ�านวนเงินรวม	2,377.37	ล้านบาท		เพื่อยื่นอุทธรณ์

ภาษแีละขอทเุลาภาษต่ีอกรมสรรพากร		เนือ่งจากบรษิทัเอกชนคูส่ญัญาร่วมการงานน�าส่งส่วนแบ่งรายได้ผลประโยชน์ตอบแทน

ตามสญัญาร่วมการงานบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีห่ลงัหกัภาษสีรรพสามติตามทีก่ล่าว	ไว้แล้ว	ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ข้อ	43	(ค)		

รายละเอียดเกี่ยวกับจ�านวนเงินตามหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารแต่ละแห่ง	มีดังนี้

•		 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	1,000	ล้านบาท

•		 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	1,000	ล้านบาท

•		 ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	377.37	ล้านบาท

	 สินทรัพย์ที่บริษัทน�าไปใช้ค�้าประกันการออกหนังสือค�้าประกันของธนาคารดังกล่าว	ได้แก่	เงินฝากประจ�า	6	เดือน	ธนาคารธนชาต	

จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน		500	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทบันทึกเป็นเงินลงทุนชั่วคราว	แต่เนื่องจากเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าวเป็นสินทรัพย์

ที่มีภาระผูกพัน	บริษัทจึงได้พิจารณาจัดกลุ่มรายการบัญชีเป็นเงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพันประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	และ

ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	1,000	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทบันทึกเป็นเงินลงทุนระยะ

ยาวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด	(หมายเหตุประกอบ										งบการเงินข้อ	18)

	

	 เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2555	บริษัทได้น�าเงินฝากประจ�า	12	เดือน	ของธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	1,000	ล้านบาท	ซึ่ง

บริษัทจัดกลุ่มเป็นเงินลงทุนชั่วคราว	 ไปค�้าประกันการออกหนังสือค�้าประกันของธนาคารเพื่อยื่นอุทธรณ์ภาษีและขอทุเลาภาษีต่อ

กรมสรรพากร	เพือ่ทดแทนหนงัสอืค�า้ประกนัของธนาคารกสกิรไทยทีบ่รษิทัแจ้งขอเปลีย่นแปลงต่อกรมสรรพากร	โดยได้ยกเลกิหนงัสอื

ค�้าประกันพร้อมขอคืนหลักประกันจากธนาคารกสิกรไทยเมื่อวันที่	7	มกราคม	2556	บริษัทจึงได้พิจารณาการจัดกลุ่มรายการบัญชี

เงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าวเป็นบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพันประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	แทนตั๋วแลกเงินของธนาคาร

กสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่บริษัทได้ขอคืนหลักประกันจากกรมสรรพากร

•	 บริษัทได้น�าเงินฝากประจ�า	1	ปี	ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	20	ล้านบาท	ไปเป็นหลักประกันการออก

หนังสือค�้าประกันธนาคารเพื่อใช้ในการท�านิติกรรมสัญญาและข้อตกลงใด	ๆ	ในนามของบริษัท	

(ช)    ภาระผูกพันตามรายจ่ายฝายทุน  

			 รายจ่ายฝ่ายทุนที่ถือเป็นภาระผูกพัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ที่ไม่ได้รับรู้ในงบการเงินโดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้										

  

   31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

	 ที่ดิน	 	 1.59	 -

	 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	 1,458.02	 237.23

	 อุปกรณ์โทรคมนาคม	 6,427.82	 5,939.97

	 ระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น�้า	 1,425.34	 876.59

	 เครื่องมือ	อุปกรณ์อื่น	เครื่องตกแต่งติดตั้ง	และเครื่องใช้ส�านักงาน	 1,644.28	 1,864.43

	 ยานพาหนะ	 17.38	 11.08

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 0.18	 0.18

	 รายจ่ายรอการตัดบัญชี	การวิจัยและพัฒนา	 -	 2.45

	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว		(ระบบเคเบิ้ลใต้น�้า)	 55.67	 83.56

  รวม 11,030.28 9,015.49
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									 ณ		วันท่ี		31	ธนัวาคม	2556	รายจ่ายฝ่ายทนุทีถ่อืเป็นภาระผกูพนัส�าหรบัอปุกรณ์โทรคมนาคมและระบบโครงข่ายเคเบิล้ใต้น�า้	ประกอบ

ด้วยรายจ่ายที่ส�าคัญจ�านวน		3,216.88	ล้านบาท	ดังนี้	

	 1.	 ขยายวงจรระบบเคเบิ้ลใต้น�้า	(Upgrade	Capacity)		AAG	จ�านวน		1,425.34		ล้านบาท

	 2.	 ระบบโครงข่าย	Digital	Trunked	Radio	System	(DTRS)	จ�านวน	249.07	ล้านบาท

	 3.	 งานขยายสถานี	DBS		พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง	จ�านวน	165.74	ล้านบาท

	 4.	 งานปรับปรุงอุปกรณ์สื่อสัญญาณ	จ�านวน	147.98	ล้านบาท

	 5.	 งานจัดเตรียมสถานที่และระบบสื่อสัญญาณ	จ�านวน		107.29	ล้านบาท

	 6.	 จัดสร้างข่ายเชื่อมโยง	Optical	Fiber	จ�านวน	625.70	ล้านบาท

	 7.	 อุปกรณ์ระบบ	DW/DM	จ�านวน	495.76	ล้านบาท

(ซ)   ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน  

	 บริษัทท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานและการใช้บริการต่าง	 ๆ	 	 ส�าหรับส�านักงาน	สถานที่	 รถยนต์	 โครงข่ายโทรคมนาคม	บริการระบบ

คอมพิวเตอร์	และบริการบ�ารุงรักษาส�าหรับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์	เป็นระยะเวลาตั้งแต่	1	ปี	ถึง	15	ปี												โดยมีเงื่อนไขต่ออายุ

สัญญาได้		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้อง										จ่ายช�าระในอนาคตตามสัญญา

เช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้	ที่มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้		

	       

   31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

	 สกุลเงินบาท	 	 	 	 	

ก�าหนดช�าระเงินภายใน	1	ปี	 	 72.49	 	 86.78	

2	-	5	ปี	 	 	 67.89	 	 88.22

	 รวม	 	 	 140.38	 	 175.00

	 สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง	 ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า

	 ก�าหนดช�าระเงินภายใน	1	ปี	 -	 -	 0.04	 0.15

	 รวม	 	 -	 -	 0.04	 0.15

	 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า ดอลลาร์ บาทเทียบเท่า

	 ก�าหนดช�าระเงินภายใน	1	ปี	 1.48	 48.66	 4.75	 146.11

	 2	-	5	ปี	 	 0.03	 1.07	 1.36	 41.84

	 รวม	 	 1.51	 49.73	 6.11	 187.95

	 นอกเหนอืจากสญัญาเช่าด�าเนนิงานทีย่กเลกิไม่ได้	บรษิทัยงัมภีาระผกูพนัภายใต้สญัญาการใช้บรกิารอืน่	ๆ 			ทีไ่ม่ได้ระบอุตัราบรกิาร

ที่แน่นอน	โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะรับรู้ในงบการเงินเมื่อมีการใช้บริการเกิดขึ้น

	

	 ภาระผูกพันตามสัญญาร่วมการงานได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	43	(ก)	

44 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 บรษิทัถกูควบคมุโดยกระทรวงการคลงัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เพยีงผูเ้ดยีวของบรษิทั	และอยูภ่ายใต้สงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร	(ICT)	จึงถือว่ากระทรวงการคลังและ	ICT	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	ทั้งนี้		บริษัทไม่ได้ถือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท

อื่นภายใต้การถือหุ้นของกระทรวงการคลังเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ถึงแม้ว่ากระทรวงการคลังจะถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจนั้น	ๆ	ยกเว้น	

บมจ.	ทีโอที	และ	บจ.	ปณท	ซึ่งบริษัทถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

	

	 ในระหว่างงวด	บริษัทได้ด�าเนินการค้าตามปกติกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	โดยที่บริษัทได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก	โดยมีเงื่อนไขต่าง	ๆ	ตามปกติทางธุรกิจ
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	 บริษัทไม่ได้เปิดเผยรายการกับพนักงาน	ผู้บริหาร	หรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวของหน่วยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจเป็นรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขตามปกติทางธุรกิจ

	

	 บรษิทัเชือ่ว่าการเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วข้องกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนินี	้ได้แสดงข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์									ต่อการพจิารณา

อย่างพอเพียงแล้ว

	 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีที่มีสาระส�าคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

	 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้

    2556 2555

    ปรับปรุงใหม่

	

	 รายได้

	 ธุรกิจโทรศัพท์					 	

	 	 -	บริษัทร่วม	 0	.03	 0.01

				 	 -	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 0.03	 0.05

				 		 				รวม	 0.06	 0.06

	 ธุรกิจบรอดแบรนด์	 	

	 	 -	กิจการร่วมค้า	 3.98	 3.40

				 	 -	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 330.38	 109.61

	 	 				รวม	 334.36	 113.01

	 ธุรกิจสื่อสารไร้สาย			 	 	 	

-	กิจการร่วมค้า	 26.75	 1.14

	 	 				รวม	 26.75	 1.14

	 ธุรกิจโครงข่าย	 	 	 					

-	กิจการร่วมค้า	 0.32	 0.32

					 	 -	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 0.01	 0.01

	 	 				รวม	 0.33	 0.33

		 พัฒนาสินทรัพย์และบริการอื่น	 	

					 	 -	บริษัทร่วม	 -	 0.01

				 	 -	กิจการร่วมค้า	 39.08	 104.10

			 	 -	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 88.58	 205.37

														 				รวม	 127.66	 309.48

 รวมรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 489.16	 424.02

	 ค่าใช้จ่าย	 	

	 ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม	 	

					 	 -	กิจการร่วมค้า	 59.04	 74.13

				 		 -	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 2,138.64	 2,720.14

														 				รวม	 2,197.68	 2,794.27

	 ค่าตอบแทนท�าการตลาด	 	

		 	 -	กิจการร่วมค้า	 1.29	 244.88

														 				รวม	 1.29	 244.88

 รวมค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 2.198.97	 3,039.15
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	 ยอดคงเหลือระหว่างกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้

    2556 2555

    ปรับปรุงใหม่

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

 ลูกหนี้การค้า 

			 	 -	กิจการร่วมค้า	 405.30	 396.90

				 	 -	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 143.41	 90.52

	 	 				รวม		 548.71	 487.42

	 	 				หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ								 (11.95)	 (96.57)

	 	 				รวมลูกหนี้การค้า	 536.76	 390.85

 ลูกหนี้อื่น  

				 	 -	กิจการร่วมค้า	 1.71	 1.76

			 	 -	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 25.32	 1,211.38

								 	 				รวมลูกหนี้อื่น	 27.03	 1,213.14

     รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 168.53	 1,603.99

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  

				 	 -	กิจการร่วมค้า	 -	 1.15

			 	 	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 78.23	 317.50

									 	 				รวม	 78.23	 318.65

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	

			 	 -	กิจการร่วมค้า	 244.83	 258.99

				 	 -	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 19,672.47	 18,574.68

									 	 				รวม	 19,917.30	 18,833.67

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  

				 	 -	กิจการร่วมค้า	 2.56	 3.91

				 	 -	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 0.02	 0.03

									 	 				รวม	 2.58	 3.94

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร	ซึง่ประกอบด้วย	ค่าตอบแทนแรงงาน	ค่าสวสัดกิาร	ค่าเช่ายานพาหนะ	และค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิ	เงนิบ�าเหนจ็และ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีดังนี้																																																																																																																																					

	 	

	 	 	 2556 2555

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

						 		 -	ผลประโยชน์ระยะสั้น	 48.31	 41.04

							 	 -	ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 2.14	 2.51

					 	 				รวม	 50.45	 43.55
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45 รายได้จาการประกอบกิจการโทรคมนาคมส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
	 ในปี	2556	บรษิทัเป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมแบบที	่1	แบบที	่2	และแบบที	่3	รายละเอยีดตามทีก่ล่าวมาแล้ว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	1.6	และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจาย

เสียงหรือโทรทัศน์	และเพี่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง	รายละเอียดตามที่กล่าวมาแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	1.7	

โดยมีรายละเอียดของฐานรายได้		แยกตามประเภทใบอนุญาต	ดังนี้

	

	 1.	 รายได้จากการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่	1						 	 	 จ�านวน						788.33	ล้านบาท

	 2.	 รายได้จากการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่	2						 	 	 จ�านวน				1,130.53	ล้านบาท

	 3.	 รายได้จากการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่	3					 		 	 จ�านวน		48,298.97	ล้านบาท

	 4.	 รายได้จากการได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์		

	 	 	 เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ช่องรายการ	CAT	Channel			 	 จ�านวน								2.69	ล้านบาท

	 5.	 รายได้จากการได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

	 	 	 เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่	ระดับชาติ							 จ�านวน						113.27	ล้านบาท

	 ทั้งนี้	รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคม	หมายรวมถึงรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย

	

	 และ	ตามที่	กสทช.	ได้ออกประกาศ	แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	พ.ศ.	2555	-	2559	

และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อน�าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	 โดย

มผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที	่31	พฤษภาคม	2555	ซึง่ก�าหนดให้ผูร้บัใบอนญุาตฯ	ต้องน�าส่งรายได้จากการให้บรกิารโทรคมนาคมให้แก่กอง

ทุนฯ	ในอัตราร้อยละ	3.75	ต่อปีของรายได้สุทธิ	โดยแบ่งช�าระเป็น	2	ครั้ง	ครั้งที่	1	ภายในวันที่		31	กรกฏาคม	ของทุกปี	โดยค�านวณ

จากรายได้ของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันและช�าระครั้งที่	2	ภายในวันที่	31	มกราคม	ของทุกปี	โดยค�านวณจาก

รายได้ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปีก่อนหน้านั้น	บริษัทมีรายได้สุทธิที่ต้องน�าส่งให้แก่กองทุนฯ	ของปี	 2556	จ�านวน		

51,326.07	ล้านบาท

46 เงินปนผล
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่		18/2556	เมื่อวันที่		6	พฤศจิกายน	2556	ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล	(พิเศษ)	

เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�าหรับงวดไตรมาสที่	3	ปี	2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	1.07463	บาท		เป็นจ�านวนเงิน

ทั้งสิ้น	1,074.63	ล้านบาท		โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�านวนแล้วเมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2556

	

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	17/2556	 เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2556	ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล	(ปกติ)	งวด

ระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานงวดครึ่งปี	 2556	 (ม.ค.–	มิ.ย)	 ให้แก่ผู้ถือในอัตราหุ้นละ	 	 2.41276	บาท	 เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	

2,412.76	ล้านบาท	โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�านวนแล้วเมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2556

	

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่		12/2556	เมื่อวันที่		14		สิงหาคม	2556	ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล	(พิเศษ)	เพื่อ

ชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�าหรับงวดไตรมาสที่	2	ปี	2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	1.32986	บาท	เป็นจ�านวนเงินทั้ง

สิ้น	1,329.86	ล้านบาท		โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�านวนแล้วเมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2556

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2556	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2556	ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล	(พิเศษ)	เพื่อ

ชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�าหรับงวดไตรมาสที่	1	ปี	2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	1.54926	บาท		เป็นจ�านวนเงินทั้ง

สิ้น	1,549.26	ล้านบาท		โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�านวนแล้ว	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2556

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 3/2556	 เมื่อวันที่	 13	กุมภาพันธ์	 2556	 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล	 (พิเศษ)	

เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�าหรับงวดไตรมาสที่	4	ปี	2555	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	1.24004	บาท		เป็นจ�านวนเงิน

ทั้งสิ้น	1,240.04	ล้านบาท		โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�านวนแล้ว	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2556
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	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2555	วันที่	29	มกราคม	2556	ได้อนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลส�าหรับงวดสิ้นปี	2554	ให้

แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	2.87004	บาท	 เป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน	2,870.04	ล้านบาท	 โดยบริษัท	 ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้ง

จ�านวนเมื่อวันที่	15	มีนาคม	2556

	 รวมเงินปันผลที่น�าส่งให้แก่กระทรวงการคลังในปี	2556	แล้วทั้งสิ้นจ�านวน	10,476.59	ล้านบาท

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	8/2556	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2556	ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในปี	

2555	จ�านวน		8,000		ล้านบาท	ให้แก่กระทรวงการคลัง	โดยบริษัทได้บันทึกเป็นเงินปันผลค้างจ่ายไว้ในงบการเงินแล้ว			

	 รวมจ�านวนเงินปันผลที่บริษัทน�าส่งกระทรวงการคลังแล้วในปี	2556	และเงินปันผลค้างจ่ายที่บันทึกในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวัน

ที่	31	ธันวาคม	2556	ทั้งสิ้นจ�านวน	18,476.59	ล้านบาท			

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	19/2555	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2555	ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล	(พิเศษ)	

เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�าหรับงวดไตรมาสที่	3	ปี	2555	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	1.35403	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	

1,354.03	ล้านบาท	โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�านวนแล้ว	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2555

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 17/2555	 เมื่อวันที่	 10	 ตุลาคม	 2555	 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล	 (ปกติ)		

งวดระหว่างกาล	จากผลการด�าเนินงานงวดครึ่งปี	2555	(มกราคม	-	มิถุนายน)	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	1.59446	บาท	เป็นเงิน

ทั้งสิ้น	1,594.46	ล้านบาท	โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�านวนแล้ว	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2555

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 14/2555	 เมื่อวันที่	 20	 สิงหาคม	2555	 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล	 (พิเศษ)		

เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�าหรับงวดไตรมาสที่	2	ปี	2555	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	1.39564	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	

1,395.64	ล้านบาท		โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�านวนแล้ว	เมื่อวันที่		24	สิงหาคม	2555

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 8/2555	 เมื่อวันที่	 16	พฤษภาคม	2555	 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล	 (พิเศษ)		

เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�าหรับงวดไตรมาสที่	1	ปี	2555	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	1.40327	บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	

1,403.27	ล้านบาท		โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�านวนแล้ว	เมื่อวันที่		25	พฤษภาคม	2555

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 3/2555	 เมื่อวันที่	 21	กุมภาพันธ์	 2555	 ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล	 (พิเศษ)		

เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�าหรับงวดไตรมาสที่	4	ปี	2554	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	1.45332	บาท	 เป็นเงินทั้งสิ้น	

1,453.32	ล้านบาท		โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งจ�านวนแล้ว	เมื่อวันที่		25	กุมภาพันธ์	2555

	 รวมเงินปันผลที่น�าส่งให้แก่กระทรวงการคลังในปี	2555	ทั้งสิ้นจ�านวน		7,200.72	ล้านบาท

	

47 การต่ออายุสัญญาดูแลผู้ใช้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่า CDMA  และสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์  
วิทยุคมนาคมระบบ CDMA

		 ตามทีบ่รษิทัได้ลงนามในสญัญาดแูลผูใ้ช้บรกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลลู่า	CDMA	กบั	Hutch	และลงนามในสญัญาเช่าเครือ่งและ

อุปกรณ์วิทยุคมนาคมฯ	ระบบ	CDMA	กับ	BFKT	นั้น	สัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวมีก�าหนดระยะเวลา	24	เดือนนับจากวันที่สัญญา

มีผลบังคับใช้	 (27	มกราคม	2554)	ซึ่งหมดสัญญาในวันที่	26	มกราคม	2556	แต่เนื่องจากยังมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	

CDMA		ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคคงเหลอือยูย่งัไม่สามารถโอนย้ายผูใ้ช้บรกิารไปยงัระบบ	3G	ได้ทัง้หมด	บรษิทัจงึได้ท�าการเจรจา

ตกลงกับ	Hutch	และ	บริษัท	บีเอฟเคที	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(BFKT)	เพื่อขอขยายเวลาให้บริการออกไปอีก	3	เดือน	ซึ่ง	Hutch	และ	

BFKT	ตกลงที่จะให้บริการต่อไปจนถึงวันที่	26	เมษายน	2556	บริษัทได้ยุติการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	CDMA	ส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2556	และได้ท�าการโอนย้ายลูกค้าจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	CDMA		มาบริการ	

my	อย่างไรก็ตามลูกค้าบริการ	CDMA	ที่ยังไม่ได้มาขอโอนย้ายก่อนวันที่ยุติการให้บริการยังคงสามารถขอโอนย้ายมาใช้บริการ	my	

ได้ภายหลังจากยุติการให้บริการ	CDMA	ดังกล่าวแล้ว
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 48 การแก้ไขสัญญาข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่
									 ส�านกังาน	กสทช.	แจ้งต่อบรษิทัว่าคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม	(กทค.)	มคี�าสัง่ให้บรษิทัในฐานะผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจดัสรรคลืน่

ความถี่	ปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา	46	แห่ง	พ.ร.บ.	องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และ

กิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	 2553	 โดยต้องด�าเนินการให้มีการแก้ไขข้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รูปแบบ

ใหม่บนคลื่นความถี่	800	MHz	ให้สอดคล้องกับมาตรา	46	แห่ง	พ.ร.บ.	ดังกล่าว	ซึ่งบริษัทได้เจรจากับ	BFKT	และ	บริษัท	เรียล	มูฟ	

จ�ากัด	(เรียล	มูฟ)	และได้บรรลุข้อตกลงเป็นที่ยุติร่วมกันของเงื่อนไขสัญญาท่ีต้องด�าเนินการแก้ไขตามค�าสั่งของ	กทค.	แต่เนื่องจาก

ยงัมปีระเดน็อืน่ๆ	ทีคู่ส่ญัญาต้องด�าเนนิการเจรจาให้ได้ข้อยตุ	ิตลอดจนมขีัน้ตอนการด�าเนนิงาน	เช่น	การส่งร่างสญัญาให้ส�านกังาน

อยัการสงูสดุตรวจพจิารณาและการเสนอโครงการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ปูแบบใหม่บนคลืน่ความถี	่800	MHz	ต่อคณะรฐัมนตรี

เพื่อขออนุมัติ	 จึงยังไม่สามารถจัดท�าเป็นสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมได้	 และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันและได้ส่งส�าเนา

สัญญาให้ส�านักงาน	กสทช.	แล้ว	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2555		ต่อมาเมื่อวันที่	3	เมษายน	2556	ส�านักงาน	กสทช.	แจ้งว่า	กทค.	ได้มี

ค�าสั่งให้บริษัทตัดข้อความบางส่วนในสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ระบบ	HSPA	และสัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่าย

โทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ	HSPA	ออก		และให้บรษิทัเร่งแก้ไขสญัญาให้สอดคล้องกบัมาตรา	46	แห่ง		พ.ร.บ.	องค์กรจดัสรรคลืน่ความถี่

และก�ากับกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553		และให้บริษัทส่งร่างสัญญาให้	กทค.	พิจารณา	

ซึ่งบริษัทได้ด�าเนินการแล้วเมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2556	

	 เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2556	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	(สคก.)	ได้มีหนังสือตอบข้อหารือในประเด็นข้อกฎหมายของบริษัท	

โดยคณะกรรมการกฤษฎกีาได้ให้ความเหน็ว่าสญัญาเชา่เครือ่งและอปุกรณ์ระบบ	HSPA	เป็นการให้สทิธบิรษิัทในการใช้เครือ่งและ

อุปกรณ์ฯ	ของ	BFKT	ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของเอกชนเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท	อันเป็นเรื่องของการ

ประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับภาคเอกชน	กรณีดังกล่าวจึงไม่เป็นกิจการตามบทนิยามค�าว่า	“กิจการของรัฐ”	ในมาตรา	

5	แห่ง	พ.ร.บ.	การให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ	อีกทั้งการก�าหนดค่าตอบแทนในการเช่าก็มิได้มีลักษณะเป็นการแบ่งปันรายได้	ก�าไร	หรือ

ผลประโยชน์ใดๆ	หรือต้องร่วมรับผลก�าไรหรือขาดทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมตามบทค�านิยามค�าว่า	“ร่วมงานหรือด�าเนินการ”	

					 ดังน้ันการด�าเนินการตามสัญญาเช่านี้จึงไม่อยู่ในข่ายต้องปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	การให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ	 	 และในส่วนของสัญญา

บริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	HSPA	บริษัทไม่มีการมอบคลื่นความถี่ของบริษัทไปให้	 เรียล	มูฟ	บริหาร

จัดการแต่อย่างใด	 เพราะคลื่นความถี่ดังกล่าวบริษัทต้องใช้ในการประกอบกิจการด้วยตนเองตามมาตรา	 46	 แห่ง	พ.ร.บ.องค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่ฯ	 กรณีนี้จึงไม่มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าคล่ืนความถี่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐหรือไม่	ประกอบกับการ

ขายส่งบรกิารตามสญัญานีม้ลีกัษณะเป็นการขายบรกิารโทรคมนาคมให้แก่ผูร้บัใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคมรายอืน่	เพือ่

น�าไปให้บรกิารในนามของผูซ้ือ้ซึง่เป็นการซือ้ขายบรกิารกจิการโทรคมนาคมทีก่ระท�าเป็นปกตธิรุกจิดงักล่าว	และเป็นกจิการทีเ่อกชน

รายใด	ก็สามารถด�าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในประกาศ	กทค.	นอกจากนี้ข้อก�าหนดในสัญญายังก�าหนดให้บริษัทได้รับ

ค่าบริการและค่าตอบแทนในอัตราที่แน่นอนตายตัวโดยไม่มีการแบ่งปันรายได้	ก�าไร	หรือผลประโยชน์ใดๆ	หรือร่วมรับผลก�าไรหรือ

ขาดทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	รวมทั้งมิได้ก�าหนดให้	เรียล	มูฟ	เป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการรับซื้อความจุของโครงข่าย

จากบรษิทัในลกัษณะให้สมัปทาน	ในกรณนีีส้ญัญาบรกิารขายส่งบรกิารบนโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ	HSPA	จงึไม่มลีกัษณะ

เป็นการร่วมงานหรือด�าเนินการตาม	พ.ร.บ.	การให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ

	 ในการประชมุคณะรฐัมนตรวีนัที	่8	ตลุาคม	2556	ได้มกีารพจิารณาเรือ่งขออนมุตัดิ�าเนนิการโครงการปรบัปรงุการให้บรกิารโทรศพัท์

เคลือ่นท่ีและขอยกเลกิโครงการขยายโครงข่ายโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ	CDMA	ซึง่	ครม.มมีตเิหน็ชอบและอนมุตัติามมตคิณะกรรมการ

กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่	1	(ฝ่ายเศรษฐกิจ)	ในคราวประชุมครั้งที่	10/2556	เมื่อวันจันทร์ที่	7	ตุลาคม	2556	และใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	16/2556	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2556	ได้มีมติอนุมัติงบประมาณปี	2556	เพิ่มเติมส�าหรับการ

ด�าเนนิการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นทีก่่อนเสนอ	สศช.เพือ่ทราบ	และเหน็ชอบให้มกีารรบั	เรยีกเกบ็	และบนัทกึบญัชรีายได้ทีเ่กีย่วข้อง

กับการให้บริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	HSPA	และการให้บริการข้ามเครือข่าย	บริษัทได้ท�าการปรับปรุง

รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคัพท์เคล่ือนที่ดังกล่าวในงบการเงิน	 ซึ่งเป็นการปรับปรุงย้อนหลัง	ผลกระทบของการ

ปรับปรุงรายการบัญชีได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4



156

	 เมื่อวนัที่	3	ธนัวาคม	2556	บริษัทได้ท�าการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิม่เติมสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยคุมนาคมเพือ่ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ	HSPA	 ระหว่าง	บริษัทกับ	BFKT	และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์

เคลื่อนที่ในระบบ	HSPA	ระหว่างบริษัทกับเรียล	มูฟ		ให้สอดคล้องกับมาตรา	46	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ

ก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง														วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	2553	ซึ่งเป็นการแก้ไขตามค�าสั่ง

ของส�านักงาน	กสทช.	

49  การด�าเนินการหลังสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานของ True Move และ DPC 
	 (1)	ประกาศ	กสทช.	 เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่	พ.ศ.	2556

	

	 กสทช.		ได้ออกประกาศ	กสทช.	เรื่อง	มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดสัญญาการอนุญาตสัมปทาน	หรือ

สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	พ.ศ.	2556	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	30	สิงหาคม	2556	เพื่อรองรับการสิ้นสุดสัญญาให้ด�าเนิน

การให้บรกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลลู่า	Digital	PCN	(Personal	Communication	Network)	1800	ระหว่างบรษิทั	กบั	True	Move	

และระหว่างบริษัทกับ	DPC	ซึ่งสิ้นสุดการให้บริการตามสัญญา			ในวันที่	15	กันยายน	2556	โดยมีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน	1	ปี	ซึ่ง

ตามประกาศดังกล่าวก�าหนดว่าในช่วงระยะเวลาคุ้มครองให้ผู้ให้บริการเป็นผู้รับช�าระเงินรายได้จากการให้บริการแทนรัฐโดยแยก

บัญชีการรับเงินไว้เป็นการเฉพาะ	 แล้วรายงานจ�านวนเงินรายได้และดอกผลที่เกิดขึ้นซึ่งได้หักต้นทุนค่าใช้โครงข่าย	 ค่าธรรมเนียม										

เลขหมายโทรคมนาคม	ต้นทนุค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการและต้นทนุค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่�าเป็นในการให้บรกิารแล้ว	ส่วนทีเ่หลอืให้น�า

ส่งส�านักงานเพื่อตรวจสอบก่อนน�าส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป	บริษัทในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายแก่	True	Move	และ	DPC	ได้น�า

ส่งแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการเฉพาะในส่วนของบริษัทต่อส�านักงาน	กสทช.	แล้ว		และส�านักงาน	กสทช.	ได้แต่งตั้งคณะท�างาน

ซ่ึงประกอบด้วย	ผูแ้ทนจากส�านกังานอยัการสงูสดุเป็นหวัหน้าคณะท�างาน	ผูแ้ทนจากกระทรวงการคลงั	ผูแ้ทนจากกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี	 โดยมีรองเลขาธิการ	 กสทช.		

เป็นเลขานุการ	 เพื่อด�าเนินการตรวจสอบรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่ายจากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระยะเวลาคุ้มครอง	 1	ปี	

ก่อนการน�าส่งรายได้ที่เหลือเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป	 	 และ	บริษัทได้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนประกาศ	กสทช.	ดังกล่าวต่อศาลปกครอง

เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2556

	 (2)	 การด�าเนนิการเกีย่วกบัสนิทรพัย์รบัโอนตามสญัญาร่วมการงานทีห่มดอายสุญัญาร่วมการงานตามทีบ่รษิทัอนญุาตให้ผูป้ระกอบ

การเอกชนด�าเนินการในรูปแบบของสัญญาด�าเนินการให้บริการ	หรือสัญญาร่วมการงาน	บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูล่าให้

แก่	DTAC	True	Move	และ	DPC	นั้น	สัญญาร่วมการงานระหว่างบริษัทกับ	True	Move	และ	DPC	ได้หมดอายุสัญญาแล้วเมื่อวัน

ที่	 15	กันยายน	2556	ซึ่งตามข้อก�าหนดของสัญญา	 ร่วมการงานดังกล่าว	 ผู้ร่วมการงานต้องจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ในการให้

บริการและโอนกรรมสิทธิ์อุปกรณ์โทรคมนาคมส�าหรับการให้บริการนั้นๆ	 ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในสัญญาร่วม

การงาน	ภายใต้สัญญาร่วมการงานส่วนใหญ่กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายได้โอนมาให้บริษัทก่อนที่ผู้ร่วมการงานจะน�าไปด�าเนินการให้

บริการ	แต่อย่างไรก็ตาม	ผู้ร่วมการงานได้รับสิทธิในการที่จะครอบครองและใช้สินทรัพย์นั้นเพื่อให้บริการตลอดระยะเวลาของการ

ร่วมการงาน	ทัง้นี	้ขึน้อยูก่บัผูร่้วมการงานและบรษิทัทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อบงัคบัทีก่�าหนดไว้ในสญัญาร่วมการงาน	และตาม

ที	่กสทช.	ได้ออกประกาศ	เรือ่ง	มาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารเป็นการชัว่คราวในกรณสีิน้สดุสญัญาการอนญุาตสมัปทานหรอืสญัญา

ให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที	่พ.ศ.	2556	เพือ่รองรบัการสิน้สดุสญัญาให้ด�าเนนิการให้บรกิารวทิยคุมนาคมระบบเซลลลู่า	Digital	PCN	

(Personal	Communication	Network)	1800	ระหว่างบริษัท	กับ	True	Move	และ	DPC	ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น	เป็นผลให้	

True	Move	และ	DPC	ยังคงเป็นผู้ครอบครอบและใช้สินทรัพย์ตามสัญญาร่วมการงานเพื่อให้บริการต่อไปตามเงื่อนไขของประกาศ

ดงักล่าว	ซึง่หลงัจากสิน้สดุสญัญาร่วมการงาน	DPC	ได้ส่งมอบบญัชแีสดงจ�านวนเครือ่งและอปุกรณ์รวมทัง้อะไหล่ทัง้หมด		ทีไ่ด้โอน

กรรมสทิธิใ์ห้บรษิทัตามสญัญาฯ	แล้ว	แต่	True	Move	ยงัไม่ได้ส่งมอบบญัชแีสดงเครือ่งและอปุกรณ์ให้บรษิทั	ขณะนีบ้รษิทัอยูร่ะหว่าง

ตรวจสอบสินทรัพย์ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัททั้งสองหลังสิ้นสุดสัญญาร่วมการงาน	
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50   รายการที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้รายการในงบการเงินส�าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556              
     การด�าเนินการโครงการเช่าโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสง (Fiber to the X : FTTx)   

	 ตามมติคณะกรรมการบริษัท	 ในการประชุมครั้งที่	 3/2553	 เมื่อวันที่	 24	กุมภาพันธ์	 2553	อนุมัติในหลักการให้บริษัทเช่าโครงข่าย

พร้อมอุปกรณ์เพื่อให้บริการ	FTTx	ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค	11	จังหวัด	ได้แก่	ชลบุรี	(พัทยา)	เชียงใหม่	นครราชสีมา	สงขลา	สุราษฎร์ธานี	

(เกาะสมุย)	ภูเก็ต	ขอนแก่น	อุดรธานี	อุบลราชธานี	ประจวบคีรีขันธ์	 	(หัวหิน)	และ	ระยอง	(นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดและ

นคิมอตุสาหกรรมเหมราช)		แต่เนือ่งจากอยูร่ะหว่างรอการอนมุตังิบประมาณของโครงการจากคณะรฐัมนตร	ีบรษิทัจงึยงัไม่ได้ท�าการ

บันทึกบัญชีเพื่อรับรู้ค่าเช่าใช้บริการ	FTTx	ดังกล่าว	ตั้งแต่รับไว้ใช้งานถึงเดือนธันวาคม	2555	จ�านวน	452.88	ล้านบาท	และตั้งแต่

เดือนมกราคม	2556	ถึงเดือนธันวาคม	2556	จ�านวน	158.69	ล้านบาท	รวมทั้งสิ้น	611.57	ล้านบาท	มีรายละเอียดดังนี้

	

1.		 เช่าใช้บริการของพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด	 (ระยอง)	ตั้งแต่วันที่	 27	

กันยายน	2554	ถึงเดือนธันวาคม	2555	จ�านวน	204.30	ล้านบาท	และตั้งแต่วันที่		1	มกราคม	2556	ถึงวันที่	7	กุมภาพันธ์	2556	

ซึ่งเป็นวันที่คู่สัญญาบอกเลิกสัญญา	จ�านวน	16.65	ล้านบาท	รวมทั้งสิ้น	220.95	ล้านบาท	

	

2.	 ค่าเช่าใช้บริการของพื้นที่เมืองพัทยาแห่งแรกของประเทศไทย	 (Fiber-to-the	Home)	 เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา	

5	ธันวาคม	2552	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2554	ถึงเดือนธันวาคม	2555	จ�านวน	248.58	ล้านบาท	และตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	

2556	ถึงวันที่	31	สิงหาคม	2556	ซึ่งเป็นวันที่คู่สัญญา	บอกเลิกสัญญา	จ�านวน	142.04	ล้านบาท	รวมทั้งสิ้น	390.62	ล้านบาท

51   เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 (ก)  การจ่ายเงินปนผล

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2557	เมื่อวันที่		13	กุมภาพันธ์	2557	ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล	(พิเศษ)	เพื่อ

ชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิตส�าหรับงวดไตรมาสที่	4	ปี	2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้น	ในอัตราหุ้นละ	0.78069	บาท		เป็นจ�านวนเงินทั้ง

สิ้น	780.69	ล้านบาท		โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่	ผู้ถือหุ้นทั้งจ�านวนแล้วเมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2557

 (ข) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เผยแพร่งบการเงิน วันที่ 3 เมษายน 2557 




