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สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  
เงินลงทนุชัว่ครำว 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 
ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน 
รำยได้ค้ำงรับ  
สนิค้ำและพสัดคุงเหลือ 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
เงินลงทนุชัว่ครำวที่มีภำระผกูพนั 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ 
เงินลงทนุระยะยำวอื่น 
เงินให้กู้ ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 
ที่ดนิ อำคำรและอปุกรณ์ 
สนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
รวมสินทรัพย์ 
 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
29 
23 

3,518,072,898 
52,618,828,910 
31,610,961,968 
1,674,530,657 
6,476,709,973 

428,873,495 
7,342,267,783 

103,670,245,684 

3,020,000,000 
 -   

599,656,519 
86,219,184 

1,868,805,000 
 -   

17,058,542 
32,145,453,260 
10,040,938,835 

653,943,786 
 -   

479,119,459 
48,911,194,585 

152,581,440,269 

1,420,046,861 
50,922,590,124 
57,200,265,897 

4,494,279,561 
6,733,005,879 

461,055,877 
6,895,637,581 

128,126,881,780 

2,020,000,000 
 -   

607,665,493 
53,775,298 

3,031,980,000 
 -   

37,509,350 
32,443,121,728 
14,938,641,374 

694,013,714 
 -   

483,949,185 
54,310,656,142 

182,437,537,922 

7,160,278,983 
55,894,356,088 
32,874,134,362 

5,571,925,425 
6,047,061,843 

429,730,341 
4,929,350,943 

112,906,837,985 

2,020,000,000 
 -   

538,705,668 
57,381,902 

3,002,490,000 
 -   

37,509,350 
30,099,071,407 
19,310,749,084 

729,986,914 
 -   

487,292,340 
56,283,186,665 

169,190,024,650 

3,449,543,987 
52,618,828,910 
31,610,961,968 

1,674,530,657 
6,476,709,973 

428,873,495 
7,342,417,096 

103,601,866,086 

3,020,000,000 
62,500 

18,113,100 
57,441,397 

1,868,805,000 
70,000,000 
17,058,542 

32,145,453,260 
10,040,938,835 

653,943,786 
 -   

479,119,459 
48,370,935,879 

151,972,801,965 

1,420,046,861 
50,922,590,124 
57,200,265,897 
4,494,279,561 
6,733,005,879 

461,055,877 
6,895,637,581 

128,126,881,780 

2,020,000,000 
 -   

18,113,100 
28,202,600 

3,031,980,000 
 -   

37,509,350 
32,443,121,728 
14,938,641,374 

694,013,714 
 -   

483,949,185 
53,695,531,051 

181,822,412,831 

7,160,278,983 
55,894,356,088 
32,874,134,362 
5,571,925,425 
6,047,061,843 

429,730,341 
4,929,350,943 

112,906,837,985 

2,020,000,000 
 -   

18,113,100 
28,953,359 

3,002,490,000 
 -   

37,509,350 
30,099,071,407 
19,310,749,084 

729,986,914 
 -   

487,292,340 
55,734,165,554 

168,641,003,539 

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 255831 ธนัวำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนว่ย : บำท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

24 
25 

26 

27 
28 

25 
30 
31 
32 

5,080,724,049 
4,581,743,672 

447,488,310 
 -   

54,991,856,335 
 -   

37,728,765,093 
4,865,389,881 

107,695,967,340 

5,567,476,123 
3,453,652,888 

975,063,146 
616,993,812 

10,613,185,969 
118,309,153,309 

4,462,104,573 
6,189,379,485 

608,805,652 
 -   

79,264,806,657 
2,000,000,000 

36,968,827,683 
5,521,605,938 

135,015,529,988 

8,812,804,830 
3,301,420,894 

975,063,146 
577,051,695 

13,666,340,565 
148,681,870,553 

5,512,025,180 
6,563,110,859 
1,656,276,423 
2,214,144,323 

56,583,876,312 
8,000,000,000 

34,373,090,291 
3,903,171,306 

118,805,694,694 

12,872,907,240 
3,154,448,331 

975,063,146 
543,888,847 

17,546,307,564 
22,219,707,888 

5,080,724,049 
4,581,743,672 

447,488,310 
 -   

54,991,848,335 
 -   

 37,728,765,093 
 4,865,389,881 

107,695,959,340 

5,567,476,123 
3,453,652,888 

975,063,146 
616,993,812 

10,613,185,969 
118,309,145,309 

4,462,104,573 
6,189,379,485 

608,805,652 
 -   

79,264,806,657 
2,000,000,000 

36,968,827,683 
5,521,605,938 

135,015,529,988 

8,812,804,830 
3,301,420,894 

975,063,146 
577,051,695 

13,666,340,565 
148,681,870,553 

5,512,025,180 
6,563,110,859 
1,656,276,423 
2,214,144,323 

56,583,876,312 
8,000,000,000 

34,373,090,291 
3,903,171,306 

118,805,694,694 

12,872,907,240 
3,154,448,331 

975,063,146 
543,888,847 

17,546,307,564 
136,352,002,258 

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 255831 ธนัวำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนว่ย : บำท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  
หนีส้ินหมุนเวียน 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
รำยได้รอตดับญัชีสว่นที่ถงึก�ำหนดในหนึง่ปี 
ภำษีมลูคำ่เพิ่มค้ำงจำ่ย 
ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจำ่ย 
คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย  
เงินปันผลค้ำงจำ่ย 
เงินรับรอจำ่ยคืน 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  
หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
รำยได้รอตดับญัชีสว่นที่เกินกวำ่หนึง่ปี  
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน 
สทิธิประโยชน์จำกกำรแปลงสภำพค้ำงจำ่ยหุ้นสำมญั
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 
รวมหนีส้ิน 
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หนว่ย : บำท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 
22,855,078,165 

417,021,295 
34,272,099,460 

187,500 
34,272,286,960 

152,581,440,269 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 
22,330,027,718 

425,639,651 
33,755,667,369 

 -   
33,755,667,369 

182,437,537,922 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 
21,503,392,093 

334,630,299 
32,838,022,392 

 -   
32,838,022,392 
55,057,730,280 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 
22,260,171,576 

403,485,080 
33,663,656,656 

 -   
33,663,656,656 

151,972,801,965 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 
21,718,669,465 

421,872,813 
33,140,542,278 

 -   
33,140,542,278 

181,822,412,831 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 
20,977,600,466 

311,400,815 
32,289,001,281 

 -   
32,289,001,281 

168,641,003,539 

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 255831 ธนัวำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2557
(ปรับปรุงใหม)่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

                           พนัเอก 
 (สรรพชัย    หวุะนันทน์)

กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
รักษาการในต�าแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่

(นางสาวเสาวลักษณ์   ทองเนือ้งาม)
ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงนิ

รักษาการในต�าแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงนิ

33

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทนุเรือนหุ้น 
      ทนุจดทะเบียน 
             หุ้นสำมญั  1,000,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท
      ทนุที่ออกและช�ำระแล้ว 
             หุ้นสำมญั  1,000,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท
ก�ำไรสะสม 
             จดัสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 
             ยงัไมไ่ด้จดัสรร 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ถือหุ้น
รวมสว่นของบริษัทใหญ่
 หุ้นบรุิมสทิธิ 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

รายได้ 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ 
สว่นแบง่รำยได้จำกสญัญำร่วมกำรงำน
รำยได้จำกกำรตดับญัชีสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้
 สญัญำร่วมกำรงำน 
ก�ำไรจำกกำรปริวรรตเงินตรำ 
รำยได้อ่ืน 
 รวมรำยได้
คำ่ใช้จำ่ย 
ต้นทนุกำรให้บริกำร 
ต้นทนุขำย 
คำ่เสื่อมรำคำสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำ
 ร่วมกำรงำน 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 
ขำดทนุจำกกำรปริวรรตเงินตรำ 
เงินน�ำสง่ กสทช. ตำมมำตรำ 84 
      แหง่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ
คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน 
ต้นทนุทำงกำรเงิน 
 รวมคำ่ใช้จำ่ย
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 
สว่นแบง่ก�ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมและ
กำรร่วมค้ำ 
ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินได้ 
ก�ำไรสทุธิส�ำหรับปี 
ก�ำไรตอ่หุ้น 
 ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน
 

34 

35 
25 

36 

21 

19,21

1.4

15-16

29 

38 

40,094,960,839 
37,423,770 

4,414,068,846 
8,475,189,523 

 41,484,744 
1,765,019,049 

54,828,146,771 

35,259,348,361 
41,332,144 

6,962,200,398 

2,020,619,529 
3,998,197,191 
1,489,482,292 

 -   
1,777,919,913 

31,069,591 
18,692,893 

51,598,862,312 
3,229,284,459 

87,508,694 

3,316,793,153 
192,592,706 

3,124,200,447 

3.12 

37,235,341,393 
26,620,619 

8,366,143,958 
7,293,215,560 

 -   
2,221,383,481 

55,142,705,011 

35,111,238,784 
26,377,708 

6,711,724,001 

1,938,976,759 
3,369,535,535 

584,630,662 
1,860,252 

3,864,948,281 

14,728,973 
20,467,616 

51,644,488,571 
3,498,216,440 

183,921,119 

3,682,137,559 
29,370,132 

3,652,767,427 

3.65 

40,094,960,839 
37,423,770 

4,414,068,846 
8,475,189,523 

 41,484,744 
1,869,669,526 

54,932,797,248 

35,259,348,361 
41,332,144 

6,962,200,398 

2,020,619,529 
3,998,188,289 
1,489,482,292 

 -   
1,777,919,913 

31,830,794 
18,692,893 

51,599,614,613 
3,333,182,635 

 -   

3,333,182,635 
192,530,524 

3,140,652,111 

3.14 

37,235,341,393 
26,620,619 

8,366,143,958 
7,293,215,560 

 -   
2,320,488,733 

55,241,810,263 

35,111,238,784 
26,377,708 

6,711,724,001 

1,938,976,759 
3,369,535,535 

584,630,662 
1,860,252 

3,864,948,281 

15,479,732 
20,467,616 

51,645,239,330 
3,596,570,933 

 -   

3,596,570,933 
29,370,132 

3,567,200,801 

 3.57 

หมำยเหตุ 2558 25582557
(ปรับปรุงใหม)่

2557 
(ปรับปรุงใหม)่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนว่ย : บำท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  
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หมำยเหตุ 2558 25582557
(ปรับปรุงใหม)่

2557 
(ปรับปรุงใหม)่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนว่ย : บำท

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 
ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน : 
รำยกำรท่ีจะไม่จัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือ
ขำดทนุในภำยหลงั 
 กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
 รวมรำยกำรท่ีจะไมจ่ดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือ
ขำดทนุในภำยหลงั
รำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหมเ่ข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือขำดทนุ
ในภำยหลงั 
   สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 
   ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำตำ่ง
  ประเทศ 
   ภำษีเงินได้เก่ียวกบัรำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม ่
       เข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส�าหรับปี-สุทธิจากภาษี 
ก�าไรเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี 

29 

29 
29

29 

3,124,200,447 

 -   
 -   

(22,984,666)
9,707,195 

4,659,115 

(8,618,356)
3,115,582,091 

3,652,767,427 

(90,276)
(90,276)

138,089,997 
(19,462,646)

(27,617,999)

91,009,352 
3,743,686,503 

3,140,652,111 

 -   
 -   

(22,984,666)
 -   

4,596,933 

(18,387,733)
3,122,264,378 

3,567,200,801 

(90,276)
(90,276)

138,089,997 
 -   

(27,617,999)

110,471,998 
3,677,582,523 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ตาม 
 ที่รายงานไว้เดมิ
ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชี
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2558 ตำมที่ 
 ปรับปรุงใหม่
ก�ำไรเบด็เสร็จรวมส�ำหรับปี
จำ่ยเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ตาม 
 ที่รายงานไว้เดมิ
ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ตาม 
 ที่ปรับปรุงใหม่
ก�ำไรเบด็เสร็จส�ำหรับงวดตำมที่รำยงำนไว้เดมิ
รำยกำรปรับปรุงย้อนหลงั
จำ่ยเงินปันผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

10,000,000,000 

 -   
10,000,000,000 

 -   
 -   

10,000,000,000 

10,000,000,000 

 -   
10,000,000,000 

 -   
 -   
 -   

10,000,000,000 

1,000,000,000 

 -   
1,000,000,000 

 -   
 -   

1,000,000,000 

1,000,000,000 

 -   
1,000,000,000 

 -   
 -   
 -   

1,000,000,000 

22,776,759,882 

(446,732,164)
22,330,027,718 

 3,124,200,447 
(2,599,150,000)
22,855,078,165 

21,963,673,769 

(460,281,676)
21,503,392,093 

 3,639,127,640 
13,549,512 

(2,826,041,527)
22,330,027,718 

421,872,813 

 -   
421,872,813 

(18,387,733)
 -   

403,485,080 

311,400,815 

 -   
311,400,815 

110,471,998 
 -   
 -   

421,872,813 

1,162,690 

 -   
1,162,690 

 62,182 
 -   

1,224,872 

1,162,690 

 -   
1,162,690 

 -   
 -   
 -   

1,162,690 

2,604,148 

 -   
2,604,148 

9,707,195 
 -   

12,311,343 

22,066,794 

 -   
22,066,794 

(19,462,646)
 -   
 -   

2,604,148 

425,639,651

 -
425,639,651

(8,618,356)
 -   

417,021,295

334,630,299 

 -
334,630,299

91,009,352
-
-

425,639,651 

34,202,399,533 

(446,732,164)
33,755,667,369 

 3,115,582,091 
(2,599,150,000)
34,272,099,460 

33,298,304,068 

(460,281,676)
32,838,022,392 

 
3,730,136,992 

13,549,512 
(2,826,041,527)
33,755,667,369 

 -   

 -   
 -   

 187,500 
 -   

 187,500 

 -   

 -   
 -   

 -   

 -   
 -   

34,202,399,533 

(446,732,164)
33,755,667,369 

 3,115,769,591 
(2,599,150,000)
34,272,286,960 

33,298,304,068 

(460,281,676)
32,838,022,392 

3,730,136,992 
13,549,512 

(2,826,041,527)
33,755,667,369 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
 

3

43

3

43

 หนว่ย : บำท

หมำยเหตุ ทนุที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส�ำรองตำม
กฎหมำย

ยงัไมไ่ด้จดัสรร สว่นเกินทนุ
จำกกำรตีมลูคำ่

ยตุธิรรมของ
หลกัทรัพย์

เผื่อขำย

สว่นเกินทนุ 
จำกกำร 

เปลีย่นแปลง
สดัสว่นกำร 

ถือหุ้น
ในบริษัทร่วม

ผลตำ่งของ
อตัรำ

แลกเปลีย่น
จำกกำรแปลง 
คำ่เงินตรำตำ่ง

ประเทศ

องค์ประกอบ
อื่นของสว่น
ของผู้ถือหุ้น

สว่นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

หุ้นบรุิมสทิธิ รวมสว่นของ
ผู้ถือหุ้น

ก�าไรสะสม ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  
 ตามที่รายงานไว้เดมิ 
ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 
 ตามที่ปรับปรุงใหม่ 
ก�ำไรเบด็เสร็จรวมส�ำหรับปี 
จำ่ยเงินปันผล 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 
 ตามที่รายงานไว้เดมิ 
ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 
 ตามที่ปรับปรุงใหม่
ก�ำไรเบด็เสร็จส�ำหรับงวดตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 
รำยกำรปรับปรุงย้อนหลงั 
จำ่ยเงินปันผล 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

10,000,000,000 

 -   
10,000,000,000 

 -   
 -   

10,000,000,000 

10,000,000,000 

 -   
10,000,000,000 

 -   
 -   
 -   

10,000,000,000 

1,000,000,000 

 -   
1,000,000,000 

 -   
 -   

1,000,000,000 

1,000,000,000 

 -   
1,000,000,000 

 -   
 -   
 -   

1,000,000,000 

22,165,401,629 

(446,732,164)
21,718,669,465 

 3,140,652,111 
(2,599,150,000)
22,260,171,576 

21,437,882,142 

(460,281,676)
20,977,600,466 

3,553,561,014 
13,549,512 

(2,826,041,527)
21,718,669,465 

421,872,813 

 -   
421,872,813 

(18,387,733)
 -   

403,485,080 

311,400,815 

 -   
311,400,815 

110,471,998 
 -   
 -   

421,872,813 

421,872,813 

 -   
421,872,813 

(18,387,733)
 -   

403,485,080 

311,400,815 

 -   
311,400,815 

110,471,998 
 -   
 -   

421,872,813 

33,587,274,442 

(446,732,164)
33,140,542,278 

 3,122,264,378 
(2,599,150,000)
33,663,656,656 

32,749,282,957 

(460,281,676)
32,289,001,281 

3,664,033,012 
13,549,512 

(2,826,041,527)
33,140,542,278 

หมำยเหตุ ทนุที่ออก
และช�ำระแล้ว

จดัสรรแล้ว
 ส�ำรองตำม

กฎหมำย

ก�ำไรสะสม
ยงัไมไ่ด้จดัสรร

สว่นเกินทนุจำกกำร
ตีมลูคำ่ยตุธิรรม
ของหลกัทรัพย์

เผื่อขำย

รวมองค์ประกอบ
อื่นของสว่นของ

ผู้ถือหุ้น

รวมสว่นของ
ผู้ถือหุ้น

ก�าไรสะสม ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
 

3 

43

3 

 
43

 หนว่ย : บำท
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน 
ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 
รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ 
(จ่าย) จากกจิกรรมด�าเนินงาน 
 คำ่เสือ่มรำคำท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์
 ปรับโอนสนิทรัพย์เป็นคำ่ใช้จำ่ย
 คำ่เสือ่มรำคำสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน
 คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน
 คำ่เชำ่ท่ีดนิและคำ่ใช้วงจรเคเบลิใต้น�ำ้ตดัจำ่ย
 กำรตดัจ�ำหนำ่ยรำยได้รอตดับญัชี
 (ก�ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ�ำหนำ่ยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์
 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วม 
  กำรงำน
 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน
 กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่อสงัหำริมทรัพย์
  เพ่ือกำรลงทนุ
 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์
 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สนิทรัพย์ร่วมกำรงำน
 ดอกเบีย้รับ
 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุในบริษัทร่วม
 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ
 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุเผ่ือขำย
 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน
 ก�ำไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จำกเงินลงทนุหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ-กองทนุ
  สว่นบคุคล
 ปรับมลูคำ่เงินลงทนุวธีิรำคำทนุตดัจ�ำหนำ่ย
 สว่นแบง่ก�ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม
 สว่นแบง่ก�ำไรจำกเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ
 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่-เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ
 (ก�ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น
 คำ่เผ่ือสนิค้ำล้ำสมยั/ขำดทนุจำกกำรช�ำรุด/ล้ำสมยั/เลกิใช้
  วสัดคุงคลงั
 หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู
 ดอกเบีย้จำ่ย
 รำยได้จำกกำรรับบริจำคสนิทรัพย์
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์
และหนีส้นิด�าเนินงาน 

20 

21 
22 

20 
21 

15 
16 

3,316,793,153 

7,485,216,263 
(74,990)

6,962,200,398 
307,937,391 
541,841,817 

(8,499,073,744)
(19,968,721)
(13,113,871)

(3,347)
(9,578,450)

 -   
1,499,060,742 

(1,204,081,299)
 -   
 -   

(72,545,934)
(325,500)

(40,726,399)

44,359,614 
(84,784,392)
(2,724,303)

 -   
(38,635,259)

(822,365)

1,407,464,682 
16,693,691 
(4,122,592)

11,590,986,585 

3,682,137,559 

6,690,088,105 
5,645,022 

6,711,724,001 
282,946,910 
480,578,656 

(7,331,094,740)
12,875,600 
(6,175,197)

(8,939)
 -   

30,759,973 
553,870,689 

(1,578,890,720)
 -   
 -   

(76,719,415)
(331,100)

(100,395,045)

18,415,925 
(182,479,417)

(1,441,701)
 -   

1,860,253 
 10,912,194 

647,410,384 
20,458,534 

(135)
9,872,147,396 

3,333,182,635 

7,485,216,263 
(74,990)

6,962,200,398 
307,937,391 
541,841,817 

(8,499,073,744)
(19,968,721)
(13,113,871)

(3,347)
(9,578,450)

 -   
1,499,060,742 

(1,204,230,889)
(103,696,275)

(832,202)
(72,545,934)

(325,500)
(40,726,399)

44,359,614 
 -   
 -   

761,203 
(38,635,259)

(822,365)

1,407,464,682 
16,693,691 
(4,122,592)

11,590,967,898 

3,596,570,933 

6,690,088,105 
5,645,022 

6,711,724,001 
282,946,910 
480,578,656 

(7,331,094,740)
12,875,600 
(6,175,197)

(8,939)
 -   

30,759,973 
553,870,689 

(1,578,890,720)
(94,726,964)
(4,378,287)

(76,719,415)
(331,100)

(100,395,045)

18,415,925 
 -   
 -   

750,759 
1,860,253 

 10,912,194 

647,410,384 
20,458,534 

(135)
9,872,147,396 

หมำยเหตุ 2558 25582557
(ปรับปรุงใหม)่

2557
(ปรับปรุงใหม)่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนว่ย : บำท
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การเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง
 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น
 ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน
 รำยได้ค้ำงรับ
 สนิค้ำและพสัดคุงเหลอื 
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน
การเปล่ียนแปลงของหนีส้นิด�าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น
 ภำษีมลูคำ่เพ่ิมค้ำงจำ่ย
 คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 
 เงินรับรอจำ่ยคืน
 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน-สทุธิจำกกำรจำ่ย 
  ระหวำ่งงวด
 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน
 เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนก่อนจำ่ยภำษีเงินได้
 จำ่ยภำษีเงินได้
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนินงาน 

25,674,433,288 
1,599,357,807 

259,309,566 
(8,266,771)

852,056,537 
4,829,725 

136,978,246 
(161,317,342)

(24,271,776,541)
759,937,411 

(647,180,455)
152,231,995 

148,124,560 
16,089,704,611 
(2,102,908,316)
13,986,796,295 

(24,966,903,684)
1,077,645,864 
(696,880,396)
(42,237,730)

(1,709,721,266)
3,343,156 

324,233,189 
(1,047,470,771)
22,688,789,196 
2,595,737,392 
1,610,220,433 

146,882,286 

32,784,044 
9,888,569,109 

(3,132,970,399)
6,755,598,710 

25,674,433,288 
1,599,357,807 

259,309,566 
(8,266,771)

851,907,224 
4,829,725 

136,978,246 
(161,317,342)

(24,271,784,541)
759,937,411 

(647,180,455)
152,231,995 

148,124,560 
16,089,528,611 
(2,102,908,316)
13,986,620,295 

(24,966,903,684)
1,077,645,864 
(696,880,396)
(42,237,730)

(1,709,721,266)
3,343,156 

324,233,189 
(1,047,470,771)
22,688,789,196 
2,595,737,392 
1,610,220,433 

146,882,286 

32,784,044 
9,888,569,109 

(3,132,970,399)
6,755,598,710 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนว่ย : บำท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

หมำยเหตุ 2558 25582557
(ปรับปรุงใหม)่

2557
(ปรับปรุงใหม)่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนินงาน 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 
 เงินสดรับจำกเงินลงทนุชัว่ครำว
 เงินสดจำ่ยเพ่ือลงทนุในเงินลงทนุชัว่ครำว
 เงินสดรับจำกดอกเบีย้
 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุในบริษัทร่วม
 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ
 เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ย/ไถ่ถอนเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน
 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย
 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ
 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน
 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุเผ่ือขำย
 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน
 เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย
 เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์
 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์
 เงินสดรับจำกกำรขำยสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน
 เงินสดรับจำกกำรขำยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน
 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นบริุมสทิธิของบริษัทยอ่ย
 เงินปันผลจำ่ย
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่น 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นงวด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 
 
ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงนิสด 
รายการที่ไม่ใช่เงนิสด  
สนิทรัพย์ถำวรท่ีได้มำจำกกำรให้ร่วมกำรงำน 
สนิทรัพย์ถำวรท่ีได้มำจำกกำรรับบริจำค 
เจ้ำหนีจ้ำกกำรซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

15 
16 
17 
14 
16 
17 

43 

21 
20 

13,986,796,295 

82,129,380,182 
(82,835,116,732)

1,276,495,739 
103,696,275 

832,202 
500,000,000 

 -   
(31,747,500)

(1,570,000,000)
72,545,934 

325,500 
 -   

24,739,491 
(6,904,214,457)

13,114,000 
3,408 

(82,885,995)
(7,302,831,953)

 187,500 
(4,599,150,000)
(4,598,962,500)

13,024,195 
2,098,026,037 
1,420,046,861 
3,518,072,898 

3,563,558,729 
4,122,592 

1,232,359,855 

6,755,598,710 

111,170,823,133 
(101,056,385,650)

1,703,585,343 
94,726,964 
4,378,287 

400,000,000 
 -   
 -   

(5,813,200,000)
76,719,415 

331,100 
 -   

15,447,458 
(10,223,791,465)

6,175,222 
8,971 

(60,307,174)
(3,681,488,396)

 -   
(8,826,041,527)
(8,826,041,527)

11,699,091 
(5,740,232,122)

7,160,278,983 
1,420,046,861 

2,893,487,005 
 -   

1,052,190,068 

13,986,620,295 

82,129,380,182 
(82,835,116,732)

1,276,645,328 
103,696,275 

832,202 
500,000,000 

(62,500)
(30,000,000)

(1,570,000,000)
72,545,934 

325,500 
(70,000,000)

24,739,491 
(6,904,214,457)

13,114,000 
3,408 

(82,885,995)
(7,370,997,364)

 -   
(4,599,150,000)
(4,599,150,000)

13,024,195 
2,029,497,126 
1,420,046,861 
3,449,543,987 

3,563,558,729 
4,122,592 

1,232,359,855 

6,755,598,710 

111,170,823,133 
(101,056,385,650)

1,703,585,343 
94,726,964 
4,378,287 

400,000,000 
 -   
 -   

(5,813,200,000)
76,719,415 

331,100 
 -   

15,447,458 
(10,223,791,465)

6,175,222 
8,971 

(60,307,174)
(3,681,488,396)

 -   
(8,826,041,527)
(8,826,041,527)

11,699,091 
(5,740,232,122)

7,160,278,983 
1,420,046,861 

2,893,487,005 
 -   

1,052,190,068 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

หมำยเหตุ 2558 25582557
(ปรับปรุงใหม)่

2557
(ปรับปรุงใหม)่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนว่ย : บำท
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558 
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ระบุไว้)
…………………………………………….
1     ข้อมูลทั่วไป
1.1   การจดัตัง้บริษัท
 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ�ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตำมท่ี 

จดทะเบียน ดงันี ้
 99 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 

1.2   การประกอบธุรกจิ  
 บริษัทประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและให้บริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคมทกุประเภท รวมถงึกิจกำรท่ีตอ่เน่ืองหรือใกล้เคียงกนั หรือ

ซึง่เป็นประโยชน์แก่กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และกำรให้บริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม ทัง้ในประเทศ ระหวำ่งประเทศ และ
ตำ่งประเทศ ได้แก่ บริกำรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ บริกำรวทิยคุมนำคมและโทรศพัท์เคลือ่นท่ี บริกำรสือ่สำรข้อมลู บริกำรสือ่สำร
ไร้สำย บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ำย บริกำรควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ บริกำรเปิดประมูลทำง
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Auction) และธรุกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองและใกล้เคียงกนั

1.3   การให้บริษัทเอกชนร่วมการงานและร่วมลงทนุ
 บริษัทอนญุำตให้ผู้ประกอบกำรเอกชนด�ำเนินกำรในรูปแบบของสญัญำด�ำเนินกำรให้บริกำร หรือสญัญำร่วมกำรงำน  (ในท่ีนี ้

รวมเรียกว่ำ “สญัญำร่วมกำรงำน”) กำรร่วมกำรงำนรวมทัง้ท่ีให้กบัผู้ประกอบกำรเอกชนท่ีเป็นบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำ 
กบับริษัท บริกำรท่ีให้เอกชนด�ำเนินกำร ได้แก่ บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบเซลลลูำ่ บริกำรอินเทอร์เน็ตและบริกำรสื่อสำร 
ผำ่นดำวเทียม ภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนสว่นใหญ่ เชน่ บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบเซลลลู่ำ ผู้ ร่วมกำรงำนต้องจำ่ยผลประโยชน์
ตอบแทนรำยปีคิดเป็นอตัรำร้อยละของรำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสญัญำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต�่ำตำมท่ีระบไุว้ใน
สญัญำแล้วแตจ่�ำนวนใดจะสงูกวำ่ นอกจำกนีผู้้ ร่วมกำรงำน ต้องจดัหำสถำนท่ีและอปุกรณ์ในกำรให้บริกำรและโอนกรรมสิทธ์ิ
อปุกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรับกำรให้บริกำรนัน้ๆ ให้แก่บริษัทภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำน ภำยใต้สญัญำ
ร่วมกำรงำนสว่นใหญ่กรรมสทิธ์ิทำงกฎหมำยได้โอนมำให้บริษัทก่อนท่ีผู้ ร่วมกำรงำนจะน�ำไปด�ำเนินกำรให้บริกำร แตอ่ยำ่งไรก็ตำม 
ผู้ ร่วมกำรงำนได้รับสทิธิในกำรท่ีจะครอบครองและใช้สนิทรัพย์นัน้ เพ่ือให้บริกำรตลอดระยะเวลำของกำรร่วมกำรงำน ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัผู้ ร่วมกำรงำนและบริษัทท่ีจะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อบงัคบัท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำน นโยบำยในกำรบนัทกึบญัชี
สินทรัพย์ภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนและกำรรับรู้รำยได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.16 และ ข้อ 2.22 (ง)  
ตำมล�ำดบั 

 บริษัทเอกชนท่ีต้องโอนกรรมสิท ธ์ิ ในสินทรัพย์ภำยใต้สัญญำร่วมกำรงำนและร่วมลงทุนให้แก่บริษัท ณ วัน ท่ี  
31 ธนัวำคม 2558 และ 2557  มีดงันี
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1.4   พระราชบญัญัตอิงค์กรจดัสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบกจิการวทิยุกระจายเสียง วทิยุโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

 พระรำชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลืน่ควำมถ่ีและก�ำกบักำรประกอบกิจกำรวทิยกุระจำยเสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
พ.ศ. 2553 ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 20 ธนัวำคม 2553 โดยตำมมำตรำ 84 แหง่พระรำชบญัญตัอิงค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีและก�ำกบั
กำรประกอบกิจกำรวิทยกุระจำยเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ)  
ได้ก�ำหนดวำ่เม่ือพ้นก�ำหนดระยะเวลำสำมปีนบัแตพ่ระรำชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั บริษัทต้องน�ำรำยได้จำกผลประกอบกำรในสว่นท่ี
ได้รับจำกกำรให้อนญุำตสมัปทำนหรือสญัญำวำ่ด้วยกำรให้เอกชนเข้ำร่วมกำรงำนหรือด�ำเนินกำรทัง้หมดหรือบำงสว่น โดยให้ 
หกัคำ่ใช้จำ่ยดงัตอ่ไปนีแ้ล้วเหลอืเทำ่ใดให้สง่คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีง กิจกำรโทรทศัน์และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ
(กสทช.) และให้ กสทช. น�ำสง่เงินจ�ำนวนดงักลำ่วเป็นรำยได้แผน่ดินตอ่ไป
(1) ค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม เฉพำะส่วนท่ีคิดจำกฐำนรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรอนญุำต สมัปทำน  

หรือสญัญำ
(2) คำ่ใช้จ่ำยเพ่ือสนบัสนนุกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถึง และ บริกำรเพ่ือสงัคมตำมนโยบำยของรัฐบำล 

และตำมมำตรำ 50 เฉพำะสว่นท่ีคดิจำกฐำนรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรอนญุำต สมัปทำน หรือสญัญำ
(3) คำ่ใช้จำ่ยท่ีเกิดขึน้จำกกำรด�ำเนินกำรตำมกำรอนญุำต สมัปทำน หรือสญัญำตำมท่ีกระทรวงกำรคลงัก�ำหนด

 บริษัทได้บนัทกึรับรู้คำ่ใช้จำ่ยส�ำหรับเงินท่ีต้องน�ำสง่ให้แก่ กสทช. ดงักลำ่ว ในงบกำรเงินส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
จ�ำนวน 1,777.92 ล้ำนบำท (ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 3,864.95 ล้ำนบำท)

 เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2557 กระทรวงกำรคลงัได้แจ้งหลกัเกณฑ์ในกำรหกัค่ำใช้จ่ำยและวิธีปฏิบตัิในกำรน�ำสง่สว่นแบ่งรำยได้ 
ตำมท่ีก�ำหนดไว้ในมำตรำ 84 วรรค 3 แหง่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ แก่บริษัท และก�ำหนดให้บริษัทน�ำสง่สว่นแบง่ 
รำยได้หลงัหกัคำ่ใช้จำ่ยให้กบั กสทช. ภำยใน 60 วนั นบัแตส่ิน้สดุไตรมำส และส�ำหรับไตรมำสท่ี 4 ให้น�ำสง่สว่นแบง่รำยได้ให้กบั 
กสทช. ภำยใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบงบกำรเงินประจ�ำปีของบริษัทแล้วเสร็จ 
และส�ำหรับสว่นแบง่รำยได้ท่ีเกิดขึน้ตัง้แตว่นัท่ี 20 ธนัวำคม 2556 ถงึวนัท่ี  30 กนัยำยน 2557 ให้น�ำสง่ กสทช. ภำยในวนัท่ี 20 
ธนัวำคม 2557 บริษัทยงัไมไ่ด้น�ำสง่เงินสว่นแบง่รำยได้ตัง้แตว่นัท่ี 20 ธนัวำคม 2556 ให้แก่ กสทช. และได้มีหนงัสอืแจ้งให้ กสทช. 
ทรำบแล้วว่ำ บริษัทก�ำลงัด�ำเนินกำรอทุธรณ์ค�ำสัง่กระทรวงกำรคลงั เพ่ือให้พิจำรณำเพิกถอนค�ำสัง่กำรแจ้งหลกัเกณฑ์กำรหกั 
ค่ำใช้จ่ำยและวิธีปฏิบตัิในกำรน�ำส่งส่วนแบ่งรำยได้ฯ พร้อมทัง้น�ำเสนอเร่ืองต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เพ่ือพิจำรณำเสนอเร่ืองให้ 
ศำลรัฐธรรมนญูวินิจฉยับทบญัญตัมิำตรำ 84 วรรค 3 แหง่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ ขดัตอ่มำตรำ 4 ของรัฐธรรมนญู 
แหง่รำชอำณำจกัรไทย (ฉบบัชัว่ครำว) พ.ศ. 2557 

 เม่ือวนัท่ี 13 สงิหำคม 2558 ส�ำนกังำน กสทช. ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัทน�ำสง่รำยได้ดงักลำ่วให้แก่ ส�ำนกังำน กสทช. อีกครัง้หนึง่ 
และเม่ือวนัท่ี 11 ธันวำคม 2558 บริษัทได้ย่ืนฟ้องส�ำนกังำน กสทช. (ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1) คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม  
(กทค.) (ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2) กสทช. (ผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 3) ต่อศำลปกครองกลำง โดยขอให้ศำลพิพำกษำเพิกถอนหนงัสือ กสทช.  

ชื่อบริษัท

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

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

ประเภทของบริการ

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

บริกำรรับ-ส่งสัญญำณโทรทัศน์และสัญญำณบริกำร
อินเทอร์เน็ตผำ่นดำวเทียม (Up/Down Link)

อายุสัญญา/วันเริ่มสัญญา

27 ปี นบัจำก 14 พ.ย. 33

22 ปี นบัจำก 9 ส.ค. 37
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เม่ือวนัท่ี 13 สงิหำคม 2558 แตศ่ำลปกครองกลำง ได้วินิจฉยัวำ่บริษัท ไมมี่สทิธิฟ้องคดี เน่ืองจำกยงัไมใ่ชผู่้ เสียหำยและมีค�ำสัง่
ไมรั่บค�ำฟ้องและให้จ�ำหนำ่ยคดีออกจำกสำระบบควำม ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินกำรอทุธรณ์ค�ำสัง่ไมรั่บค�ำฟ้อง

 
 1.5  ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม  
 เม่ือวนัท่ี 4 สงิหำคม 2548 บริษัทได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมจำกคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ

(กทช.) ตำมประเภทกำรให้บริกำร ดงันี ้
1. ใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ี 1 ซึง่อนญุำตให้บริษัทให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (Internet Service) ภำยใต้ขอบเขต

ของใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ี 1 ประเภทไมมี่โครงขำ่ยเป็นของตนเอง ซึง่ได้ตอ่อำยใุบอนญุำตเม่ือวนัท่ี 4 
สงิหำคม 2557 และใบอนญุำตจะหมดอำยใุนวนัท่ี 3 สงิหำคม 2562

2. ใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหวำ่งประเทศ และบริกำรชมุสำยอินเทอร์เน็ตแบบท่ี 2 ท่ีมีโครงขำ่ยเป็นของ
ตนเอง ซึง่อนญุำตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหวำ่งประเทศ และบริกำรชมุสำยอินเทอร์เน็ต 
ซึง่ได้ตอ่ใบอนญุำตเม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2556 และใบอนญุำตจะหมดอำยใุนวนัท่ี 23 มกรำคม 2561

3.  ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 1 ซึง่อนญุำตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศ 
(International Calling Card Service) ซึง่ได้ตอ่อำยใุบอนญุำตเม่ือวนัท่ี 4 สงิหำคม 2557 และใบอนญุำตจะหมดอำยใุน
วนัท่ี 3 สงิหำคม 2562

4.  ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3 ซึง่อนญุำตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรโทรคมนำคม ดงันี ้
 (ก) ให้เช่ำโครงข่ำยโทรคมนำคมหรือเปิดให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนโทรคมนำคม (Networks or Facilities   

 Provider)
 (ข) ให้บริกำรโทรคมนำคมบนโครงขำ่ยโทรคมนำคมของตนเอง (Service Provider on Their Own   Telecommunications  

 Network)
ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3 จะหมดอำยใุนวนัท่ี 3 สงิหำคม 2568
บริษัทต้องปฏิบตัติำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรือมำตรกำรท่ีเก่ียวกบักำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมและคำ่บริกำรตำม
ท่ีส�ำนกังำน กสทช. ก�ำหนด

 
 1.6 ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 
      เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2556 บริษัทได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ตำมประเภทกำรให้บริกำร ดงันี ้  

1. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ท่ีไมใ่ช้คลื่นควำมถ่ี 
ระดบัชำติ ใบอนญุำตมีอำย ุ15 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 28 มกรำคม 2556 ถงึวนัท่ี 27 มกรำคม 2571)

2. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ ชอ่งรำยกำร CAT CHANNEL 
จ�ำนวน 1 ชอ่งรำยกำร ใบอนญุำตมีอำย ุ5 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 28 มกรำคม 2559 ถงึวนัท่ี 27 มกรำคม 2564)

3. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ ส�ำหรับกำรให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือ
โทรทศัน์จ�ำนวน 44 สถำนี ใบอนญุำตมีอำย ุ15 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 23 ธนัวำคม 2556 ถงึวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2571)

       ทัง้นี ้ เม่ือได้รับใบอนญุำตบริษัทต้องปฏิบติัตำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรือมำตรกำรท่ีเก่ียวกบัค่ำธรรมเนียม
และคำ่บริกำรตำมท่ีส�ำนกังำน กสทช. ก�ำหนด

 1.7 สัญญาให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
 บริษัทได้ท�ำสญัญำให้บริกำรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศกบัผู้ให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี (Mobile Operator) ได้แก่บริษัท แอดวำนซ์ 

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ�ำกดั (มหำชน) (AWN)  บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ�ำกดั  (TUC)  บริษัท เรียล มฟู จ�ำกดั 
(RMV) บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (DTAC) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ�ำกดั (DTN) บริษัท สำมำรถ  
ไอ-โมบำย จ�ำกดั (มหำชน) และ บริษัท ดำต้ำ ซีดีเอม็เอ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริกำรโทรศพัท์ระหวำ่ง
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

ประเทศแก่ผู้ใช้บริกำรผำ่นเลขหมำยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและเครือขำ่ยของ Mobile Operator ซึง่ผู้ ใช้บริกำรได้จดัท�ำค�ำขอใช้บริกำร
และสญัญำใช้บริกำรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศกบั Mobile Operator  โดยบริษัทจะ เรียกเก็บคำ่บริกำรจำก Mobile Operator   
ซึง่ถือเป็นลกูค้ำของบริษัท และ Mobile Operator จะเป็นผู้ เรียกเก็บค่ำบริกำรจำกลกูค้ำของ Mobile Operator ทัง้นี ้ รำยได้ 
คำ่บริกำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศตำมสญัญำดงักลำ่วแสดงด้วยยอดสทุธิจำกสว่นลดซึง่เป็นไปตำมยอดใบแจ้งหนีท่ี้เรียกเก็บ
เงินจำก Mobile Operator

 
2 นโยบายการบัญชี
      นโยบำยกำรบญัชีท่ีส�ำคญัท่ีใช้ในกำรจดัท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัตอ่ไปนี ้

2.1   เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิ
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท�ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใต้พระรำชบญัญติั กำรบญัชี พ.ศ. 

2543 ซึง่หมำยควำมถงึมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบญัญตัวิิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และข้อก�ำหนด
ของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรจดัท�ำและน�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท�ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดมิในกำรวดัมลูคำ่ขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเว้น เงินลงทนุบำงประเภทซึง่ใช้มลูคำ่ยตุธิรรมตำมท่ีได้อธิบำยในนโยบำยกำรบญัชี เร่ืองเงินลงทนุอ่ืน  (หมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงิน 2.11)

 รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรถกูวดัมลูคำ่โดยใช้สกลุเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลกั  
ท่ีกลุ่มบริษัทด�ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร 
ด�ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใช้น�ำเสนองบกำรเงินของกลุม่บริษัท 

 รำยกำรท่ีมีสำระส�ำคญัซึง่เกิดขึน้ระหวำ่งบริษัทและบริษัทยอ่ย ได้ถกูตดัรำยกำรในกำรจดัท�ำงบกำรเงินรวม

 เม่ือวนัท่ี 19 สงิหำคม 2558 บริษัทลงทนุในบริษัทยอ่ย คือ บริษัท แคท เทเลคอม โฮลดิง้ จ�ำกดั เพ่ือด�ำเนินธรุกิจหลกัในกำรบริหำร
จดักำรกำรลงทนุของบริษัทให้เกิดควำมคล่องตวั บริษัทจึงได้จดัท�ำงบกำรเงินรวมโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทดงักล่ำวไว้ใน 
งบกำรเงินนีแ้ล้ว ส�ำหรับงบกำรเงินส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 ท่ีน�ำมำแสดงเปรียบเทียบเป็นงบกำรเงินท่ีแสดง 
เงินลงทนุตำมวิธีสว่นได้เสียเพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรรำยงำนข้อมลูจงึรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอ่ยวำ่กลุม่บริษัท

 ตวัเลขท่ีน�ำมำแสดงเปรียบเทียบ ได้ปรับปรุงเพ่ือให้เปรียบเทียบได้กบักำรแสดงรำยกำรท่ีเปลีย่นไปในงวดปัจจบุนั และผลกระทบ
จำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชีในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 3  
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2.2  มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
มีผลบงัคบัใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 

ก) กลุม่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีคำดวำ่จะมีผลกระทบตอ่กลุม่บริษัทมีดงันี ้
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง กำรร่วมกำรงำน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจกำรอ่ืน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นท่ีมีผลกระทบตอ่กลุม่บริษัทมีดงันี ้

 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส�ำคญัได้แก่ กำรเพ่ิมเตมิข้อก�ำหนดให้กิจกำรจดักลุม่รำยกำร
ท่ีแสดงอยูใ่น “ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใช้เกณฑ์วำ่รำยกำรนัน้สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม ่เข้ำไปไว้ในก�ำไรหรือขำดทนุ
ในภำยหลงัได้หรือไม ่ดงันัน้ ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนจงึมีกำรระบไุว้ส�ำหรับรำยกำรท่ีจะถกูจดัประเภทใหมเ่ข้ำไปไว้ในก�ำไรขำดทนุ 
และจะไมถ่กูจดัประเภทใหมเ่ข้ำไปไว้ในก�ำไรขำดทนุ

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 ได้ก�ำหนดค�ำนิยำมของสญัญำร่วมกำรงำนวำ่เป็นสญัญำท่ีผู้ ร่วมทนุตัง้แตส่องรำย
ขึน้ไปตกลงจะควบคมุร่วมในกิจกรรมท่ีจดัตัง้ขึน้ กำรตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องต้องได้รับควำมเห็นชอบโดยผู้ควบคมุร่วม
อย่ำงเป็นเอกฉนัท์จงึจะถือวำ่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของค�ำนิยำมวำ่กำรควบคมุร่วม กำรร่วมกำรงำนสำมำรถอยูใ่นรูปแบบของ
กำรด�ำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ กำรจดัประเภทขึน้อยู่กับสิ่งท่ีแสดงออกมำซึ่งสมัพนัธ์กับข้อตกลงท่ีจดัท�ำขึน้ หำกใน 
ข้อก�ำหนดผู้ ร่วมทุนได้รับเพียงสินทรัพย์สุทธิ กำรร่วมงำนดงักล่ำวถือเป็นกำรร่วมค้ำ ส่วนกำรด�ำเนินงำนร่วมกันจะมีสิทธิ 
ในสนิทรัพย์และมีภำระในหนีส้นิ กำรด�ำเนินงำนร่วมกนัจะบนัทกึบญัชีสทิธิในสนิทรัพย์และภำระในหนีส้นิ กำรร่วมค้ำจะบนัทกึ
สว่นได้เสียโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย ผลกระทบท่ีเป็นสำระส�ำคญัตอ่กลุม่บริษัทอธิบำยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 3

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 ก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมลูเพ่ือช่วยให้ผู้ ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินควำมเสี่ยง 
และผลกระทบทำงด้ำนกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับส่วนได้เสียท่ีกิจกำรมีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กำรร่วมกำรงำน และกิจกำร 
ซึง่มีโครงสร้ำงเฉพำะตวัซึง่ไมไ่ด้รวมอยูใ่นงบกำรเงินรวม มำตรฐำนฉบบันีมี้ผลตอ่กำรเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงินเทำ่นัน้

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือปรับปรุง และลดควำมซ�ำ้ซ้อนของค�ำนิยำมของมลูคำ่ยตุิธรรม 
โดยกำรก�ำหนดค�ำนิยำม และแหลง่ข้อมลูในกำรวดัมลูคำ่ยตุิธรรม และกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำหรับ ใช้ในมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน มำตรฐำนฉบบันีมี้ผลตอ่กำรเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงินเทำ่นัน้
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

   ข) กลุม่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไมมี่ผลกระทบตอ่กลุม่บริษัท มีดงันี ้
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สนิค้ำคงเหลือ
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภำษีเงินได้
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญำเชำ่
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รำยได้
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรบญัชีส�ำหรับเงินอดุหนนุจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบั 

    ควำมชว่ยเหลือจำกรัฐบำล
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศ
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ต้นทนุกำรกู้ ยืม
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจกำร ท่ีเก่ียวข้องกนั
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก�ำไรตอ่หุ้น
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมำณกำรหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ท่ีอำจเกิดขึน้
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ
 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรรวมธรุกิจ
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญำประกนัภยั
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำยและกำรด�ำเนินงำน 

    ท่ียกเลกิ
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรส�ำรวจและประเมินคำ่แหลง่ทรัพยำกรแร่
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สว่นงำนด�ำเนินงำน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบกำรเงินรวม
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ควำมชว่ยเหลอืจำกรัฐบำล-กรณีท่ีไมมี่ควำมเก่ียวข้องอยำ่ง 

    เฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด�ำเนินงำน
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน-สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เชำ่
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภำษีเงินได้-กำรเปลีย่นแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร 

    หรือของผู้ ถือหุ้น
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 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรประเมินเนือ้หำสญัญำเชำ่ท่ีท�ำขึน้ตำมรูปแบบกฎหมำย
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทำนบริกำร
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จำกกำรรือ้ถอน  
    กำรบรูณะ และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ำยคลงึกนั

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสญัญำเช่ำ 
    หรือไม่

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สทิธิในสว่นได้เสยีจำกกองทนุกำรรือ้ถอน กำรบรูณะ 
    และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรปรับปรุงย้อนหลงัภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ 
    รุนแรง

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรด้อยคำ่
  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ข้อตกลงสมัปทำนบริกำร
  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้ำ
  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์  

    ข้อก�ำหนดเงินทนุขัน้ต�ำ่และปฏิสมัพนัธ์ของรำยกำร 
    เหล่ำนี ้ ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 19  
    เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน

  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย์
  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรจำ่ยสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ชเ่งินสดให้เจ้ำของ
  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรโอนสนิทรัพย์จำกลกูค้ำ
  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส�ำหรับ 

    เหมืองผิวดนิ

 มีผลบงัคบัใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิค้ำคงเหลือ
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ 

    ข้อผิดพลำด
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภำษีเงินได้
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญำเชำ่
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รำยได้
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน
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 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูล 
    เก่ียวกบัควำมชว่ยเหลือจำกรัฐบำล

 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ 
    ตำ่งประเทศ

 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทนุกำรกู้ ยืม
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัมำตรฐำน

กำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์ เม่ือออกจำกงำน
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก�ำไรตอ่หุ้น
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมำณกำรหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ท่ีอำจเกิดขึน้
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ
 มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรวมธรุกิจ
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญำประกนัภยั
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำยและกำรด�ำเนินงำน 

    ท่ียกเลกิ
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรส�ำรวจและประเมินคำ่แหลง่ทรัพยำกรแร่
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สว่นงำนด�ำเนินงำน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินรวม
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรร่วมกำรงำน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจกำรอ่ืน
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ควำมชว่ยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไมมี่ควำมเก่ียวข้อง 

    อยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด�ำเนินงำน
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน - สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เชำ่
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษี 

    ของกิจกำรหรือของผู้ ถือหุ้น
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรประเมินเนือ้หำสัญญำเช่ำท่ีท�ำขึน้ตำมรูปแบบ 

    กฎหมำย
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทำนบริกำร
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ต้นทนุเวบ็ไซต์
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 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จำกกำร 
    รือ้ถอน กำรบูรณะ และหนีส้ินท่ีมีลกัษณะ 
    คล้ำยคลงึกนั

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรประเมินวำ่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญำ 
    เชำ่หรือไม่

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สทิธิในสว่นได้เสยีจำกกองทนุกำรรือ้ถอน กำร 
    บรูณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรปรับปรุงย้อนหลงัภำยใต้มำตรฐำนกำร 
     บัญชีฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  
    กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจ 
    ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรด้อยคำ่
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ข้อตกลงสมัปทำนบริกำร
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้ำ
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ข้อจ�ำกดัสนิทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์  

    ข้อก�ำหนดเงินทนุขัน้ต�่ำและปฏิสมัพนัธ์ของ 
    รำยกำรเหล่ำนี ้ ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี  
    ฉบบัท่ี19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ 
    ของพนกังำน

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย์
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรจำ่ยสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ชเ่งินสดให้เจ้ำของ
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรโอนสนิทรัพย์จำกลกูค้ำ
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ต้นทนุกำรเปิดหน้ำดนิในชว่งกำรผลติส�ำหรับ 

    เหมืองผิวดนิ
 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินท่ีน�ำสง่รัฐ

 จำกกำรประเมินเบือ้งต้น ผู้บริหำรของกลุม่บริษัทเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงข้ำงต้นจะไมมี่ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัตอ่
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีน�ำเสนอ

     
2.3  บญัชีกลุ่มบริษัท – เงนิลงทนุในบริษัทย่อยบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

(ก)  บริษัทย่อย
 บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซึง่รวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษัทควบคมุ กลุ่มบริษัทควบคมุกิจกำรเม่ือกลุ่มบริษัท 

มีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเก่ียวข้องกับผู้ ได้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท�ำให้เกิด   
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อ�ำนำจเหนือผู้ ได้รับกำรควบคมุ กลุ่มบริษัทรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบ 
กำรเงินรวมตัง้แต่วันท่ีกลุ่มบริษัทมีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่น�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อย  
มำรวมไว้ในงบกำรเงินรวม นบัจำกวนัท่ีกลุม่บริษัทสญูเสียอ�ำนำจควบคมุ

 กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหวำ่งกิจกำร ยอดคงเหลอื และรำยกำรก�ำไรหรือขำดทนุท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงระหวำ่งกลุม่บริษัท 
นโยบำยกำรบญัชีของบริษัทยอ่ยได้ถกูเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุม่บริษัท
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยจะบนัทกึบญัชีด้วยรำคำทนุหกัคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ ต้นทนุจะมีกำรปรับ
เพ่ือสะท้อนกำรเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนท่ีเกิดขึน้จำกสิง่ตอบแทนท่ีคำดวำ่จะได้รับ ต้นทนุนัน้จะรวมสว่นแบง่ต้นทนุทำงตรง

 ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทยอ่ย ได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 14
 
(ข)  รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 กลุม่บริษัทปฏิบตัิตอ่รำยกำรกบัสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุเช่นเดียวกนักบัสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นกลุม่บริษัท ส�ำหรับ

กำรซือ้สว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ ผลตำ่งระหวำ่งสิง่ตอบแทนท่ีจำ่ยให้และมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์สทุธิของหุ้น
ท่ีซือ้มำในบริษัทยอ่ยจะถกูบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้น  และก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรขำยในสว่นได้เสยีท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ 
จะถกูบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้น

(ค)  การจ�าหน่ายบริษัทย่อย
 เม่ือกลุม่บริษัทสญูเสียกำรควบคมุ สว่นได้เสียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวดัมลูคำ่ใหม่โดยใช้มลูคำ่ยตุิธรรม กำรเปลี่ยนแปลงใน

มลูคำ่จะรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทนุ มลูคำ่ยตุิธรรมนัน้จะถือเป็นมลูค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมลูคำ่ของเงินลงทนุท่ีเหลือของ 
บริษัทร่วม กำรร่วมค้ำ หรือสนิทรัพย์ทำงกำรเงิน ส�ำหรับทกุจ�ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในสว่นท่ีเก่ียวข้อง
กบักิจกำรนัน้จะถกูจดัประเภทใหมเ่สมือนวำ่กลุม่กิจกำรมีกำรจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้โดยตรง

 
(ง)  บริษัทร่วม
 บริษัทร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคมุซึ่งโดยทัว่ไปก็คือกำรท่ีกลุ่มบริษัท 

ถือหุ้น ท่ีมีสทิธิออกเสียงอยูร่ะหวำ่งร้อยละ 20 ถงึร้อยละ 50 ของสทิธิออกเสียงทัง้หมด เงินลงทนุในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้
วิธีสว่นได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม ภำยใต้วิธีสว่นได้เสีย กลุม่บริษัทรับรู้เงินลงทนุเม่ือเร่ิมแรกด้วยรำคำทนุมลูคำ่
ตำมบญัชีของเงินลงทนุนีจ้ะเพ่ิมขึน้หรือลดลงในภำยหลงัวนัท่ีได้มำด้วยสว่นแบง่ก�ำไรหรือขำดทนุของผู้ได้รับกำรลงทนุตำม
สดัสว่นท่ีผู้ลงทนุมีสว่นได้เสียอยู ่เงินลงทนุในบริษัทร่วมของกลุม่บริษัทรวมถงึคำ่ควำมนิยมท่ีระบไุด้ ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ

 
 ถ้ำสว่นได้เสียของเจ้ำของในบริษัทร่วมนัน้ลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนยัส�ำคญั กิจกำรต้องจดัประเภทรำยกำรท่ีเคย 

รับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนเข้ำก�ำไรหรือขำดทนุเฉพำะสดัสว่นในสว่นได้เสียของเจ้ำของท่ีลดลง

 ส่วนแบ่งก�ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมท่ีเกิดขึน้ภำยหลงักำรได้มำจะรวมไว้ในก�ำไรหรือขำดทุน และ  
สว่นแบ่งในก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดขึน้ภำยหลงักำรได้มำจะรวมไว้ในก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำร
เปลี่ยนแปลงภำยหลงักำรได้มำดงักลำ่วข้ำงต้น จะปรับปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุ เม่ือสว่นแบง่ขำดทนุของกลุม่
บริษัทในบริษัทร่วมมีมลูคำ่เทำ่กบัหรือเกินกวำ่มลูคำ่สว่นได้เสียของกลุม่บริษัทในบริษัทร่วมนัน้ กลุม่บริษัทจะไมรั่บรู้สว่น
แบง่ขำดทนุอีกตอ่ไป  เว้นแตก่ลุม่บริษัทมีภำระผกูพนัในหนีข้องบริษัทร่วมหรือรับวำ่จะจำ่ยหนีแ้ทนบริษัทร่วม

 กลุ่มบริษัทมีกำรพิจำรณำทกุสิน้รอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีข้อบ่งชีท่ี้แสดงว่ำเงินลงทนุในบริษัทร่วมเกิดกำรด้อยค่ำหรือไม ่ 
หำกมีข้อบง่ชีเ้กิดขึน้กลุม่บริษัทจะค�ำนวณผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ โดยเปรียบเทียบมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนกบัมลูคำ่
ตำมบญัชีของเงินลงทนุ และรับรู้ผลตำ่งไปท่ีสว่นแบง่ก�ำไร (ขำดทนุ) ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมในงบก�ำไรขำดทนุ
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 รำยกำรก�ำไรท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงระหวำ่งกลุม่บริษัทกบับริษัทร่วมจะตดับญัชีเทำ่ท่ีกลุม่บริษัทมีสว่นได้เสยีในบริษัทร่วมนัน้   
รำยกำรขำดทนุท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริงก็จะตดับญัชีในท�ำนองเดียวกนั  เว้นแตร่ำยกำรนัน้มีหลกัฐำนวำ่สนิทรัพย์ท่ีโอนระหวำ่ง
กนัเกิดกำรด้อยคำ่

 บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบญัชีเทำ่ท่ีจ�ำเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุม่บริษัท ก�ำไรและขำดทนุ
จำกกำรลดสดัสว่นในบริษัทร่วมจะรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทนุ

 ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบริษัทร่วม จะบนัทกึบญัชีด้วยรำคำทนุหกัค่ำเผ่ือกำรด้อยคำ่ต้นทนุจะมีกำรปรับ
เพ่ือสะท้อนกำรเปลีย่นแปลงสิง่ตอบแทนท่ีเกิดขึน้จำกสิง่ตอบแทนท่ีคำดวำ่ต้องจำ่ย  ต้นทนุจะรวมต้นทนุทำงตรงท่ีเก่ียวข้อง
จำกกำรได้มำของเงินลงทนุนี ้

 ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทร่วม ได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 15

(จ)  การร่วมการงาน
 กลุม่บริษัทน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน มำปฏิบตัเิม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 ตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน เงินลงทนุในกำรร่วมกำรงำนจะถกูจดัประเภทเป็นกำร
ด�ำเนินงำนร่วมกนั หรือกำรร่วมค้ำ โดยขึน้อยูก่บัสทิธิและภำระผกูพนัตำมสญัญำของผู้ลงทนุแตล่ะรำยกลุม่บริษัทได้ประเมิน
ลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนท่ีมีและพิจำรณำวำ่เป็น กำรร่วมค้ำ ซึง่กำรร่วมค้ำรับรู้เงินลงทนุโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย

 ตำมวิธีสว่นได้เสียเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยรำคำทนุและปรับปรุงมลูค่ำตำมบญัชีของเงินลงทนุเพ่ือรับรู้
สว่นแบง่ก�ำไรหรือขำดทนุและกำรเปลีย่นแปลงในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของผู้ได้รับกำรลงทนุตำมสดัสว่นท่ีกลุม่บริษัทมี
สว่นได้เสีย หำกสว่นแบง่ขำดทนุของกลุม่บริษัทในกำรร่วมค้ำมีจ�ำนวนเทำ่กบัหรือสงูกวำ่สว่นได้เสียของกลุม่บริษัทในกำร
ร่วมค้ำนัน้ (ซึง่รวมถึงสว่นได้เสียระยะยำวใดๆซึง่โดยเนือ้หำแล้วถือเป็นสว่นหนึง่ของเงินลงทนุสทุธิของกลุม่บริษัทในกำร
ร่วมค้ำนัน้) กลุม่บริษัทจะไมรั่บรู้สว่นแบง่ในขำดทนุท่ีเกินกวำ่สว่นได้เสียของตนในกำรร่วมค้ำนัน้ นอกจำกวำ่กลุม่บริษัทมี
ภำระผกูพนั หรือได้จำ่ยเงินเพ่ือช�ำระภำระผกูพนัแทนกำรร่วมค้ำไปแล้ว

 รำยกำรก�ำไรท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จริงระหว่ำงกลุม่บริษัทกบักำรร่วมค้ำจะตดับญัชีเท่ำท่ีกลุม่บริษัทมีสว่นได้เสียในกำรร่วมค้ำ
นัน้ รำยกำรขำดทนุท่ียงัไม่ได้เกิดขึน้จริงก็จะตดับญัชีในท�ำนองเดียวกนั เว้นแต่รำยกำรนัน้มีหลกัฐำนว่ำสินทรัพย์ท่ีโอน
ระหวำ่งกนัเกิดกำรด้อยคำ่ กำรร่วมค้ำจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบญัชีเทำ่ท่ีจ�ำเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชีของ
กลุม่บริษัท 

 ข้อมลูเก่ียวกบักำรร่วมค้ำ ได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 16

 2.4  การใช้ประมาณการ
        กำรจดัท�ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ซึง่ก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องประมำณกำรและ

ก�ำหนดข้อสมมตฐิำนท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีผลกบัตวัเลขของสนิทรัพย์และหนีส้นิ รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสนิทรัพย์และหนีส้นิ
ท่ีอำจเกิดขึน้ ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน และข้อมลูรำยได้และคำ่ใช้จำ่ยในรอบระยะเวลำท่ีเสนองบกำรเงินดงักลำ่ว ตวัเลขท่ีเกิดขึน้จริง
อำจแตกต่ำงจำกตัวเลขประมำณกำร ถึงแม้ว่ำตัวเลขประมำณกำรได้จัดท�ำขึน้ด้วยควำมเข้ำใจท่ีดีท่ีสุดในเหตุกำรณ์และ 
สิง่ท่ีกระท�ำไปในปัจจบุนัในรอบระยะเวลำท่ีเสนองบกำรเงิน
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2.5   การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ
(ก) สกุลเงนิที่ใช้ในการด�าเนินงานและสกุลเงนิที่ใช้น�าเสนองบการเงนิ
 รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแตล่ะบริษัทในกลุม่บริษัทถกูวดัมลูคำ่โดยใช้สกลุเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลกั

ท่ีบริษัทด�ำเนินงำนอยู ่(สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมแสดงในสกลุเงินบำท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนิน
งำนและสกลุเงินท่ีใช้น�ำเสนองบกำรเงินของบริษัท

(ข)  รายการและยอดคงเหลือ
 รำยกำรท่ีเป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศแปลงคำ่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร

หรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนัน้ถกูวดัมลูคำ่ใหม ่รำยกำรก�ำไรและรำยกำรขำดทนุท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจำ่ยช�ำระท่ีเป็นเงิน
ตรำตำ่งประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงคำ่สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินซึง่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศ ได้บนัทกึไว้ในก�ำไร
หรือขำดทนุ 

 เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก�ำไรหรือขำดทนุของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไว้ในก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรำ 
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก�ำไรหรือขำดทนุนัน้จะรับรู้ไว้ในก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้ก�ำไรหรือ 
ขำดทนุของรำยกำรท่ีไมเ่ป็นตวัเงินไว้ในก�ำไรหรือขำดทนุ องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก�ำไรหรือขำดทนุ
นัน้จะรับรู้ไว้ในก�ำไรขำดทนุด้วย

(ค) กลุ่มบริษัท
 กำรแปลงค่ำผลกำรด�ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ท่ีมิใช่สกลุเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อ

รุนแรง) ซึ่งมีสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกลุเงินท่ีใช้น�ำเสนองบกำรเงินได้ถกูแปลงคำ่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ 
น�ำเสนองบกำรเงินดงันี ้

 • สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดง 
 ฐำนะกำรเงินนัน้

 • รำยได้และคำ่ใช้จำ่ยงบก�ำไรขำดทนุ แปลงคำ่ด้วยอตัรำถวัเฉลี่ย ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน และ
 • ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

2.6   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ และเงินฝำกธนำคำรทกุประเภท แตไ่มร่วมเงินฝำกธนำคำรประเภท

ท่ีต้องจำ่ยคืนเม่ือสิน้ระยะเวลำท่ีก�ำหนด เงินลงทนุระยะสัน้อ่ืนท่ีมีสภำพคลอ่งสงู ซึง่มีอำยไุมเ่กินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำ

2.7   เงนิลงทนุช่ัวคราว
 เงินลงทนุชัว่ครำว หมำยถงึ เงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจ�ำ ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินลงทนุในตรำสำรหนีซ้ึง่มีอำยุ

เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำแตไ่ม่เกินสิบสองเดือน และเงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุท่ีฝ่ำยบริหำรมีควำมตัง้ใจท่ี
จะถือไว้ในชว่งเวลำน้อยกวำ่สบิสองเดือน 

2.8   ลูกหนีก้ารค้า 
 ลกูหนีก้ำรค้ำรับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูคำ่ตำมใบแจ้งหนี ้ และวดัมลูคำ่ตอ่มำด้วยจ�ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัด้วยคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ซึง่ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี มลูคำ่ของคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู คือผลตำ่งระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ
ลกูหนีก้ำรค้ำเม่ือเปรียบเทียบกบัมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกลกูหนีก้ำรค้ำ หนีส้งสยัจะสญูท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงปีจะรับรู้ไว้ใน 
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งบก�ำไรขำดทนุ โดยถือเป็นสว่นหนึง่ของคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร ลกูหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคมแสดงเป็นแบบสทุธิรำยกำร
กบัเจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม

2.9 สินค้าและพสัดุคงเหลือ
 สินค้ำและพสัดคุงเหลือ แสดงด้วยรำคำทนุหรือมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับ แล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ รำคำทนุของสินค้ำและพสัด ุ

คงเหลอืค�ำนวณโดยวิธีถวัเฉลีย่เคลือ่นท่ี ต้นทนุของกำรซือ้ประกอบด้วยรำคำซือ้และคำ่ใช้จำ่ยทำงตรงท่ีเก่ียวข้องกบักำรซือ้สนิค้ำ
และพสัดนุัน้ เชน่ คำ่อำกรขำเข้ำและคำ่ขนสง่หกัด้วยสว่นลดและเงินท่ีได้รับคืนจำกกำรซือ้สนิค้ำและพสัด ุมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับ
ประมำณจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจ หกัด้วยค่ำใช้จ่ำย ในกำรขำย กำรลดมลูค่ำส�ำหรับสินค้ำหรือพสัด ุ
ท่ีเก่ำล้ำสมยัหรือเสื่อมคณุภำพจะบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยในงบก�ำไรขำดทนุเม่ือสำมำรถระบไุด้

2.10  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
(ก)  สิทธิการใช้วงจรระบบเคเบลิใต้น�า้ - Indefeasible Rights of Use (“IRU”)
 บริษัทได้ท�ำสญัญำเพ่ือซือ้สทิธิกำรใช้วงจรระบบเคเบลิใต้น�ำ้บำงสำย ในกรณีท่ีบริษัทมีสทิธิในกำรใช้ท่ีเพิกถอนได้ในวงจร

ระบบเคเบลิใต้น�ำ้ตลอดอำยกุำรใช้งำนตำมสญัญำ โดยบริษัทไมไ่ด้รับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์สว่นใหญ่จำก  IRU 
นัน้  บริษัทจะบนัทกึจ�ำนวนเงินท่ีบริษัทจำ่ยเพ่ือให้ได้มำซึง่สทิธิกำรใช้วงจรระบบเคเบลิใต้น�ำ้ดงักลำ่วเป็นคำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่ง
หน้ำ ซึง่สว่นท่ีจะถงึก�ำหนดในหนึง่ปีได้แสดงไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนและสว่นท่ีจะถงึก�ำหนดเกินกว่ำหนึง่ปีได้แสดงไว้
ในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน สิทธิกำรใช้วงจรดงักลำ่วบนัทึกเร่ิมแรกในรำคำทนุและตดัจ�ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
สญัญำหรือตำมอำยกุำรให้ประโยชน์แล้วแตอ่ำยใุดจะต�่ำกวำ่ 

(ข)  สิทธิการเช่า
 คำ่ใช้จำ่ยในกำรได้มำซึง่สทิธิกำรเชำ่รับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำและตดัจ�ำหนำ่ยโดยวิธีเส้นตรง ตลอดอำยสุญัญำเชำ่

 
2.11  เงนิลงทนุอ่ืน
 กลุม่บริษัทจดัประเภทเงินลงทนุท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และสว่นได้เสยีในกำรร่วมค้ำ เป็น 4 ประเภท 

คือ  1. เงินลงทนุเพ่ือค้ำ  2. เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบก�ำหนด  3. เงินลงทนุเผ่ือขำย และ  4. เงินลงทนุทัว่ไป  กำรจดัประเภทขึน้อยู่
กบัจดุมุง่หมำยขณะลงทนุ ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู้ก�ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส�ำหรับเงินลงทนุ ณ เวลำลงทนุและทบทวนกำร
จดัประเภทเป็นระยะ 
(1)    เงินลงทนุเพ่ือค้ำ คือ เงินลงทนุเพ่ือจดุมุง่หมำยหลกัในกำรหำก�ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงรำคำ ในชว่งเวลำสัน้ไมเ่กิน 3 เดือน

นบัแตเ่วลำท่ีลงทนุ  และแสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน    
(2)   เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบก�ำหนด คือ เงินลงทนุท่ีมีก�ำหนดเวลำและผู้บริหำรตัง้ใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือไว้จนครบ

ก�ำหนดได้แสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  เว้นแตจ่ะครบก�ำหนดภำยใน 12 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน
ก็จะแสดงไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน

(3) เงินลงทนุเผ่ือขำย คือ เงินลงทนุท่ีจะถือไว้โดยไม่ระบชุ่วงเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออตัรำดอกเบีย้
เปลีย่นแปลงได้แสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน เว้นแตก่รณีท่ีฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ�ำนงท่ีจะถือไว้ในชว่งเวลำน้อยกวำ่ 
12 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมนุเวียนหรือเว้นแต่กรณีท่ีฝ่ำยบริหำรมีควำม
จ�ำเป็นท่ีต้องขำยเพ่ือเพ่ิมเงินทนุด�ำเนินงำน จงึจะแสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน

(4)   เงินลงทนุทัว่ไป คือ เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไมมี่ตลำดซือ้ขำยคลอ่งรองรับ

 เงินลงทนุทัง้ 4 ประเภทรับรู้มลูคำ่เร่ิมแรกด้วยรำคำทนุ ซึง่หมำยถงึมลูคำ่ยตุธิรรมของสิง่ตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ได้มำซึง่เงินลงทนุ
นัน้รวมทัง้คำ่ใช้จำ่ยในกำรท�ำรำยกำร
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 เงินลงทนุเพ่ือค้ำและเงินลงทนุเผ่ือขำยวดัมลูคำ่ในเวลำตอ่มำด้วยมลูคำ่ยตุธิรรม มลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุวดัตำมรำคำเสนอ
ซือ้ท่ีอ้ำงอิงจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ วนัท�ำกำรสดุท้ำยของวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำงอิงรำคำเสนอซือ้
ลำ่สดุจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รำยกำรก�ำไรและขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินลงทนุเพ่ือค้ำรับรู้ในงบก�ำไรขำดทนุ 
รำยกำรก�ำไรและขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินลงทนุเผ่ือขำยรับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น

 เงินลงทนุท่ีจะถือไว้จนครบก�ำหนดวดัมลูค่ำภำยหลงักำรได้มำด้วยวิธีรำคำทนุตดัจ�ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริง หกัด้วย 
คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

 เงินลงทนุทัว่ไป แสดงด้วยรำคำทนุหกัคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

 กลุม่บริษัทจะทดสอบค่ำเผ่ือกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุเม่ือมีข้อบ่งชีว้ำ่เงินลงทนุนัน้อำจมีคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่เกิดขึน้  หำกรำคำ 
ตำมบญัชีของเงินลงทนุสงูกวำ่มลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน จะบนัทกึรำยกำรขำดทนุจำกคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่รวมไว้ในงบก�ำไรขำดทนุ

 
 ในกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุ ผลตำ่งระหวำ่งมลูคำ่ยตุิธรรมของผลตอบแทนสทุธิท่ีได้รับจำกกำรจ�ำหนำ่ย เม่ือเปรียบเทียบกบัรำคำ

ตำมบญัชีของเงินลงทนุนัน้จะบนัทกึรวมอยู่ในก�ำไรหรือขำดทนุ กรณีท่ีจ�ำหน่ำยเงินลงทนุท่ีถือไว้ในตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทนุ
ชนิดเดียวกนัออกไปบำงสว่น รำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุท่ีจ�ำหนำ่ยจะก�ำหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัของรำคำตำมบญัชี
จำกจ�ำนวนทัง้หมดท่ีถือไว้

 ข้อมูลเก่ียวกับเงินลงทุนท่ีผู้บริหำรตัง้ใจถือไว้เกินกว่ำ 1 ปี จัดเป็นเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงินข้อ 17

2.12  เงนิลงทนุที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนสิทธิในการให้ด�าเนินการตามสัญญาร่วมการงานและตามสัญญาท�าการตลาด
 เงินลงทนุท่ีได้รับจำกบริษัทเอกชนเพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนกบักำรให้สิทธิแก่บริษัทเอกชนในกำรด�ำเนินกำรตำมสญัญำร่วมกำร

งำนและตำมสญัญำท�ำกำรตลำด บริษัทไม่มีภำระผกูพนัในกำรช�ำระต้นทนุให้แก่บริษัทเอกชนคู่สญัญำ จะบนัทึกด้วยมลูคำ่
ยตุธิรรมและรับรู้เป็นรำยได้ทนัทีในงวดท่ีเกิดรำยกำร

2.13  ก�าไรหรือขาดทนุจากการลดสัดส่วนเงนิลงทนุ
 บริษัทจะบันทึกก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดหรือเพ่ิมสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำในส่วนของผู้ ถือหุ้น  

เม่ือบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำมีกำรเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนแต่บริษัทมิได้เพ่ิมหรือลดสดัส่วนเงินลงทนุตำมสดัส่วนเดิม 
ก่อนท่ีจะมีกำรเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำ

2.14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ
 อสงัหำริมทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำระยะยำว หรือจำกกำรเพ่ิมมลูค่ำของสินทรัพย์ หรือทัง้สองอย่ำง  

และไม่ได้มีไว้เพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทถกูจดัประเภทเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ รวมถึงอสงัหำริมทรัพย์ท่ีอยู่
ระหวำ่งกำรก่อสร้ำงเพ่ือพฒันำเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุในอนำคต

 บริษัทจดัประเภทท่ีดนิท่ีถือไว้ภำยใต้สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุเม่ืออสงัหำริมทรัพย์นัน้เป็นไปตำม
ค�ำนิยำมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนนัน้จะถกูรับรู้เสมือนวำ่เป็นสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน
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 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุของบริษัท ได้แก่ ท่ีดนิท่ีถือครองไว้โดยยงัมิได้ระบวุตัถปุระสงค์ของกำรใช้ในอนำคต ซึง่บริษัทไมไ่ด้
ระบวุำ่จะใช้ท่ีดนินัน้เป็นอสงัหำริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งำนหรือเพ่ือขำยในระยะสัน้

 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุวดัมลูค่ำเร่ิมแรกด้วยรำคำทนุซึง่รวมถึงต้นทนุในกำรท�ำรำยกำร และวดัมลูค่ำภำยหลงักำรรับรู้ 
ด้วยรำคำทนุหกัผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สะสม (ถ้ำมี)

 ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ภำยหลงัจะบนัทึกรวมในมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ก็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกต้นทนุนัน้ และสำมำรถวดัรำคำมลูคำ่ต้นทนุได้อยำ่งนำ่เช่ือถือ ต้นทนุในกำรซอ่มแซมและ
บ�ำรุงรักษำจะรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยเม่ือเกิดรำยกำร

       มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุก�ำหนดโดยใช้รำคำประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
 
2.15  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
 ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ รับรู้เร่ิมแรกตำมรำคำทนุ หกัด้วยคำ่เสื่อมรำคำสะสม และคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

 คำ่เสือ่มรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดรำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์แตล่ะชนิดตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ท่ีประมำณกำรไว้
ของสนิทรัพย์ตอ่ไปนี ้ ยกเว้นท่ีดนิซึง่ถือวำ่ประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์มีไมจ่�ำกดั

 อำคำร สิง่ปลกูสร้ำง และสว่นปรับปรุง 10 - 40 ปี
 อปุกรณ์โทรคมนำคม  5 - 10 ปี
 ระบบโครงขำ่ยเคเบลิใต้น�ำ้ 10 - 20 ปี
 เคร่ืองมือ  อปุกรณ์อ่ืน เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้ และเคร่ืองใช้ส�ำนกังำน   5 - 10 ปี
 ยำนพำหนะ 5 ปี

 ทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมลูคำ่คงเหลอืและอำยกุำรให้ประโยชน์ของท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์
ให้เหมำะสม

 ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีสงูกวำ่มลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน รำคำตำมบญัชีจะถกูปรับลดให้เทำ่กบัมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน

 รำยกำรก�ำไรขำดทนุจำกกำรจ�ำหนำ่ยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์  ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบสิง่ตอบแทนท่ีได้รับกบัรำคำตำมบญัชี 
และได้รวมอยูใ่นงบก�ำไรขำดทนุ

 รำยจำ่ยเก่ียวกบักำรตอ่เตมิ กำรตอ่อำย ุหรือกำรปรับปรุงสนิทรัพย์ให้ดีขึน้ จะถกูรวมไว้เป็นต้นทนุของสนิทรัพย์ เม่ือมีควำมเป็น
ไปได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตท่ีจะกลบัเข้ำสูบ่ริษัทมีมลูคำ่สงูกวำ่กำรใช้ประโยชน์เดิมของสนิทรัพย์ท่ีมีไว้
ตัง้แตต้่นเม่ือได้มำซึง่สนิทรัพย์ และจะตดัคำ่เสือ่มรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ท่ีเหลอือยูข่องสนิทรัพย์  คำ่ซอ่มแซมและบ�ำรุง
รักษำรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดขึน้
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

2.16  สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน
 บริษัทบนัทกึสินทรัพย์ท่ีได้รับโอนกรรมสิทธ์ิตำมรำคำทนุท่ีบริษัทเอกชนผู้ โอนได้รำยงำนให้แก่บริษัททัง้จ�ำนวน ณ วนัท่ีบริษัท

เอกชนคูส่ญัญำสง่มอบสนิทรัพย์นัน้ให้แก่บริษัท คูก่บับญัชีรำยได้รอตดับญัชี ซึง่แสดงในหมวดหนีส้นิ

 คำ่เสือ่มรำคำสนิทรัพย์ท่ีได้รับโอนค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสนิทรัพย์หรืออำยท่ีุเหลอืของ
สญัญำสมัปทำนแล้วแตเ่วลำใดจะสัน้กวำ่  และบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยในงบก�ำไรขำดทนุ ดงันี ้

 อำคำรและสิง่ปลกูสร้ำง                                                                                       20 ปี
 อปุกรณ์โทรคมนำคม                                                                                    5 - 10 ปี
 เคร่ืองมือ อปุกรณ์อ่ืน เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส�ำนกังำน                                     5 - 10 ปี

 ส�ำหรับกำรรับรู้รำยได้รอตดับญัชีได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.22 (จ)

2.17 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน
 โปรแกรมคอมพวิเตอร์
 สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซือ้มำมีลกัษณะเฉพำะบนัทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและกำร 

ด�ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สำมำรถน�ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตัดจ�ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำร 
ให้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 5 ปี

 ต้นทุนท่ีใช้ในกำรพฒันำและบ�ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ต้นทุนโดยตรงในกำรจัดท�ำ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีบริษัทเป็นผู้ดแูลและมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซึง่อำจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมำกกวำ่ต้นทนุเป็นเวลำ
เกินกว่ำหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงำนท่ีท�ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และคำ่ใช้จำ่ยท่ีเก่ียวข้องในจ�ำนวนเงินท่ีเหมำะสม

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำประสิทธิภำพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สงูขึน้กว่ำเม่ือได้มำ จะบนัทึกเป็นต้นทุนเพ่ือกำรพฒันำ 
และบวกรวมไว้ในต้นทนุเม่ือได้มำซึง่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้ ต้นทนุในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์
และตดัจ�ำหนำ่ยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ตำมประมำณกำรแตไ่มเ่กิน 5 ปี

 รายจ่ายวจิยัและการพฒันา 
 รำยจ่ำยเพ่ือกำรวิจยัรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ต้นทนุของโครงกำรพฒันำ (ซึ่งเก่ียวข้องกบักำรออกแบบและกำรทดสอบ

ผลิตภณัฑ์ใหม่หรือกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์) รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในจ�ำนวนไม่เกินต้นทุนท่ีสำมำรถวดัมลูค่ำได้อย่ำง 
น่ำเช่ือถือ และเม่ือประเมินแล้วว่ำโครงกำรนัน้จะประสบควำมส�ำเร็จค่อนข้ำงแน่นอนทัง้ในแง่กำรค้ำและแง่เทคโนโลยี ส่วน 
รำยจ่ำยอ่ืนเพ่ือกำรพฒันำรับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ต้นทนุกำรพฒันำท่ีได้รับรู้เป็นคำ่ใช้จ่ำยไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บนัทกึ
เป็นสนิทรัพย์ในงวดถดัไป กำรทยอยตดัจ�ำหนำ่ยรำยจำ่ยท่ีเกิดจำกกำรพฒันำ (ท่ีบริษัทบนัทกึไว้เป็นสนิทรัพย์) จะเร่ิมตัง้แตเ่ม่ือ
เร่ิมใช้ผลติภณัฑ์นัน้เพ่ือกำรค้ำ ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะได้รับประโยชน์จำกกำรพฒันำนัน้แตส่งูสดุไมเ่กิน 5 ปี  
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2.18 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 สนิทรัพย์ท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไมท่รำบแนช่ดั (เชน่ คำ่ควำมนิยม) ซึง่ไมมี่กำรตดัจ�ำหนำ่ยจะถกูทดสอบกำรด้อยคำ่เป็นประจ�ำ

ทกุปี สินทรัพย์อ่ืนท่ีมีกำรตดัจ�ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เม่ือมีเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์บง่ชีว้่ำรำคำตำมบญัชีอำจ 
สงูกว่ำมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ำมลูค่ำสทุธิท่ี 
คำดวำ่จะได้รับคืน ซึง่หมำยถึงจ�ำนวนท่ีสงูกวำ่ระหวำ่งมลูคำ่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในกำรขำยเทียบกบัมลูคำ่จำกกำรใช้ สินทรัพย์ 
จะถกูจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสดุ ท่ีสำมำรถแยกออกมำได้เพ่ือวตัถปุระสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ท่ีไมใ่ช่สินทรัพย์
ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกคำ่ควำมนิยมซึง่รับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ไปแล้ว จะถกูประเมินควำมเป็นไปได้ท่ีจะกลบั
รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน

2.19 สัญญาเช่าระยะยาว
(ก)  กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำด�ำเนินงำนแสดงรวมอยู่ในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ 

ตดัคำ่เสื่อมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกนักบัท่ีใช้กบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
(หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.15) ซึ่งมีลกัษณะคล้ำยคลงึกนั รำยได้ค่ำเช่ำ (สทุธิจำกสิ่งตอบแทนจงูใจท่ีได้จ่ำย 
ให้แก่ผู้ เชำ่) จะรับรู้เป็นรำยได้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำกำรให้เชำ่ 

(ข)  กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งผู้ เช่ำเป็นผู้ รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทัง้หมด 

ถือเป็นสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน ซึง่จะบนัทกึเป็นรำยจำ่ยฝ่ำยทนุด้วยมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ท่ีเชำ่หรือมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิ
ของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจำ่ยตำมสญัญำเชำ่แล้วแตม่ลูคำ่ใดจะต�่ำกวำ่ จ�ำนวนเงินท่ีต้องจำ่ยดงักลำ่วจะปันสว่นระหวำ่งหนีส้นิ
และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ได้อตัรำดอกเบีย้คงท่ีต่อหนีส้ินคงค้ำงอยู่โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนั 
ตำมสญัญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำยจะบนัทึกในงบก�ำไรขำดทุน 
ตลอดอำยุของสญัญำเช่ำเพ่ือท�ำให้อัตรำดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอัตรำคงท่ีส�ำหรับยอดคงเหลือของหนีส้ินท่ีเหลืออยู ่ 
สินทรัพย์ได้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรืออำยุของ 
สญัญำเชำ่แล้วแตร่ะยะเวลำใดจะน้อยกวำ่

 สญัญำระยะยำวเพ่ือเชำ่สนิทรัพย์ซึง่ผู้ให้เชำ่เป็นผู้ รับควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นสว่นใหญ่ สญัญำ
เช่ำนัน้ถือเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนินงำน เงินท่ีต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำดงักล่ำว (สทุธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจำก 
ผู้ให้เชำ่) จะบนัทกึในงบก�ำไรขำดทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่นัน้ 

 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำด�ำเนินงำนก่อนหมดอำยุสญัญำ เช่น เงินเพ่ิมท่ีต้องจ่ำยให้แก่ผู้ ให้เช่ำจะ 
บนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลกินัน้เกิดขึน้

2.20 ประมาณการหนีส้ิน
 กลุ่มบริษัทจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้ินอนัเป็นภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจดัท�ำไว้อนัเป็นผล 

สืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งกำรช�ำระภำระผูกพันนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้อง 
สญูเสยีทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรท่ีนำ่เช่ือถือของจ�ำนวนท่ีต้องจำ่ย ประมำณกำรหนีส้นิดงักลำ่วไมร่วมถงึประมำณ
กำรหนีส้นิส�ำหรับผลประโยชน์ของพนกังำน ในกรณีท่ีคำดวำ่ประมำณกำรหนีส้นิเป็นรำยจำ่ยท่ีจะได้รับคืน จะบนัทกึเป็นสนิทรัพย์
แยกตำ่งหำกเม่ือคำดวำ่นำ่จะได้รับรำยจำ่ยนัน้คืนอยำ่งแนน่อน
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

2.21  ผลประโยชน์ของพนักงาน  
(ก) โครงการผลประโยชน์
1.  เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
 บริษัทจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเพ่ือจำ่ยเงินให้แก่พนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทย จ�ำนวน

เงินดงักลำ่วขึน้อยูก่บัฐำนเงินเดือนและจ�ำนวนปีท่ีพนกังำนท�ำงำนให้บริษัทนบัถงึวนัท่ีสิน้สดุกำรท�ำงำนท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต 

2.  เงนิกองทุนบ�าเหน็จส�าหรับพนักงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) (“กองทุนบ�าเหน็จฯ”)
 บริษัทได้ตัง้กองทนุบ�ำเหน็จส�ำหรับพนกังำนในบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกดั (มหำชน) ในปี พ.ศ. 2522 วตัถปุระสงค์หลกั

เพ่ือจ่ำยสงเครำะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนกังำนเม่ือต้องออกจำกงำน โดยบริษัทจำ่ยเงินสมทบ เพ่ือกองทนุบ�ำเหน็จฯ  
เป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 10 ของอัตรำเงินเดือนพนักงำนและจ่ำยสมทบเพ่ิมให้เท่ำกับภำระผูกพันท่ีพึงจ่ำย  
ณ วนัสิน้งวดปีบญัชี ซึง่ค�ำนวณโดยใช้เงินเดือน ณ วนัสิน้งวดปีบญัชีคณูด้วยอำยงุำนตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในข้อบงัคบั
ของกองทนุบ�ำเหน็จฯ ทัง้นี ้ รำยได้จำกดอกผลของสินทรัพย์เงินกองทนุบ�ำเหน็จฯ รับรู้เป็นรำยได้ สินทรัพย์ของกองทนุ 
บ�ำเหน็จฯ ซึ่งรวมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและเงินฝำกธนำคำร เงินลงทุนชัว่ครำว  
ลกูหนีพ้นกังำน และดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำรค้ำงรับ 

3.  ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ
 ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนท่ีบริษัทให้แก่พนักงำนเม่ือปฏิบัติงำนยำวนำนและหลังออกจำกงำน ได้แก่ ผลตอบแทน  

ในกรณีเสียชีวิต รำงวัลอำยุงำนยำวนำน (ทองค�ำ ณ วันเกษียณอำยุและทองค�ำท่ีระลึกเม่ือปฏิบัติงำนครบ 20 ปี)  
กำรพำเท่ียวตำ่งประเทศ และ วนัลำพกัร้อนโดยได้รับคำ่จ้ำง      

 หนีส้นิซึง่เกิดจำกข้อก�ำหนดท่ีเป็นผลจำกกฎหมำยแรงงำนไทย กองทนุบ�ำเหน็จ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนๆ ดงักล่ำว
ค�ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใช้วิธีคิดลดแตล่ะหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) 
มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัจำกโครงกำรผลประโยชน์ดงักลำ่วก�ำหนดโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีต้องจ่ำยในอนำคต
ด้วยอตัรำดอกเบีย้พนัธบตัรรัฐบำลซึง่เป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชน์ท่ีจะต้องจำ่ยให้แก่พนกังำน รวมทัง้ 
มีเง่ือนไขและวนัครบก�ำหนดใกล้เคียงกบัเง่ือนไขของภำระผกูพนัของผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนโดยประมำณ

 บริษัทรับรู้ก�ำไรและขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำน
ทนัทีในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

 
(ข) กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ
 บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพเป็นประเภทก�ำหนดจ�ำนวนเงินสมทบท่ีแน่นอนเม่ือปี พ.ศ. 2539 โดยใช้ 

ช่ือว่ำ “กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพพนกังำนบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด  
ซึง่จดทะเบียนแล้ว” และเม่ือวนัท่ี 4 ตลุำคม 2556 ได้เปลีย่นช่ือเป็น “กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพ พนกังำนบริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ�ำกดั (มหำชน) ซึง่จดทะเบียนแล้ว” โดยก�ำหนดให้พนกังำนท่ีปฏิบตังิำนก่อนวนัท่ี  13 ธนัวำคม 2539 สำมำรถเลือกอยู่
กองทนุบ�ำเหน็จฯ หรือสมคัรเข้ำกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพตำมควำมสมคัรใจ ส่วนพนกังำนท่ีเข้ำปฏิบตัิงำน ตัง้แต่วนัท่ี 13 
ธนัวำคม 2539  สำมำรถสมคัรเข้ำกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพตำมควำมสมคัรใจ 
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 บริษัทจำ่ยเงินสมทบเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 11 ของเงินเดือน/คำ่จ้ำง ส�ำหรับพนกังำนท่ีมีอำยกุำรท�ำงำนเกิน 20 ปี 
อตัรำร้อยละ 10 ของเงินเดือน/คำ่จ้ำง ส�ำหรับพนกังำนท่ีมีอำยกุำรท�ำงำนเกิน 10 ปี   แตไ่มเ่กิน 20 ปี และอตัรำร้อยละ 9 
ของเงินเดือน/คำ่จ้ำง ส�ำหรับพนกังำนท่ีมีอำยกุำรท�ำงำนไมเ่กิน 10 ปี  

 บริษัทรับรู้เงินจ่ำยสมทบเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนในงวดท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้งชีพได้ 
แยกออกจำกสนิทรัพย์ของบริษัทซึง่บริหำรโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ไทยพำณิชย์ จ�ำกดั และบริษัทหลกัทรัพย์
จดักำรกองทนุ กสกิรไทย จ�ำกดั

(ค)  สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพการส่ือสารแห่งประเทศไทย
 บริษัทได้ก�ำหนดให้จดัสรรหุ้นให้พนกังำนจำกกำรแปลงสภำพกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยเป็น บมจ. กสท โทรคมนำคม  

และ บจ. ปณท  เม่ือวนัท่ี 14 สงิหำคม 2546 โดยให้พนกังำนกำรสื่อสำรแหง่ประเทศไทยได้สทิธิซือ้หุ้นในรำคำตำมมลูคำ่ 
ท่ีตรำไว้ จ�ำนวน 6 เทำ่ของเงินเดือน ณ วนัท่ี 13 สงิหำคม 2546 และได้รับหุ้นให้เปลำ่ ในรำคำตำมมลูคำ่ท่ีตรำไว้ จ�ำนวน  
2 เทำ่ของเงินเดือน ณ วนัท่ี 13 สิงหำคม 2546 ซึง่เป็นกำรให้ครัง้เดียว โดยพนกังำนสำมำรถใช้สิทธิดงักลำ่วเม่ือบริษัท 
เสนอขำยหุ้นตอ่พนกังำนและประชำชนทัว่ไป ทัง้นี ้สดัสว่น กำรถือหุ้นของพนกังำนในรูปของหุ้นสำมญัของบริษัทดงักลำ่ว
รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 6.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทเม่ือขำยหุ้นต่อพนักงำนและประชำชนทั่วไป  
ซึง่บริษัทได้บนัทกึเป็นหนีส้นิไมห่มนุเวียน เม่ือบริษัทได้ให้สทิธิแก่พนกังำน

 
2.22 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย    

(ก)   รายได้ค่าบริการ 
 กลุม่บริษัทรับรู้รำยได้คำ่บริกำรเม่ือได้ให้บริกำรแก่ลกูค้ำแล้วเสร็จ
(ข) รายได้ส่วนแบ่งบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
 กลุม่บริษัทรับรู้รำยได้คำ่บริกำรเม่ือได้ให้บริกำรแก่ลกูค้ำแล้วเสร็จ ตำมข้อตกลง
(ค) รายได้จากการจ�าหน่ายบตัรบริการโทรคมนาคม  
 บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรจ�ำหนำ่ยบตัรบริกำรโทรคมนำคมตำมเวลำกำรใช้งำนจริง 
(ง)  ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน
 บริษัทรับรู้สว่นแบง่รำยได้จำกสญัญำร่วมกำรงำน (ผลประโยชน์ตอบแทน) ทัง้ขัน้ต�่ำตอ่ปีและสว่นท่ีเพ่ิมจำกผลประโยชน์

ตอบแทนขัน้ต�่ำโดยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
(จ) รายได้จากการตดับญัชีสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน
 บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรตดับญัชีสินทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนเป็นรำยได้ในงบก�ำไรขำดทนุตำมอำยกุำร 

ให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ท่ีบริษัทได้รับโอนหรือตำมอำยท่ีุเหลือของสญัญำร่วมกำรงำนแล้วแตเ่วลำใดจะสัน้กวำ่
(ฉ)  รายได้อ่ืน    
 รำยได้ดอกเบีย้ รับรู้ตำมเกณฑ์สดัสว่นของเวลำโดยค�ำนงึถงึอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสนิทรัพย์
 รำยได้เงินปันผล รับรู้เม่ือบริษัทมีสทิธิได้รับเงินปันผล
(ช)  รายได้จากการขายสินค้า 
 กลุม่บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรขำยเม่ือผู้ ซือ้รับโอนควำมเสีย่ง และผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส�ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของสนิค้ำ
 รำยได้จำกกำรขำยแสดงด้วยยอดสทุธิจำกภำษีขำยและสว่นลด
(ซ)  ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

2.23 ภาษีเงนิได้
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ภำษีเงินได้จะรับรู้ 

ในก�ำไรหรือขำดทนุ ยกเว้นสว่นท่ีรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้นในกรณีนี ้ ภำษีเงินได้ 
ต้องรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้นตำมล�ำดบั

 ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัค�ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ 
จะมีผลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทได้ด�ำเนินงำนและเกิด 
รำยได้ทำงภำษี ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ โดยค�ำนึงถึงสถำนกำรณ์ท่ีสำมำรถ 
น�ำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบตัิซึง่ขึน้อยู่กบักำรตีควำม และ จะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีอำกร หำกคำดว่ำจะต้องจ่ำย 
ช�ำระภำษีอำกร

 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีตัง้เตม็จ�ำนวนตำมวิธีหนีส้นิ เม่ือเกิดผลตำ่งชัว่ครำวระหวำ่งฐำนภำษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ และรำคำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของ
รำยกำรสนิทรัพย์หรือรำยกำรหนีส้นิท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไมใ่ชก่ำรรวมธรุกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนัน้ไมมี่ผลกระทบ
ตอ่ก�ำไรทำงบญัชีและก�ำไร (ขำดทนุ) ทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีค�ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมี
ผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ท่ีคำดได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่จะมีผลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษีดงักลำ่วจะ
น�ำไปใช้เม่ือสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีได้มีกำรจำ่ยช�ำระ

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะมีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน�ำ 
จ�ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนัน้มำใช้ประโยชน์ บริษัทได้ตัง้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของเงิน 
ลงทนุในบริษัทร่วม และสว่นได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำท่ีต้องเสียภำษีเว้นแต่กลุม่บริษัทสำมำรถควบคมุจงัหวะเวลำของกำรกลบั
รำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ได้ภำยในระยะเวลำ 
ท่ีคำดกำรณ์ได้ในอนำคต 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัทมีสิทธิ 
ตำมกฎหมำยท่ีจะน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนีส้ินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สินทรัพย์ 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเก่ียวข้องกบัภำษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี 
หนว่ยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหนว่ยภำษีเดียวกนัหรือหนว่ยภำษีตำ่งกนัซึง่ตัง้ใจจะจำ่ยหนีส้นิและสนิทรัพย์ภำษีเงินได้
ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ

 
2.24 บุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน
 บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท หมำยถงึบคุคลหรือกิจกำรท่ีมีอ�ำนำจควบคมุบริษัท หรือถกูควบคมุโดยบริษัทไมว่ำ่จะ

เป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดียวกนักบับริษัท รวมถงึบริษัทท่ีท�ำหน้ำท่ีถือหุ้นบริษัทยอ่ยและกิจกำร
ท่ีเป็นบริษัทยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกนีบ้คุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมำยรวมถงึบริษัทร่วมและบคุคลซึง่ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
ออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคญักับบริษัท ผู้บริหำรส�ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำน 
ของบริษัทตลอดทัง้สมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักลำ่ว และกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหลำ่นัน้ 
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 ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทแตล่ะรำยกำร บริษัทค�ำนงึถึงเนือ้หำของควำม
สมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย

2.25 การจ่ายเงนิปันผล
 เงินปันผลระหวำ่งกำลท่ีจำ่ยบนัทกึในงบกำรเงินของบริษัทในรอบระยะเวลำรำยงำนเม่ือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอนมุตักิำร

จ่ำยเงินปันผล และเงินปันผลส�ำหรับงวดประจ�ำปีท่ีจ่ำยบนัทึกในงบกำรเงินของบริษัทในรอบระยะเวลำรำยงำนเม่ือท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนมุตักิำรจำ่ยเงินปันผล

2.26 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่ถอืไว้เพื่อขาย
 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน (หรือกลุม่สนิทรัพย์ท่ียกเลกิ) จะถกูจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขำยเม่ือมลูคำ่ตำมบญัชีท่ีจะได้รับ

คืนสว่นใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้ต้องมีควำมเป็นไปได้สงูมำก สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน (หรือกลุม่สินทรัพย์ท่ียกเลิก)  
นัน้ จะวดัมลูคำ่ด้วยจ�ำนวนท่ีต�่ำกวำ่ระหวำ่งมลูคำ่ตำมบญัชีกบัมลูคำ่ยตุธิรรมหกัต้นทนุในกำรขำย หำกมลูคำ่ตำมบญัชีท่ีจะได้
รับคืนสว่นใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกวำ่ท่ีจะได้รับคืนจำกกำรใช้สนิทรัพย์นัน้ตอ่ไป

 
3     ผลกระทบของการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังและการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
3.1 ผลกระทบของการปรับปรุงรายการบญัชีย้อนหลัง
 บริษัทได้ท�ำกำรบนัทกึปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีบริษัทบนัทกึไว้ผิดพลำด  โดยกำรปรับปรุงย้อนหลงัส�ำหรับรำยกำรดงันี ้

(ก) ปรับลดรำยได้บริกำรคงสทิธิเลขหมำยส�ำหรับปี 2554 – 2557 ซึง่บริษัทได้ประมำณกำรรำยได้ไว้สงูเกินจริง  
(ข) ปรับปรุงรำยได้และคำ่ใช้จำ่ยบริกำรข้ำมเครือขำ่ยส�ำหรับปี 2554 -2557 ซึง่บริษัทได้ประมำณกำรรำยได้และคำ่ใช้จำ่ยไว้

คลำดเคลื่อน
(ค)   บนัทกึคำ่ใช้วงจรส�ำรองท่ีจำ่ยให้แก่ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกดั ส�ำหรับปี 2554 – 2557 เพ่ือรับรู้คำ่ใช้จำ่ยให้ตรง

งวดท่ีเกิดรำยกำร
(ง)   คำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบ 3 และเงินอดุหนนุกองทนุพฒันำกิจกำรโทรคมนำคม ส�ำหรับปี 

2554 – 2557 จำกผลกระทบของฐำนรำยได้และคำ่ใช้จำ่ย (ข) ท่ีปรับปรุงใหม่
(จ)  ปรับปรุงภำษีเงินได้นิตบิคุคลค้ำงจำ่ย เน่ืองจำก รำยได้และคำ่ใช้จำ่ยตำมข้อ (ก) – (ง) ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
(ฉ)  ปรับปรุงภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 ผลกระทบท่ีมีตอ่งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น  ณ วนัท่ี   31 ธนัวำคม 2557 และงบก�ำไร
ขำดทนุและงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้

 งบการเงินรวมและ
 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 ก�ำไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2557 ลดลง       460.28
 ก�ำไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ลดลง        446.73

 



106

รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  
 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้  890.40 890.40
 รำยได้ค้ำงรับ ลดลง 475.29 475.29
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้  42.58 42.58
 สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เพ่ิมขึน้ 91.83 -
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้ 878.31 878.31
 คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย ลดลง 239.60 239.60
 ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจำ่ย เพ่ิมขึน้ 251.30 251.30
 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้  27.95 27.95
 หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เพ่ิมขึน้ 91.83                       -
 งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้  1,040.26 1,040.26
 รำยได้ค้ำงรับ ลดลง 994.30 994.30
 สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน ลดลง 222.70 222.70
 สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เพ่ิมขึน้ 90.94                       -
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้ 802.24 802.24
 คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย ลดลง 550.80 550.80
 หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้  18.58 18.58
 หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เพ่ิมขึน้ 90.94                      -
 งบก�าไรขาดทนุส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557
 รำยได้รวม ลดลง 273.90 273.90
 ต้นทนุกำรให้บริกำร ลดลง 290.84 290.84
 ภำษีเงินได้ เพ่ิมขึน้ 3.39 3.39
 ก�ำไรสทุธิ เพ่ิมขึน้ 13.55 13.55
 ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน เพ่ิมขึน้ (บำท/หุ้น) 0.01 0.01
 งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ  
 ก�ำไรเบด็เสร็จรวม เพ่ิมขึน้ 13.55 13.55
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 3.2 ผลกระทบของการจดัประเภทรายการบญัชีใหม่
  บริษัทได้ท�ำกำรทบทวนกำรจดัประเภทรำยกำรเงินลงทนุในบริษัทตำ่งประเทศของบริษัท Asean cableship PTE LTD ใหม่  

 ซึง่เดิมบริษัทจดัประเภทเป็นเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ เปลี่ยนเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม โดยผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคญั             
 ท่ีมีตอ่งบกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 และ ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2557 ดงันี ้

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 
 เงินลงทนุในบริษัทร่วม เพ่ิมขึน้ 469.41 11.71
 เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ ลดลง 469.41 11.71
 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 เงินลงทนุในบริษัทร่วม เพ่ิมขึน้ 465.14 11.71
 เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ ลดลง 465.14 11.71

     
4     ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลพินิจ
4.1 การประมาณการทางบญัชีที่ส�าคัญ ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลพนิิจ
 กลุ่มบริษัทจัดท�ำประมำณกำรทำงบัญชี และกำรใช้ดุลพินิจส�ำหรับรำยกำรทำงบัญชีอย่ำงต่อเน่ืองโดยพิจำรณำจำก 

ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือว่ำสมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ 
ขณะนัน้ รวมถงึสมมตฐิำนท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุำรณ์ในอนำคต ได้แก่

4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า
 บริษัทได้ก�ำหนดคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพ่ือให้สะท้อนถงึกำรด้อยคำ่ลงของลกูหนีก้ำรค้ำ ซึง่เก่ียวพนักบัประมำณกำรผลขำดทนุ

อนัเป็นผลมำจำกกำรท่ีลกูหนีไ้มมี่ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี ้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษัทได้ประเมินกระแส
เงินสดไหลเข้ำในอนำคต ซึง่กำรประเมินนัน้อยูบ่นพืน้ฐำนเก่ียวกบัประสบกำรณ์ในอดีตของกำรตดิตำมทวงถำม ควำมมีช่ือเสยีง 
และกำรผิดนดัช�ำระหนี ้ 

 ในกรณีของลกูหนีก้ำรค้ำจำกสญัญำขำยส่งบนโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA ท่ีมียอดค้ำงช�ำระนำน ผู้บริหำร 
มีควำมเช่ือมัน่วำ่บริษัทจะได้รับช�ำระเงินจ�ำนวนดงักลำ่วจำกลกูหนี ้  โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีข้องลกูหนี ้
และเจตนำในกำรช�ำระหนีข้องลกูหนี ้ ซึ่งได้มีกำรทยอยจ่ำยช�ำระหนีใ้ห้แก่บริษัทแล้ว ส�ำหรับประเด็นท่ีมีข้อโต้แย้ง บริษัทได้ 
ค�ำนงึถงึข้อก�ำหนดในสญัญำและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องตำ่งๆ และเช่ือมัน่วำ่บริษัทมีประเดน็โต้แย้งท่ีเพียงพอท่ีจะเรียกร้องให้มีกำร
ช�ำระหนี ้ บริษัทจึงไม่ได้ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส�ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำดงักล่ำว ส�ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำจำกกำรให้บริกำรข้ำม 
เครือข่ำยในประเทศ (Domestic Roaming) บนโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA บริษัทได้รับหนงัสือยืนยนักำรจ่ำย 
ช�ำระจำกลกูหนี ้และพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจำ่ยช�ำระของลกูหนีแ้ล้ว ซึง่มีฐำนะกำรเงินดีและเป็นบริษัทท่ีชนะกำรประมลู
คลื่นควำมถ่ี 4G ผู้บริหำรจงึมีควำมเช่ือมัน่ว่ำบริษัทจะได้รับช�ำระเงินจ�ำนวนดงักลำ่ว จงึไมไ่ด้ตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส�ำหรับ 
ลกูหนีก้ำรค้ำในกรณีนี ้
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4.1.2 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์มีตวัตนและค่าตดัจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน
 ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจท่ีต้องใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ค่อนข้ำงสงู ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์มีตวัตนและค่ำตดัจ�ำหน่ำย 

ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนจงึเป็นจ�ำนวนท่ีมีสำระส�ำคญัซึง่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทนุ ต้นทนุท่ีเกิดจำกกำร 
ซือ้ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นต้นทนุของอปุกรณ์โครงข่ำยและอปุกรณ์โทรคมนำคม ซึ่งจะถกูตดัจ�ำหน่ำยเป็น 
ค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรง บริษัทประเมินอำยุกำรใช้งำน ณ วนัท่ีได้มำซึ่งสินทรัพย์ 
โดยอำศยัประสบกำรณ์ในอดีตเก่ียวกบัสนิทรัพย์ท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคล้ำยคลงึกนั ประกอบกบักำรพิจำรณำถงึกำรเปล่ียนแปลง
ทำงเทคโนโลยีท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้หรือกำรเปลีย่นแปลงอ่ืน   ในทกุปีบริษัทจะพิจำรณำกำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 
สภำวะกำรแขง่ขนั กำรเลกิใช้งำนสนิทรัพย์ และรำคำซำกเพ่ือประเมิน ควำมจ�ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงอำยกุำรใช้งำนคงเหลือ
ของสินทรัพย์และอตัรำค่ำเสื่อมรำคำอำยกุำรให้ประโยชน์จริงของสินทรัพย์อำจแตกต่ำงจำกอำยกุำรใช้งำนท่ีบริษัทประมำณ  
ดงันัน้ กำรทบทวนอำยกุำรใช้งำนอยำ่งสม�่ำเสมอในอนำคตอำจสง่ผลตอ่กำรเปลีย่นแปลงระยะเวลำกำรตดัจ�ำหนำ่ยของอปุกรณ์
โครงขำ่ยและอปุกรณ์โทรคมนำคม

 
4.1.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 บริษัทมีกำรลงทนุในสนิทรัพย์มีตวัตนและสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเป็นจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงโครงข่ำยโทรคมนำคม ระบบ
เคเบิลใต้น�ำ้ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีหรือกำรเปลี่ยนแปลงควำมตัง้ใจในกำรใช้งำนสินทรัพย์อำจสง่ผลกระทบตอ่ระยะ
เวลำท่ีกิจกำรคำดวำ่จะใช้งำนสนิทรัพย์โดยประมำณหรือมลูคำ่ของสนิทรัพย์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง  นอกจำกนี ้ในทกุปีบริษัทจะมี
กำรประเมินข้อบง่ชีท่ี้แสดงวำ่สนิทรัพย์นี ้อำจเกิดกำรด้อยคำ่  หำกมี    ข้อบง่ชีด้งักลำ่ว บริษัทจะทดสอบกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์
และพิจำรณำมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนโดยกำรส�ำรวจธรุกิจ ตลำด และสภำวะทำงธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกบัข้อบง่ชีท่ี้แสดงวำ่สนิทรัพย์
อำจเกิดกำรด้อยค่ำนัน้ บริษัทจะรับรู้ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์นัน้สงูกว่ำมลูค่ำท่ี 
คำดว่ำจะได้รับคืน ในกำรก�ำหนดผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำจะมีกำรประมำณท่ีส�ำคญัเก่ียวกบัมลูค่ำจำกกำรขำยสินทรัพย์ 
ซึง่ได้รับผลกระทบจำกกำรท่ีตลำดซือ้ขำยสนิทรัพย์ท่ีมีอยูจ่�ำกดั หรือจำกกำรประมำณมลูค่ำปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำ
จะได้รับจำกกำรใช้งำนสนิทรัพย์ 

 กำรประมำณมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะได้รับจำกกำรใช้งำนสนิทรัพย์ดงักลำ่ว ประกอบด้วย สมมตฐิำนท่ีใช้ใน
กำรก�ำหนดกระแสเงินสด เช่น อตัรำกำรขยำยตวัของตลำดโทรคมนำคม พฤติกรรมผู้ ใช้บริกำร และกำรเลือกใช้อตัรำคิดลดท่ี
เหมำะสมเพ่ือใช้ในกำรค�ำนวณคำ่ของเงินตำมเวลำตลอดจนควำมเสี่ยงเฉพำะของสนิทรัพย์นัน้ กฎระเบียบ ข้อบงัคบัในอนำคต
อำจสง่ผลกระทบท่ีเป็นสำระส�ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและกำรประเมินกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์
ของบริษัท

4.2 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทนุ
      วตัถปุระสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรทนุของกลุม่บริษัทนัน้ เพ่ือด�ำรงไว้ซึง่ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงตอ่เน่ืองของบริษัท

เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น และเพ่ือด�ำรงไว้ซึง่โครงสร้ำงของทนุท่ีเหมำะสมเพ่ือลดต้นทนุทำงกำรเงินของทนุ 
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5   มูลค่ายุติธรรม
  เงินลงทนุชัว่ครำว และเงินลงทนุระยะยำวอ่ืนประกอบด้วยเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยซึง่

แสดงด้วยมลูคำ่ยตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 งบการเงินรวม ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

 เงนิลงทนุช่ัวคราว    
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 10,983.66    -   - 10,983.66
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 23,730.69   -   - 23,730.69
 เงนิลงทนุระยะยาวอ่ืน    
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 270.81   -   - 270.81
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

 เงนิลงทนุช่ัวคราว    
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 10,983.66    -   - 10,983.66
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 23,730.69   -   - 23,730.69
 เงนิลงทนุระยะยาวอ่ืน    
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 270.81   -   - 270.81
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 งบการเงินรวม ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม

 เงนิลงทนุช่ัวคราว    
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 9,154.17    -   - 9,154.17
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 18,227.36   -   - 18,227.36
 เงนิลงทนุระยะยาวอ่ืน    
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 418.98   -   - 418.98
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม
 เงนิลงทนุช่ัวคราว    
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 9,154.17    -   - 9,154.17
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 18,227.36   -   - 18,227.36
 เงนิลงทนุระยะยาวอ่ืน    
  เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 418.98   -   - 418.98

     ตำรำงข้ำงต้นแสดงถงึกำรจ�ำแนกวิธีกำรประมำณมลูคำ่ยตุธิรรม ควำมแตกตำ่งของระดบัข้อมลูสำมำรถแสดงได้ดงันี ้
1. ข้อมลูระดบัท่ี 1 คือ รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคลอ่งส�ำหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยำ่งเดียวกนั
2. ข้อมลูระดบัท่ี 2 คือ ข้อมลูอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึง่รวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสำมำรถสงัเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมลูรำคำ

ตลำด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมลูท่ีค�ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส�ำหรับสนิทรัพย์นัน้หรือหนีส้นินัน้ 
3. ข้อมลูระดบัท่ี 3 คือ ข้อมลูส�ำหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิซึง่ไมไ่ด้อ้ำงอิงจำกข้อมลูท่ีสำมำรถสงัเกตได้จำกตลำด (ข้อมลูท่ีไมส่ำมำรถ

สงัเกตได้) 
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6    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557  มีรำยละเอียดดงันี ้ 

                  งบการเงินรวม        งบการเงินเฉพาะกิจการ   
    2558 2557 2558 2557
 เงินสดในมือ 7.81 7.63 7.81 7.63
 เงินฝำกธนำคำรระยะสัน้ (เงินบำท) 3,503.35 1,404.23 3,434.82 1,404.23
 เงินฝำกธนำคำรระยะสัน้ (สกลุเงินตรำตำ่งประเทศ) 6.91 8.19 6.91 8.19
 รวม  3,518.07 1,420.05 3,449.54 1,420.05

 เงินฝำกธนำคำรระยะสัน้เป็นเงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั ออมทรัพย์ และเงินฝำกประจ�ำอำยไุม่เกิน 3 เดือน ในปี 2558  
มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 0.10 ถงึร้อยละ 2.00 ตอ่ปี (ปี 2557 ร้อยละ 0.125 ถงึร้อยละ 3.125 ตอ่ปี) บริษัทด�ำรงเงินฝำกในสกลุ
ดอลลำร์สหรัฐ เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจำ่ยช�ำระในอนำคตส�ำหรับสกลุเงินตรำดงักลำ่ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดได้รวมเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำ
ของกองทนุบ�ำเหน็จฯ จ�ำนวน 11.01 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 26.19 ล้ำนบำท)

7    เงินลงทุนชั่วคราว 
  รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทนุชัว่ครำวส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้
  
        งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ

    หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
 รำคำตำมบญัชีต้นปี  50,922.59 55,894.36 50,922.59 55,894.36
 ลงทนุเพ่ิม (ไถ่ถอนเงินลงทนุ) - สทุธิ  (510.32) (10,577.73) (510.32) (10,577.73)
 รับโอนจำกเงินลงทนุระยะยำว  17 2,085.00 5,374.70 2,085.00 5,374.70
 ดอกเบีย้รับ   (0.99)        - (0.99)        -
 สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรม
       ของหลกัทรัพย์เผ่ือขำย  125.19 147.10 125.19 147.10
 ปรับมลูคำ่เงินลงทนุ
       ตำมวิธีรำคำทนุตดัจ�ำหนำ่ย  (43.37) (14.80) (43.37) (14.80)
 ขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยน   (1.44)  (1.44)
  - กองทนุสว่นบคุคล           -           - 
 ก�ำไรไมเ่กิดขึน้จริงจำกหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ  40.73 100.40 40.73 100.40
  - กองทนุสว่นบคุคล     
 ราคาตามบญัชีปลายปี  52,618.83 50,922.59 52,618.83 50,922.59
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 เงินลงทนุชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557  มีรำยละเอียดดงันี ้          

                          งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2558 2557 2558 2557

 เงินฝำกประจ�ำมำกกวำ่ 3 เดือน 9,644.28 14,120.00 9,644.28 14,120.00
 เงินฝำกประจ�ำมำกกวำ่ 3 เดือน-กองทนุสว่นบคุคล 2,975.20 3,446.36 2,975.20 3,446.36
 เงินฝำกประจ�ำมำกกวำ่ 12 เดือน-ครบก�ำหนดในหนึง่ปี
      - กองทนุสว่นบคุคล 1,085.00 1,474.70 1,085.00 1,474.70
 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ-กองทนุสว่นบคุคล 10,983.66 9,154.17 10,983.66 9,154.17
 หลกัทรัพย์เผ่ือขำย 23,687.98 18,169.34 23,687.98 18,169.34
 เงินลงทนุเผ่ือขำย-แบบผสม-กองทนุสว่นบคุคล 42.71 58.02 42.71 58.02
 ตรำสำรหนีท่ี้จะถือจนครบก�ำหนด 3,200.00 2,000.00 3,200.00 2,000.00
 ตรำสำรหนีร้ะยะยำวท่ีจะครบก�ำหนดในหนึง่ปี        - 1,000.00        - 1,000.00
 เงินฝำกธนำคำรมำกกวำ่ 12 เดือน      1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00
      ครบก�ำหนดในหนึง่ปี 
        รวม  52,618.83 50,922.59 52,618.83 50,922.59
 
 เงินฝำกประจ�ำในสกลุเงินบำทกบัธนำคำรในประเทศ ซึง่มีระยะเวลำครบก�ำหนดเร่ิมแรกมำกกวำ่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 12 เดือน ใน

ปี 2558 มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 1.50 ถงึร้อยละ 3.75 ตอ่ปี (ปี 2557 ร้อยละ 1.75 ถงึร้อยละ 3.75 ตอ่ปี) เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้
ประเภทตัว๋สญัญำใช้เงินและหุ้นกู้ มีระยะเวลำครบก�ำหนดเร่ิมแรกมำกกวำ่ 3 เดือน แตไ่มเ่กิน 12 เดือน  
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8    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้

         งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
 ลกูหนีบ้ริกำรโทรคมนำคม
        บคุคล/กิจกำรทัว่ไป 30,151.93 55,558.94 30,151.93 55,558.94
        รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 412.89 619.04 412.89 619.04
        บริษัทร่วม 0.05 0.03 0.05 0.03
        กิจกำรร่วมค้ำ 403.58 403.62 403.58 403.62
             รวม 30,968.45 56,581.63 30,968.45 56,581.63
        หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (351.63) (171.77) (351.63) (171.77)
 ลกูหนีบ้ริกำรโทรคมนำคม 30,616.82 56,409.86 30,616.82 56,409.86
 ลกูหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม    
  บคุคล/กิจกำรทัว่ไป 10,631.06 7,098.30 10,631.06 7,098.30
  หกั เจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม (1,537.91) (1,127.29) (1,537.91) (1,127.29)
         เจ้ำหนีค้ำ่เช่ือมตอ่โทรคมนำคม                  (8,680.68) (5,496.01) (8,680.68) (5,496.01)
                 -รับช�ำระแทน    
         คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (27.32) (27.75) (27.32) (27.75)
  ลกูหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม 385.15 447.25 385.15 447.25
  รวมลกูหนีก้ำรค้ำ 31,001.97 56,857.11 31,001.97 56,857.11
 ลกูหนีอ่ื้น    
           บคุคล/กิจกำรทัว่ไป 772.41 596.28 772.41 596.28
        กิจกำรร่วมค้ำ         - 1.71         - 1.71
     หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (163.42) (254.84) (163.42) (254.84)
 รวมลกูหนีอ่ื้น 608.99 343.15 608.99 343.15
 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 31,610.96 57,200.26 31,610.96 57,200.26
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 ลกูหนีก้ำรค้ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 แยกตำมอำยหุนีท่ี้ค้ำงช�ำระได้ดงันี ้

         งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

 ลูกหนีบ้ริการโทรคมนาคม    
        ต�่ำกวำ่ 3 เดือน 8,159.84 13,614.84 8,159.84 13,614.84
        ตัง้แต ่3 - 6  เดือน 1,850.98 7,453.30 1,850.98 7,453.30
       เกินกวำ่ 6 - 12 เดือน 1,967.16 9,646.93 1,967.16 9,646.93
        เกินกวำ่ 12 เดือน 18,990.47 25,866.56 18,990.47 25,866.56
             รวม 30,968.45 56,581.63 30,968.45 56,581.63
    หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (351.63) (171.77) (351.63) (171.77)
 ลกูหนีบ้ริกำรโทรคมนำคม 30,616.82 56,409.86 30,616.82 56,409.86
 ลกูหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม    
        ต�่ำกวำ่ 3 เดือน 3,334.26 3,219.98 3,334.26 3,219.98
        ตัง้แต ่3 - 6  เดือน 1,012.23 1,318.65 1,012.23 1,318.65
        เกินกวำ่ 6 - 12 เดือน 2,025.30 1,174.55 2,025.30 1,174.55
        เกินกวำ่ 12 เดือน 4,259.27 1,385.12 4,259.27 1,385.12
              รวม 10,631.06 7,098.30 10,631.06 7,098.30
       หกั  เจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม (1,537.91) (1,127.29) (1,537.91) (1,127.29)
            เจ้ำหนีค้ำ่เช่ือมตอ่โทรคมนำคม  (8,680.68) (5,496.01) (8,680.68) (5,496.01)
                 -รับช�ำระแทน    
            คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (27.32) (27.75) (27.32) (27.75)
 ลกูหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม 385.15 447.25 385.15 447.25
 ลูกหนีก้ารค้า 31,001.97 56,857.11 31,001.97 56,857.11
        
 
        ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทมียอดลกูหนีก้ำรค้ำ บริษัท เรียลมฟู จ�ำกดั ซึง่เกิดจำกกำรให้บริกำรขำยสง่บนโครงขำ่ยโทรศพัท์

เคลื่อนท่ีระบบ HSPA จ�ำนวน 17,317.29 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 49,864.86 ล้ำนบำท)  โดยบริษัท 
ไมไ่ด้ตัง้ส�ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจำกลกูหนีก้ำรค้ำดงักลำ่ว  เน่ืองจำก ผู้บริหำรได้ใช้ดลุยพินิจแล้วมีควำมเช่ือมัน่วำ่บริษัท 
จะได้รับเงินจ�ำนวนดงักลำ่วจำกลกูหนีต้ำมท่ีกลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 4 เก่ียวกบักำรใช้ดลุยพินิจของผู้บริหำร  
บริษัทได้รับช�ำระหนีจ้ำกลกูหนีด้งักลำ่วในระหวำ่งปี 2558 จ�ำนวน 53,937.85 ล้ำนบำท โดยยอดลกูหนีท่ี้ยงัไมไ่ด้รับช�ำระ เน่ืองจำก
ยงัมีข้อโต้แย้งในประเดน็ของกำรตีควำมตำมข้อก�ำหนดของสญัญำ ซึง่หำกบริษัทยงัไมไ่ด้รับช�ำระเงินดงักลำ่ว บริษัทก็ยงัไมต้่อง
จำ่ยช�ำระคำ่เชำ่เคร่ืองและอปุกรณ์เพ่ือให้บริกำรระบบโครงขำ่ย HSPA ให้แก่เจ้ำหนีท่ี้เป็นบริษัทในกลุม่เดียวกนักบัลกูหนีด้งักลำ่ว  
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9  ลูกหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมการงาน
      ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2558 และ 2557  มีรำยละเอียดดงันี ้ 

          งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557
 ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน 378.50       552.05 378.50       552.05
 รำยได้ค้ำงรับ 2,517.71 3,946.78 2,517.71 3,946.78
  รวม  2,896.21 4,498.83 2,896.21 4,498.83
           หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,221.68) (4.55) (1,221.68) (4.55)
 ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน 1,674.53 4,494.28 1,674.53 4,494.28
 
 ตำมท่ีบริษัทได้บนัทึกรำยได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนตำมสญัญำร่วมกำรงำน กรณีบริษัทใช้บริกำรข้ำมเครือข่ำยจำก  

บริษัท ทรู มฟู จ�ำกดั (True Move) (Roaming 2G) และ True Move จะต้องน�ำสง่เป็นสว่นแบง่รำยได้ตำมสญัญำร่วมกำรงำน 
ให้บริษัท ตัง้แตเ่ดือน เมษำยน 2554 ถงึวนัท่ี 15 กนัยำยน 2556 นัน้ บริษัทได้ท�ำกำรตดิตำมทวงถำมให้ True Move น�ำเงิน 
มำช�ำระให้แก่บริษัทแล้ว แต ่True Move ยงัมีข้อโต้แย้งและยงัไมยิ่นยอมช�ำระเงินดงักลำ่วแก่บริษัท บริษัทจงึพิจำรณำตัง้ส�ำรอง
คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน ในงบกำรเงินส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2558 จ�ำนวน 1,220.62 ล้ำนบำท

10  รายได้ค้างรับ 
        ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้

        งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
 รำยได้ธรุกิจสื่อสำรไร้สำย  6,127.20 6,198.27 6,127.20 6,198.27
 รำยได้ธรุกิจโทรศพัท์ 343.82 384.60 343.82 384.60
 รำยได้ธรุกิจบรอดแบนด์ 286.53 290.05 286.53 290.05
 รำยได้พฒันำสนิทรัพย์ 152.39 128.34 152.39 128.34
 รำยได้จำกกำรใช้โครงขำ่ยโทรคมนำคม 42.00 123.69 42.00 123.69
 รำยได้จำกกำรใช้เสำและอปุกรณ์โทรคมนำคม 0.19 87.63 0.19 87.63
 รำยได้โครงขำ่ย 48.51 34.16 48.51 34.16
 รำยได้วิทยคุมนำคม 21.05 13.95 21.05 13.95
 อ่ืน ๆ   500.41 517.71 500.41 517.71
      รวม  7,522.10 7,778.40 7,522.10 7,778.40
   หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,045.39) (1,045.39) (1,045.39) (1,045.39)
 รายได้ค้างรับ 6,476.71 6,733.01 6,476.71 6,733.01
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11 สินค้าและพัสดุคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้
 
         งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557
 สนิค้ำ 129.15 160.17 129.15 160.17
 วสัดอุปุกรณ์โทรคมนำคม 329.74 339.41 329.74 339.41
 บตัรบริกำรโทรคมนำคม 2.00 0.84 2.00 0.84
       รวม  460.89 500.42 460.89 500.42
 หกั  คำ่เผ่ือสนิค้ำท่ีช�ำรุดหรือล้ำสมยั (32.02) (39.36) (32.02) (39.36)
 สินค้าและพสัดุคงเหลือ 428.87 461.06 428.87 461.06

 คำ่เผ่ือสนิค้ำท่ีช�ำรุดหรือล้ำสมยั ได้รวมคำ่เผ่ือสนิค้ำขำดบญัชีรอกำรตรวจสอบจ�ำนวน 23.22 ล้ำนบำท (ปี 2557 จ�ำนวน 24.49 
ล้ำนบำท)

 ต้นทนุของสนิค้ำคงเหลือท่ีบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ย

        งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557
 ต้นทนุขำย 41.33 27.72 41.33 27.72
 กำรปรับลดมลูคำ่เป็นมลูคำ่สทุธิท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน 5.54 12.71 5.54 12.71
 กลบัรำยกำรกำรปรับลดมลูคำ่ (12.87) (42.78) (12.87) (42.78)
 รวมสุทธิ 34.00 (2.35) 34.00 (2.35)

 ปี 2558 บริษัทมีกำรพิจำรณำปรับลดมลูคำ่สนิค้ำคงเหลือจ�ำนวน 5.54 ล้ำนบำท (ปี 2557 จ�ำนวน 12.71 ล้ำนบำท) และได้มี
กำรกลบัรำยกำรปรับลดมลูคำ่ของสนิค้ำคงเหลือท่ีเคยรับรู้ไว้แล้วในปี 2558 จ�ำนวน 12.87 ล้ำนบำท (ปี 2557 จ�ำนวน 42.78 
ล้ำนบำท) 
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12   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้
 
       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
 ดอกเบีย้ค้ำงรับ 241.48 315.16 241.63 315.16
 ภำษีเงินได้รอเรียกคืน 2,865.59 909.57 2,865.59 909.57
 คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ 156.25 149.21 156.25 149.21
 ภำษีซือ้ท่ียงัไมถ่งึก�ำหนด 4,060.55 5,497.88 4,060.55 5,497.88
 อ่ืนๆ  18.40 23.82 18.40 23.82
      รวม  7,342.27 6,895.64 7,342.42 6,895.64

 ดอกเบีย้ค้ำงรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ได้รวมดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำรค้ำงรับของกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน  จ�ำนวน 2.07 
ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 1.86 ล้ำนบำท)

 
13   เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้
        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557
 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรกรุงไทย จ�ำกดั (มหำชน) 15.00 15.00 15.00 15.00
 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 485.00 485.00 485.00 485.00
 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ�ำกดั (มหำชน) 20.00 20.00 20.00 20.00
 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรธนชำต จ�ำกดั (มหำชน) 2,500.00 1,500.00 2,500.00 1,500.00
       รวม 3,020.00 2,020.00 3,020.00 2,020.00

 เงินลงทุนชั่วครำวท่ีมีภำระผูกพัน ได้แก่ เงินฝำกประจ�ำท่ีบริษัทน�ำไปเป็นหลกัประกันกำรออกหนังสือค�ำ้ประกันธนำคำร 
ในกำรท�ำนิตกิรรมสญัญำและข้อตกลงใดๆ ในนำมของบริษัท และเงินฝำกท่ีบริษัทมีข้อตกลงกบัธนำคำรเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงิน
ท่ีพนกังำนของบริษัทขอกู้ เพ่ือกำรเคหะจำกธนำคำร โดยมีเง่ือนไขว่ำบริษัทจะคงเงินฝำกประจ�ำ 1 ปี ไว้กบัธนำคำร ตำมท่ี 
กลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 40 (ฉ) ในปี 2558 มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ1.50 ถึงร้อยละ 3.15 ต่อปี (ปี 2557  
ร้อยละ 1.75 ถงึร้อยละ 3.15 ตอ่ปี) 

14   เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2558 ได้อนมุตังิบประมำณลงทนุปี 2558  เพ่ือเข้ำซือ้หุ้น

สำมญัในบริษัทโฮลดิง้จ�ำนวน 25,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 10 บำท เป็นเงิน 250,000 บำท คดิเป็นร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุ้นทัง้หมด ทนุ
จดทะเบียน 1,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ�ำนวน 25,000 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธิ จ�ำนวน 75,000 หุ้น  มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท 
โดยได้มีกำรด�ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทโฮลดิง้ในนำม บริษัท แคท เทเลคอม โฮลดิง้ จ�ำกดั (แคท เทเลคอม โฮลดิง้)  
ตอ่กรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 19 สงิหำคม 2558 เพ่ือด�ำเนินธรุกิจหลกัในกำรบริหำรจดักำร
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กำรลงทุนของบริษัทให้เกิดควำมคล่องตวัและกำรลงทุน ในธุรกิจต่ำงๆ ท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุนธุรกิจหลกัของบริษัท และ  
แคท เทเลคอม โฮลดิง้ ได้เรียกให้บริษัทช�ำระคำ่หุ้นจ�ำนวน 25% ของมลูค่ำหุ้นท่ีถือจ�ำนวน 25,000 หุ้น คิดเป็นเงินจ�ำนวน  
62,500 บำท ภำยในวนัท่ี 22 ตลุำคม 2558 ซึง่บริษัทได้ช�ำระคำ่หุ้นจ�ำนวนดงักลำ่วเรียบร้อยแล้ว  

 บริษัทถือหุ้นใน แคท เทเลคอม โฮลดิง้ ร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุ้นทัง้หมด แตเ่น่ืองจำก บริษัทมีอ�ำนำจในกำรตดัสนิใจเก่ียวกบั
กิจกรรมท่ีสง่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส�ำคญัตอ่ผลตอบแทนของ แคท เทเลคอม โฮลดิง้ รวมถงึ มีสทิธิ ในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำร
เก่ียวข้องกบั แคท เทเลคอม โฮลดิง้ และบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกำรใดๆ ท่ีจะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน 
ผลตอบแทนของ แคท เทเลคอม โฮลดิง้  ดงันัน้  แคท เทเลคม โฮลดิง้ จงึถือเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท

 
15 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557  มีรำยละเอียดดงันี ้
  
              งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

 รำคำตำมบญัชีต้นปี 607.67 538.71 18.11 18.11
 สว่นแบง่ก�ำไรจำกเงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 84.79        182.48           -          -
 ผลสะสมจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำตำ่งประเทศ 10.90         (18.79)           -          -
 เงินปันผลรับ (103.70) (94.73)        -      -
 ราคาตามบญัชีปลายปี 599.66 607.67 18.11 18.11

 รำยละเอียดของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ซึง่เป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ มีดงันี ้

 บริษัทได้พิจำรณำจดัประเภทเงินลงทนุในบริษัท Asean Cableship PTE LTD ใหม่ จำกเดิมจดัเป็นเงินลงทนุ ในกำรร่วมค้ำ 
เปลี่ยนเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม ตำมท่ีได้กลำ่วไว้แล้วในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 3

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

บริษัทร่วม – ต่างประเทศ
Asean Cableship PTE LTD

บริกำรให้ค�ำปรึกษำ
บริกำรส�ำรองท่ีนัง่แบบเบด็เสร็จ
ศนูย์ให้บริกำรระบบ
สำรสนเทศและฐำนข้อมลูกลำง
ส�ำหรับผู้ให้บริกำร

ด�ำเนินธุรกิจจัดกำรเรือส�ำหรับ
ซอ่มแซมบ�ำรุงรักษำระบบเคเบิล
ใต้น�ำ้

21.43
20.00
20.00

16.67

     
  21.43

       20.00
20.00

16.67

ไทย
ไทย
ไทย

สงิคโปร์

ประเทศที่          
จดทะเบียน

จัดตั้ง 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนของการถือหุ้น
ร้อยละ

ชื่อบริษัท
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บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ จ�ำกดั 
บริษัท ไทย-อะมำดอิสุ เซำท์อีสต์เอเซีย จ�ำกดั
บริษัท ศนูย์ให้บริกำรคงสทิธิเลขหมำยโทรศพัท์ จ�ำกดั
Asean Cableship PTE LTD
  รวม

43.43
215.63
374.71

3,958.71
 4,592.48

40.59
245.10
629.27

3,673.71
 4,588.67

20.93
67.68
26.16

527.59
642.36

14.79
81.27

108.12
426.54
630.72

50.29
343.31
940.48

1,716.23
 3,050.31

(2.17)
54.62
27.40

413.07
 492.92

7.58
93.86

421.08
467.21

 989.73

21.43
20.00
20.00
16.67

21.43
20.00
20.00
16.67

 รำยละเอียดของงบกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ หนีส้นิ รำยได้ และก�ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ ที่บริษัทได้น�ำมำจดัท�ำงบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2557 มีดงันี ้

32.98
267.21
187.05

1,906.43
 2,393.67

 รำยละเอียดของงบกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ หนีส้นิ รำยได้ และก�ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ ที่บริษัทได้น�ำมำจดัท�ำงบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 
2558 มีดงันี ้

ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน (100%)

งบแสดงฐานะการเงิน (100%)

งบกําไรขาดทุน (100%)

งบกําไรขาดทุน (100%)

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม

รายได้รวม

รายได้รวม

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนได้เสียของบริษัท 
(%)

ส่วนได้เสียของบริษัท 
(%)

บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ จ�ำกดั 
บริษัท ไทย-อะมำดอิสุ เซำท์อีสต์เอเซีย จ�ำกดั
บริษัท ศนูย์ให้บริกำรคงสทิธิเลขหมำยโทรศพัท์ จ�ำกดั
Asean Cableship PTE LTD
  รวม
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16 เงินลงทุนในการร่วมค้า    
 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้
                                                                                                                                                                                                                          
       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

 รำคำตำมบญัชีต้นปี 53.78 57.38 28.20 28.95
 ซือ้หุ้น  31.75           - 30.00          -
 สว่นแบง่ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุซึง่บนัทกึโดย       2.72  1.45 -          -
  วิธีสว่นได้เสีย   
 ผลสะสมรำยกำรปรับปรุงจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำ (1.20) (0.67) -         -
  ตำ่งประเทศ 
 เงินปันผลรับ (0.83) (4.38)  -         -
 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุ      -         - (0.76) (0.75)
 ราคาตามบญัชีปลายปี 86.22 53.78 57.44 28.20

1. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 12 มกรำคม 2558 ได้อนุมัติงบประมำณลงทุน เพ่ือซือ้หุ้ น 
ใน บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (ทรี เพย์) จ�ำนวน 6 ล้ำนหุ้น รำคำหุ้นละ 5 บำท เป็นเงิน 30.00 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัสว่น
กำรถือหุ้นร้อยละ 15 ของจ�ำนวนหุ้นทัง้หมด และ แคท เทเลคอม โฮลดิง้ ถือหุ้นใน ทรี เพย์ จ�ำนวน 13.98 ล้ำนหุ้น คดิเป็นสดัสว่น
กำรถือหุ้นร้อยละ 34.95 ของจ�ำนวนหุ้นทัง้หมด  และเม่ือวันท่ี 25 กันยำยน 2558 ได้มีกำรจดทะเบียนจัดตัง้ ทรี เพย์  
ตอ่กรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เพ่ือด�ำเนินธรุกิจหลกัในกำรท�ำระบบธรุกรรมทำงอิเลก็ทรอนิคส์และธรุกรรมออนไลน์ 
โดยบริษัทได้ช�ำระค่ำหุ้นทัง้หมดเต็มจ�ำนวนแล้ว จ�ำนวน 30.00 ล้ำนบำท และ แคท เทเลคอม โฮลดิง้ ได้ช�ำระค่ำหุ้นใน  
ทรี เพย์ แล้วจ�ำนวน 1.75 ล้ำนบำท 

2. เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2558 บริษัทได้ตดัจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำทัง้หมดจ�ำนวน 3 บริษัท ได้แก่ 
 - บริษัท ชมะนนัท์ เวิลด์เน็ต จ�ำกดั จ�ำนวน 480,000 หุ้น รำคำทนุเดมิ 4.80 ล้ำนบำท เน่ืองจำก สิน้สภำพนิตบิคุคล
 - บริษัท อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส โพรวำยเดอร์ จ�ำกดั จ�ำนวน 480,000 หุ้น รำคำทนุเดมิ 4.80 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทมีข้อตกลง 

 ยกเลกิสญัญำกบั บริษัท อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส โพรวำยเดอร์ จ�ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุำยน 2558
 - บริษัท เทเลกำร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั จ�ำนวน 390,000 หุ้น รำคำทนุเดิม 3.90 ล้ำนบำท เน่ืองจำก ศำลล้มละลำยกลำง 

 พิพำกษำให้บริษัท เทเลกำร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั เป็นบคุคลล้มละลำย

 ทัง้นี ้บริษัทได้ตัง้คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำของทัง้สำมบริษัทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไว้เตม็จ�ำนวนแล้ว

3. บริษัทได้พิจำรณำกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทแคท บัซซ์ ทีวี จ�ำกัด (แคท บัซซ์) และบันทึกรับรู้รำยกำรในงบกำรเงิน 
ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 0.76 ล้ำนบำท (ปี 2557 จ�ำนวน 0.75 ล้ำนบำท) ซึง่เป็นผลจำกกำรพิจำรณำ 
ผลกำรด�ำเนินงำนของ แคท บัซซ์ ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำมีผลขำดทุนต่อเน่ือง ท�ำให้ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทใน แคท บัซซ์  
ลดลงต�่ำกวำ่มลูคำ่เงินลงทนุตำมรำคำทนุ
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 รำยละเอียดของเงินลงทนุในกำรร่วมค้ำ ซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ มีดงันี ้

กจิการร่วมค้าในประเทศ
ผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ต 
บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ�ำกดั 1,2

บริษัท รอยเนท อินเทอร์เน็ต จ�ำกดั 1,3

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

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

กจิการร่วมค้าต่างประเทศ
Acasia Communications Sdn Bhd

Asean Telecom Holdings Sdn Bhd

ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

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

ให้บริกำรเก่ียวกบัโทรคมนำคมคอมพิวเตอร์ 
ข้อมลูภำยในและนอกประเทศมำเลเซีย 
ลงทนุในบริษัท Acasia  Communications  
Sdn  Bhd

ไทย
ไทย

ไทย

ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

มำเลเซีย

มำเลเซีย

32.00
32.00

26.00

46.00
32.00

49.00
15.00

12.80

14.29

32.00
32.00

26.00

46.00
32.00

49.00
-

12.80

14.29

สัดส่วนของการถือหุ้น
ร้อยละ

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

จัดตั้ง

1   กิจกำรร่วมค้ำเหลำ่นีด้�ำเนินธรุกิจภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน 
2   กิจกำรร่วมค้ำท่ีหมดสญัญำและอยูร่ะหวำ่งบริษัทเจรจำเร่ืองทรัพย์สนิและหนีส้นิ
3   กิจกำรร่วมค้ำท่ีอยูร่ะหวำ่งบริษัทด�ำเนินคดีฟ้องร้อง
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        รำยละเอียดของสนิทรัพย์ หนีส้นิ รำยได้ และคำ่ใช้จำ่ยของกำรร่วมค้ำ ที่บริษัทได้น�ำมำจดัท�ำงบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 มีดงันี ้

ชื่อบริษัท สินทรัพย์
หมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน (100%) งบกําไรขาดทุน (100%)
สินทรัพย์

รวม
สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน
หนี้สิน

หมุนเวียน
หนี้สิน

ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ 

(หนี้สิน) สุทธิหนี้สินรวม รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร

 (ขาดทุน) สุทธิ

กจิการร่วมค้าในประเทศ
บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ�ำกดั 
บริษัท อินเตอร์เน็ตเซอร์วสิ โพรวำยเดอร์ จ�ำกดั 
บริษัท ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัตมิีเดีย จ�ำกดั 
บริษัท รอยเนท อินเทอร์เน็ต จ�ำกดั 1
บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั
บริษัท สมำร์ทไฮเวย์ จ�ำกดั
บริษัท เทเลกำร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั 
บริษัท แคท บซัซ์ ทีวี จ�ำกดั
บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั

กจิการร่วมค้าต่างประเทศ
Acasia Communications Sdn Bhd
Asean Telecom Holdings Sdn Bhd
                                       รวม

14.26
4.68

1,236.41
-

66.68
64.30
       -
1.81
     -

111.60
11.53

1,511.27

1.51
0.94

35.95
-

19.84
3.26

        -
2.87
     -

1.85
6.02

72.24

15.77
5.62

1,272.36
-

86.52
67.56

    -
4.68
    -

113.45
17.55

1,583.51

0.40
1.35

40,632.89
-

21.92
32.41

    -
3.84
    -

7.65
0.22

40,700.68

  
-

215.59
-
-

2.98
0.17

   -
   -

-

-
-

218.74

0.40
216.94

40,632.89
-

24.90
32.58
       -
3.84
     -

7.65
0.22

40,919.42

15.37
(211.32)

(39,360.53)
-

61.62
34.98

          -
0.84
      -

105.80
17.33

(39,335.91)

0.10
0.80

1,196.68
-

173.36
2.23

   -
   -

-

11.70
0.48

1,385.35

0.39
3.96

739.01
-

164.90
1.44
       -
1.55
     -

16.03
0.36

927.64

(0.29)
(3.16)

457.67
-

8.46
0.79

         -
(1.55)
       -

(4.33)
0.12

457.71

1 กำรร่วมค้ำที่บริษัทอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินคดีฟ้องร้องให้เลกิบริษัท
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 รำยละเอียดของสนิทรัพย์ หนีส้นิ รำยได้ และคำ่ใช้จำ่ยของกำรร่วมค้ำ ที่บริษัทได้น�ำมำจดัท�ำงบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 มีดงันี ้

ชื่อบริษัท สินทรัพย์
หมุนเวียน

งบแสดงฐานะการเงิน (100%) งบกําไรขาดทุน (100%)
สินทรัพย์

รวม
สินทรัพย์

ไม่หมุนเวียน
หนี้สิน

หมุนเวียน
หนี้สิน

ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ 

(หนี้สิน) สุทธิหนี้สินรวม รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร

 (ขาดทุน) สุทธิ

กจิการร่วมค้าในประเทศ
บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ�ำกดั 3
บริษัท ชมะนนัท์ เวลิด์เน็ต จ�ำกดั 2
บริษัท อินเตอร์เน็ตเซอร์วสิ โพรวำยเดอร์ จ�ำกดั3 
บริษัท ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัตมิีเดีย จ�ำกดั 
บริษัท รอยเนท อินเทอร์เน็ต จ�ำกดั 1
บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั
บริษัท สมำร์ทไฮเวย์ จ�ำกดั
บริษัท เทเลกำร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั 4
บริษัท แคท บซัซ์ ทีวี จ�ำกดั

กจิการร่วมค้าต่างประเทศ
Acasia Communications Sdn Bhd
Asean Telecom Holdings Sdn Bhd
     รวม

14.27
      -
4.71

1,898.49
     -

55.56
63.49

 -
1.82

127.91
12.51

2,178.76

1.63
         -

1.00
54.28
       -
27.52
3.26

-
4.38

2.72
6.73

101.52

15.90
      -
5.71

1,952.77
     -

83.08
66.75

 -
6.20

130.63
19.24

2,280.28

0.24
      -
2.12

41,770.97
       -
25.37
32.41  

   -
3.80

7.03
    -

41,841.94

  
           -

     -
211.76

     -
     -
3.05
0.15      

-
      -

    -
    -

214.96

0.24
    -

213.88
41,770.97

     -
28.42
32.56   

 -
3.80

7.03
    -

42,056.90

15.66
        -

(208.17)
(39,818.20)

        -
54.66
34.19    

  -
2.40

123.60
19.24

(39,776.62)

0.20
        -
1.90

25.43
      -

161.05
3.19    

 -
      -

24.47
0.45

216.69

0.73
       -
8.21

(430.30)
      -

157.83
2.32

  -
1.53

19.79
0.42

(239.47)

(0.53)
          -
(6.31)

455.73
        -
3.22
0.87  

   -
(1.53)

4.68
0.03

456.16

1  กำรร่วมค้ำที่บริษัทอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินคดีฟ้องร้องให้เลกิบริษัท
2  กำรร่วมค้ำที่นำยทะเบียนกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำขีดชื่อเป็นบริษัทร้ำง บริษัทจงึยตุกิำรยื่นร้องขอตอ่ศำลเพื่อให้เลกิบริษัท เนื่องจำกถือวำ่สิน้สภำพนิตบิคุคลโดยกฎหมำยและอยูร่ะหวำ่ง 
 บริษัทด�ำเนินกำรบอกเลกิสญัญำผู้ถือหุ้น
3  กำรร่วมค้ำที่หมดสญัญำและอยูร่ะหวำ่งบริษัทร่วมเจรจำเรื่องสนิทรัพย์และหนีส้นิ
4  กำรร่วมค้ำที่บริษัทแจ้งยินยอมให้เลกิกิจกำรและเจรจำเรียกสนิทรัพย์และหนีส้นิทัง้สองฝ่ำย    
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17 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 รำยกำรเคลือ่นไหวของเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน ซึง่ประกอบด้วยเงินฝำกประจ�ำ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยเงินลงทนุในตรำสำร

หนีท่ี้จะถือจนครบก�ำหนด และเงินลงทนุทัว่ไป ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้

        หมายเหต ุ  งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557
 รำคำตำมบญัชีต้นปี  3,031.98 3,002.49 3,031.98 3,002.49
 ลงทนุเพ่ิม  1,570.00 5,813.20 1,570.00 5,813.20
 ลดทนุ/ไถ่ถอน  (500.00) (400.00) (500.00) (400.00)
 โอนไปสว่นท่ีจะครบก�ำหนดในหนึง่ปี 7 (2,085.00) (5,374.70) (2,085.00) (5,374.70)
 สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรม   (148.17) (9.01) (148.17) (9.01)
      ของหลกัทรัพย์เผ่ือขำย     
 ราคาตามบญัชีปลายปี  1,868.81 3,031.98 1,868.81 3,031.98
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

เงนิฝากประจ�า
ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกดั (มหำชน)
ตราสารหนี ้1
ธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ�ำกดั (มหำชน)
บรรษัทตลำดรองสนิเชื่อที่อยูอ่ำศยั
ธนำคำรทิสโก้ จ�ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกสกิรไทย จ�ำกดั (มหำชน)
ตราสารทนุ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกดั (มหำชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)2

บริษัท ซีเอส  ลอ็กซอินโฟ จ�ำกดั (มหำชน)2

บริษัท ทรูมฟู จ�ำกดั2

บริษัท ดจิิตอลโฟน จ�ำกดั2

บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วสิ จ�ำกดั
บริษัท เทรดสยำม จ�ำกดั
บริษัท เลนโซ ่โฟนกำร์ด จ�ำกดั 
หกั  คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่เงินลงทนุ
รวมทัง้สิน้

            -

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

        -

-

-
-
-
-

164.80
75.63
30.38

-
-
-
-
-
-

270.81

-

         -
-
-
-

-
-
-

5.00
1.25

20.00
1.75

 105.73
(105.73)

 28.00

      
           -

1,100.00
120.00
250.00
100.00

164.80
75.63
30.38
5.00
1.25

20.00
1.75

 105.73
 (105.73)

1,868.81

1,985.00

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

         -
     -

1,985.00

-

-
-
-
-

140.00
241.25
37.73

-
-
-
-

             -
      -
 418.98

-

500.00
-
-                

100.00

-
-
-
-
-
-
-

       -
-

 600.00

-

         -
-
-
-

-
-
-

5.00
1.25

20.00
1.75

 105.73
(105.73)

    28.00

1,985.00

500.00
-
-         

100.00

140.00
241.25
37.73
5.00
1.25

20.00
1.75

  105.73
(105.73)
3,031.98

-

1,100.00
120.00
250.00
100.00

-
-
-
-
-
-
-

 -
           -

1,570.00

เงินฝาก
ประจาํ

เงินฝาก
ประจาํ

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หลักทรัพย์
เผื่อขาย

หลักทรัพย์
เผื่อขาย

เงินลงทุน
ทั่วไป

เงินลงทุน
ทั่วไปรวม รวม

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกาํหนด

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกําหนด

        รำยละเอียดและมลูคำ่สทุธิของเงินลงทนุระยะยำวอื่นในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงันี ้
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     รำยละเอียดตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก�ำหนดแยกตำมระยะเวลำที่จะครบก�ำหนดตำมสญัญำ ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงันี ้

ตราสารหนีท้ี่จะถอืจนครบก�าหนด1
ธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ�ำกดั (มหำชน)*
บรรษัทตลำดรองสนิเชื่อที่อยูอ่ำศยั** 
ธนำคำรทิสโก้ จ�ำกดั (มหำชน)**
ธนำคำรกสกิรไทย จ�ำกดั (มหำชน)**
 รวมทัง้สิน้

           -
             -
             - 

          -
         -

1,100.00                
120.00

                  -
-

   1,220.00

-
-

250.00            
100.00
350.00

1,100.00
120.00
250.00
100.00

1,570.00

  -
             -
             - 

          -
         -

500.00
             -
           -

-
500.00

-
-
-         

100.00
100.00

500.00
-
-

   100.00
600.00

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

31 ธันวาคม 2558
ครบกําหนดภายใน

31 ธันวาคม 2557
ครบกําหนดภายใน

1   เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่ถือจนครบก�ำหนด มีอำย ุ1-10 ปี  โดยมีอตัรำดอกเบีย้ระหวำ่งร้อยละ 2.35-5.00 ตอ่ปี ตำมเงื่อนไขสญัญำดงันี ้
       *  อตัรำดอกเบีย้ที่ได้รับเป็นแบบลอยตวัตำมเงื่อนไขที่ตกลงจนครบก�ำหนด
    **  อตัรำดอกเบีย้คงที่ตลอดอำยตุรำสำรหนี ้    
2  บริษัทเหลำ่นีด้�ำเนินธรุกิจภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

18 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิเงินกู้แก่ แคท เทเลคอม โฮลดิง้  

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

 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2558 แคท เทเลคอม โฮลดิง้ ได้ขอกู้ เงินจำกบริษัทจ�ำนวน 70.00 ล้ำนบำท โดยออกตัว๋สญัญำ 
ใช้เงิน ประเภทไมมี่ก�ำหนดเวลำ จะช�ำระคืนเงินต้นเม่ือได้รับกำรบอกกลำ่วให้ช�ำระหนีเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษัทหลงัจำก
ได้รับเงินกู้แล้วเป็นเวลำอยำ่งน้อย 5 ปี และในระหวำ่งท่ีตัว๋สญัญำใช้เงินยงัไมถ่งึก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น แคท เทเลคอม โฮลดิง้ 
จะจำ่ยดอกเบีย้ให้ในอตัรำร้อยละ 2 ตอ่ปี (ดอกเบีย้ไมท่บต้น) ก�ำหนด จำ่ยดอกเบีย้ทกุวนัท�ำกำรสดุท้ำยของปี โดยเร่ิมงวดแรก
เม่ือสิน้ปีท่ี 5 หลงัจำกได้รับเงินกู้  (วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563)

 
19 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   
 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ ได้แก่ ท่ีดนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 รำคำทนุ 47.20 47.20
 หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (9.69) (9.69)
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี      37.51 37.51
 รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
 รำคำตำมบญัชีต้นปี 37.51 37.51
 จดัประเภทใหม ่ (30.03) (30.03)
 กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่       9.58       9.58
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 17.06 17.06
 มลูคำ่ยตุธิรรม 20.51 20.51
 รำคำทนุ  17.17 17.17
 หกั  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (0.11) (0.11)
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 17.06 17.06
 มลูคำ่ยตุธิรรม 20.51 20.51
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
 รำคำทนุ  47.20 47.20
 หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (9.69) (9.69)
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี      37.51 37.51
 รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 รำคำตำมบญัชีต้นปี 37.51 37.51
 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่          -          -
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 37.51 37.51
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 รำคำทนุ  47.20 47.20
 หกั  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ (9.69) (9.69)
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 37.51 37.51
 มลูคำ่ยตุธิรรม 38.10 38.10

 มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุอ้ำงอิงจำกวิธี Weighted Quality Score โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดของ
สนิทรัพย์ท่ีใกล้เคียงกนัและปรับปรุงด้วยปัจจยัตำ่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่มลูคำ่ของสนิทรัพย์ มลูคำ่ยตุธิรรมดงักลำ่ว อยูใ่นระดบั 2 
ของล�ำดบัชัน้มลูคำ่ยตุธิรรม 
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20   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
       ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้ 

1,191.64
    -
   -

1,191.64

1,191.64
30.00

     -
     -

    -
    -
    -

30.03
    -
    -
    -

1,251.67
1,251.67

  -
  -

1,251.67

9,836.08
(6,269.10)

(0.10)
3,566.88

3,566.88
83.75

4.12
            -

(16.81)
13.74

           -

238.48
(16.61)
           -

(340.56)
3,532.99

10,145.62
(6,612.53)

(0.10)
3,532.99

118,179.20
(97,685.18)

(1,466.42)
19,027.60

19,027.60
2,625.17
             -

(51.37)

(4,942.98)
4,680.45

261.12

4,677.24
37.33

             -
(6,301.48)
20,013.08

120,487.26
(99,268.88)

(1,205.30)
20,013.08

6,174.48
(3,798.48)

(23.83)
2,352.17

2,352.17
254.92

                -
                -

(217.79)
214.52

2.92

266.98
(3.09)

                 -
 (814.24)
 2,056.39
 6,478.59
 (4,401.29)
 (20.91)
 2,056.39

510.15
(424.19)

    -
85.96

85.96
60.23

    -
    -

(59.50)
59.50

     -

2.39
          -

    -
   (28.94)

119.64
513.27

(393.63)
          -
119.64

6,218.87
        -
       -

6,218.87

6,218.87
4,336.77

       -
       -

       -
       -
       -

(5,383.96)
       -
      -
      -

5,171.68
5,171.68

      -
      -

5,171.68

142,110.42
(108,176.95)

(1,490.35)
32,443.12

32,443.12
7,390.84

4.12
(51.37)

(5,237.08)
4,968.21

264.04

(168.84)
17.63
       -

(7,485.22)
32,145.45

144,048.09
(110,676.33)

(1,226.31)
32,145.45

ที่ดิน
             
รวมยานพาหนะ

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
โทรคมนาคม

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

เครื่องมืออุปกรณ์อื่น
และเครื่องตกแต่ง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 7,485.22 ล้ำนบำท (ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 6,690.09 ล้ำนบำท) แยกเป็นต้นทนุกำรให้บริกำร
จ�ำนวน 7,042.86 ล้ำนบำท (ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 6,271.15 ล้ำนบำท) และคำ่ใช้จำ่ยขำยและคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรจ�ำนวน 442.36 ล้ำนบำท (ส�ำหรับ
ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 418.94 ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รำคำทนุ 
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม
      คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
ราคาตามบญัชีปลายปี 
รำยกำรระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม  2558
รำคำตำมบญัชีต้นปี 
ซือ้สนิทรัพย์
รับบริจำค 
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรรือ้ถอน
จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ 
        - ต้นทนุ
        - คำ่เสื่อมรำคำสะสม
        - คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
จดัประเภทใหม่
        - ต้นทนุ
        - คำ่เสื่อมรำคำสะสม
        - คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
คำ่เสื่อมรำคำ 
ราคาตามบญัชีปลายปี 
รำคำทนุ
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม
     คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
ราคาตามบญัชีปลายปี 
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

       ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
รำคำทนุ 
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม
      คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
ราคาตามบญัชีปลายปี 
รำยกำรระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม  2556
รำคำตำมบญัชีต้นปี 
ซือ้สนิทรัพย์
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรรือ้ถอน
จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ 
        - ต้นทนุ
        - คำ่เสื่อมรำคำสะสม
        - คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
จดัประเภทใหม่
        - ต้นทนุ
        - คำ่เสื่อมรำคำสะสม
        - คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
คำ่เสื่อมรำคำ 
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 
รำคำทนุ
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม
     คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 

1,165.14
     -
     -

1,165.14

1,165.14
26.50

     -

    -
    -
    -

    -
    -
    -
    -
   -

1,191.64
1,191.64

    -
   -

1,191.64

9,429.76
(5,919.43)

(0.10)
3,510.23

3,510.23
91.04

            -

(41.39)
37.93

           -

356.67
1.35

           -
(388.95)

          -
3,566.88
9,836.08

(6,269.10)
(0.10)

3,566.88

112,429.18
(95,904.77)
(1,623.18)
14,901.23

14,901.23
1,068.89

(16.31)

(3,994.45)
3,778.19

        187.25

8,691.89
2.01

           -
(5,560.61)

        (30.49)
19,027.60

118,179.20
(97,685.18)

(1,466.42)
19,027.60

5,085.24
(3,149.54)

(24.19)
1,911.51

1,911.51
212.58

               -

(67.67)
65.54

0.63

944.33
1.26

              -
(715.74)

        (0.27)
 2,352.17
 6,174.48
 (3,798.48)
 (23.83)
 2,352.17

502.48
(427.32)

        -
75.16

75.16
35.59

    -

(27.92)
27.92
      -

          -
          -

     -
(24.79)

    -
85.96

510.15
(424.19)

    -
85.96

8,535.80
         -

             -
8,535.80

8,535.80
7,896.43

        -

       -
       -
       -

(10,213.36)
       -
      -
      -
      -

6,218.87
6,218.87

        -
       -

6,218.87

137,147.60
(105,401.06)

(1,647.47)
30,099.07

30,099.07
9,331.03

(16.31)

(4,131.43)
3,909.58

187.88

(220.47)
4.62

       -
(6,690.09)

(30.76)
32,443.12

142,110.42
(108,176.95)

(1,490.35)
32,443.12

ที่ดิน
             
รวมยานพาหนะ

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
โทรคมนาคม

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

เครื่องมืออุปกรณ์อื่น
และเครื่องตกแต่ง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ



129

21  สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน    
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  มีรำยละเอียดดงันี ้

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

    อาคารและ อุปกรณ์ รวม
    ส่วนปรับปรุงอาคาร โทรคมนาคม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557     

รำคำทนุ  0.91 102,110.52 102,111.43
 หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม 0.71) (85,363.97) (85,364.68)
   คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่  - (1,808.11) (1,808.11)
 ราคาตามบญัชีปลายปี       0.20 14,938.44 14,938.64

 รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 รำคำตำมบญัชีต้นปี 0.20 14,938.44 14,938.64
 รับโอนสนิทรัพย์เพ่ิม - 3,563.56 3,563.56
 จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์     

 -  ต้นทนุ - (3,442.84) (3,442.84)
  -  คำ่เสื่อมรำคำสะสม - 3,442.84 3,442.84
 คำ่เสื่อมรำคำ (0.05) (6,962.15) (6,962.20)
 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ - (1,499.06)) (1,499.06)
 ราคาตามบญัชีปลายปี 0.15 10,040.79 10,040.94  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558

 รำคำทนุ  0.91 102,231.24 102,232.15
 หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (0.76) (88,883.28) (88,884.04)
        คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ - (3,307.17) (3,307.17)
 ราคาตามบญัชีปลายปี 0.15 10,040.79 10,040.94
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  มีรำยละเอียดดงันี ้
 
     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

    อาคารและ อุปกรณ์ รวม
    ส่วนปรับปรุงอาคาร โทรคมนาคม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    
รำคำทนุ  0.91 99,793.20 99,794.11

 หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม (0.65) (79,228.47) (79,229.12)
       คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่  - (1,254.24) (1,254.24)
 ราคาตามบญัชีปลายปี       0.26 19,310.49 19,310.75

 รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557    

 รำคำตำมบญัชีต้นปี 0.26 19,310.49 19,310.75
 รับโอนสนิทรัพย์เพ่ิม - 2,893.49 2,893.49
 จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์    

 -  ต้นทนุ - (576.17) (576.17)
  -  คำ่เสื่อมรำคำสะสม - 576.17 576.17
 คำ่เสื่อมรำคำ (0.06) (6,711.67) (6,711.73)
 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ - (553.87) (553.87)
 ราคาตามบญัชีปลายปี 0.20 14,938.44 14,938.64

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557

 รำคำทนุ  0.91 102,110.52 102,111.43
 หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม (0.71) (85,363.97) (85,364.68)
        คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ - (1,808.11) (1,808.11)
 ราคาตามบญัชีปลายปี 0.20 14,938.44 14,938.64
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22  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้ 

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

    โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ค่าพัฒนาฯ รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   
 รำคำทนุ  2,325.54 1.77 2,327.31
 หกั   คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (1,609.16)               - (1,609.16)
         คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่  (24.14)      - (24.14)
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 692.24 1.77 694.01 
 รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558 
 รำคำตำมบญัชีต้นปี 692.24 1.77 694.01
 ซือ้สนิทรัพย์ 85.64 1.00 86.64
 จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์   
  - ต้นทนุ (69.63) - (69.63)
  - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม 69.63 - 69.63
 จดัประเภทใหม ่   
  - ต้นทนุ 201.63 (2.77) 198.86
  - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (17.63) - (17.63)
 คำ่ตดัจ�ำหนำ่ย (307.94)       - (307.94)
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 653.94       - 653.94 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 
 รำคำทนุ  2,543.18                - 2,543.18
 หกั   คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (1,865.10)                - (1,865.10)
  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่  (24.14)       - (24.14)
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 653.94       - 653.94
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้

     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

    โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ค่าพัฒนาฯ รวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   
 รำคำทนุ  2,115.06 0.69 2,115.75
 หกั   คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (1,361.62)               - (1,361.62)
         คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่  (24.14)      - (24.14)
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 729.30 0.69 729.99
 รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557

 รำคำตำมบญัชีต้นปี 729.30 0.69 729.99
 ซือ้สนิทรัพย์ 29.91 1.08 30.99
 จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์   
  - ต้นทนุ (40.03) - (40.03)
  - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม 40.03 - 40.03
 จดัประเภทใหม ่   
  - ต้นทนุ 220.60 - 220.60
  - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (4.62) - (4.62)
 คำ่ตดัจ�ำหนำ่ย (282.95)       - (282.95)
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 692.24 1.77 694.01
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557   

 รำคำทนุ  2,325.54 1.77 2,327.31
 หกั   คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม (1,609.16)                - (1,609.16)
  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่  (24.14)       - (24.14)
 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 692.24 1.77 694.01
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23  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
          ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้        

        งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557
 เงินประกนั 33.19 32.92 33.19 32.92
 คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ                                                              393.18 419.79 393.18 419.79
 ลกูหนีอ่ื้น  21.09 31.24 21.09 31.24
 อ่ืนๆ  31.66       - 31.66      -
 รวม  479.12 483.95 479.12 483.95

24  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้          

 
       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 708.98 514.93 708.98 514.93
 เจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม 2,212.13 1,987.20 2,212.13 1,987.20
          รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 2,921.11 2,502.13 2,921.11 2,502.13
 เจ้ำหนีอ่ื้น 2,159.61 1,959.98 2,159.61 1,959.98
        รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  5,080.72 4,462.11  5,080.72 4,462.11
    
  



134

รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

25 รายได้รอตัดบัญชี 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้
                                                                                                                                 

 
 ส่วนที่ถงึก�าหนดในหน่ึงปี
 ยอดคงเหลือต้นปี 21.36 6,168.02 6,189.38
 เพ่ิมขึน้ระหวำ่งงวด 9.05                 - 9.05
 บวก  รับโอนจำกสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ปี 16.21 6,866.17 6,882.38
 หกั    รับรู้เป็นรำยได้ระหวำ่งปี (23.88) (8,475.19) (8,499.07)
 ยอดคงเหลือปลายปี 22.74 4,559.00 4,581.74
 ส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงปี

 ยอดคงเหลือต้นปี 46.17 8,766.64 8,812.81
 บวก   เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี 73.50 3,563.55 3,637.05
 หกั    โอนเป็นสว่นท่ีถงึก�ำหนดในหนึง่ปี (16.21) (6,866.17) (6,882.38)
 ยอดคงเหลือปลายปี 103.46   5,464.02 5,567.48

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี ้

 ส่วนที่ถงึก�าหนดในหน่ึงปี   
 ยอดคงเหลือต้นปี 37.36 6,525.75 6,563.11
 บวก  รับโอนจำกสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ปี 21.88 6,935.48 6,957.36
 หกั    รับรู้เป็นรำยได้ระหวำ่งปี (37.88) (7,293.21) (7,331.09)
 ยอดคงเหลือปลายปี 21.36 6,168.02  6,189.38

 ส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงปี

 ยอดคงเหลือต้นปี 64.28 12,808.63 12,872.91
 บวก   เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี 3.77 2,893.49 2,897.26
 หกั    โอนเป็นสว่นท่ีถงึก�ำหนดในหนึง่ปี (21.88) (6,935.48) (6,957.36)
 ยอดคงเหลือปลายปี 46.17 8,766.64 8,812.81

รายได้ค่าบริการ
รอตัดบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้รอตัดบัญชี       
สินทรัพย์รับโอนภายใต้ 
สัญญาร่วมการงาน รวม
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26 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้        
                    
       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

 คำ่ใช้จำ่ยบริกำรโทรคมนำคม 33,416.65 31,280.66 33,416.65 31,280.66
 คำ่เชำ่/คำ่ใช้สนิทรัพย์  13,367.48 39,260.54 13,367.48 39,260.54
 คำ่ใช้จำ่ยกำรตลำดและสง่เสริมกำรขำย 1,371.81 1,011.69 1,371.81 1,011.69
 คำ่ซอ่มแซมและบ�ำรุงรักษำ 1,338.37 1,012.60 1,338.37 1,012.60
 เงินน�ำสง่ กสทช. ตำมมำตรำ 84 แหง่ พ.ร.บ.
        องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ 5,978.50 4,200.58 5,978.50 4,200.58
 คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำน 745.12 634.78 745.12 634.78
 อ่ืน ๆ  (1,226.07) 1,863.96 (1,226.08) 1,863.96
                     รวม 54,991.86 79,264.81 54,991.85 79,264.81

27 เงินรับรอจ่ายคืน  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้      
                   
     หมายเหต ุ             งบการเงินรวม           งบการเงินเฉพาะกิจการ
     2558 2557 2558 2557

 เงินรับรอจำ่ยคืน - คำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ย 40(ก) 37,723.79 36,941.65 37,723.79 36,941.65
       โทรศพัท์เคลื่อนท่ี     
 เงินรับรอจำ่ยคืน - คำ่บริกำร  0.59 2.02 0.59 2.02
 อ่ืน ๆ  4.39 25.16 4.39 25.16
         รวม 37,728.77 36,968.83 37,728.77 36,968.83
   
 



136

รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

     28   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้
                  
       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

 เงินประกนักำรใช้บริกำรรับจำกลกูค้ำ 127.91 109.22 127.91 109.22
 รำยได้รับลว่งหน้ำ 342.00 288.38 342.00 288.38
 ภำษีขำยท่ียงัไมถ่งึก�ำหนด 3,381.16 4,972.70 3,381.16 4,972.70
 อ่ืน ๆ  1,014.32 151.31 1,014.32 151.31
  รวม 4,865.39 5,521.61 4,865.39 5,521.61
         
         
29 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

 ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี
 กำรเคลื่อนไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 212.65     -    - 212.65
    รำยกำรท่ีบนัทกึใน     

 - งบก�ำไรขำดทนุ 2.17    -    - 2.17
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 214.82    -    - 214.82

 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 185.29     -    - 185.29
 รำยกำรท่ีบนัทกึใน    
      - งบก�ำไรขำดทนุ 27.36    -    - 27.36
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 212.65    -    - 212.65
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินรวม
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หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินรวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 -     - 212.65 212.65
    รำยกำรท่ีบนัทกึใน     

 - งบก�ำไรขำดทนุ -       - 6.83 6.83
      - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  -     - (4.66) (4.66)
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  -    - 214.82 214.82
 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -     - 185.29 185.29
    รำยกำรท่ีบนัทกึใน     

 - งบก�ำไรขำดทนุ           -        - (0.26) (0.26)
      - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน   -    - 27.62 27.62
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557   -   - 212.65 212.65
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 108.10     -     - 108.10
 รำยกำรท่ีบนัทกึใน     

 - งบก�ำไรขำดทนุ (0.02)     -     - (0.02)
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 108.08    -    - 108.08
 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 87.17     -     - 87.17
 รำยกำรท่ีบนัทกึใน     

 - งบก�ำไรขำดทนุ 20.93       -       -  20.93
      - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน          -     -     -      -
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 108.10    -    - 108.10
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และการด้อยค่าของ
อุปกรณ์-กิจการ

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 -     - 108.10 108.10
 รำยกำรท่ีบนัทกึใน                       

 - งบก�ำไรขำดทนุ                 -       - 4.58 4.58
      - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  -     - (4.60) (4.60)
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 -    - 108.08 108.08
      

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 -      - 87.17 87.17
 รำยกำรท่ีบนัทกึใน                       
     - งบก�ำไรขำดทนุ                    -      - (6.69) (6.69)
      - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  -   - 27.62 27.62
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 -   - 108.10 108.10
 
 บริษัทวัดมูลค่ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีด้วยอัตรำภำษีส�ำหรับงวด   

ท่ีบริษัทคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรือในงวดท่ีบริษัทจะจ่ำยช�ำระหนีส้ินภำษี 
ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 อตัรำภำษีร้อยละ 20   

 
คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีได้ตัง้ค้ำงจำ่ยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรโดยใช้อตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะได้รับคือ อตัรำร้อยละ 20 ตอ่ปี 

       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

 ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม     
 ภำษีเงินได้ในงวดปัจจบุนั 187.93 56.99 187.93 56.99
 สนิทรัพย์ภำษีเงินได้(เพ่ิมขึน้)/ลดลง (2.17) (27.36) 0.02 (20.93)
 หนีส้นิภำษีเงินได้เพ่ิมขึน้/(ลดลง) 6.83 (0.26) 4.58 (6.69)
 ภำษีเงินได้ท่ีบนัทกึในงบก�ำไรขำดทนุ 192.59 29.37 192.53 29.37
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ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำตำ่งประเทศ
สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผื่อขำย
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น

สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผื่อขำย
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น

9.71
(22.98)
           -

 (13.27)

(22.98)
           -

 (22.98)

            -
4.66
     -

 4.66

4.60
     -

 4.60

9.71
(18.32)

     -
 (8.61)

(18.38)
     -

 (18.38)

(19.46)
138.09
(0.09)

 118.54

138.09
(0.09)

 138.00

                  -
(27.62)

- 
(27.62)

(27.62)
     - 

 (27.62)

(19.46)
110.47
(0.09)

 90.92

110.47
(0.09)

 110.38

จํานวนก่อนภาษี

จํานวนก่อนภาษี

2558

2558

2557

2557

จํานวนก่อนภาษี

จํานวนก่อนภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

จํานวนสุทธิ 
จากภาษี

จํานวนสุทธิ 
จากภาษี

จํานวนสุทธิ 
จากภาษี

จํานวนสุทธิ 
จากภาษี

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 งบการเงนิรวม

กำรเปิดเผยผลกระทบทำงภำษีที่เกี่ยวข้องกบัแตล่ะองค์ประกอบของก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

30  ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน  
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557  มีรำยละเอียดดงันี ้
 กำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัของผลประโยชน์ของพนกังำน

 มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนั ณ วนัต้นงวด 3,301.42 3,154.45 3,301.42 3,154.45
 ต้นทนุบริกำรปัจจบุนั 151.34 148.00 151.34 148.00
 ต้นทนุดอกเบีย้ 137.20 132.22 137.20 132.22
 ผลประโยชน์ท่ีจำ่ยพนกังำน (128.68) (117.62) (128.68) (117.62)
 ผลประโยชน์ท่ีจำ่ยพนกังำน - กองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน (5.65) (11.80) (5.65) (11.80)
 กำรวดัมลูคำ่ใหมข่องภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน    - 0.09         - 0.09
 ก�ำไรจำกกำรลดขนำดโครงกำร (1.98) (3.92) (1.98) (3.92)
 ภาระผูกพนั ณ วันสิน้งวด 3,453.65 3,301.42 3,453.65 3,301.42
         
 ภำระผกูพนั ณ วนัสิน้งวดรับรู้เป็นหนีส้นิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัสิน้งวด ดงันี ้

            งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557

            งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557

            งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน 3,319.20 3,172.27 3,319.20 3,172.27
 เงินกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน   134.45 129.15 134.45 129.15
 รวมภาระผูกพนั ณ วันสิน้งวด 3,453.65 3,301.42 3,453.65 3,301.42

 คำ่ใช้จำ่ยท่ีรับรู้จำกภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนในงบก�ำไรขำดทนุ ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 
มีดงันี ้

 ต้นทนุบริกำรปัจจบุนั 151.34 148.00 151.34 148.00
 ต้นทนุดอกเบีย้ 137.20 132.22 137.20 132.22
 ก�ำไรจำกกำรลดขนำดโครงกำร (1.98) (3.92) (1.98) (3.92)
         รวม 286.56 276.30 286.56 276.30

 ผลประโยชน์สว่นเพ่ิมจำกโครงกำรเกษียณอำยกุ่อนก�ำหนด - 111.63 - 111.63
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            งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557

 สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั มีดงันี ้

 (ก)  สมมตฐิานทางการเงนิ
 อตัรำคดิลด 4.3% ตอ่ปี
 อตัรำเงินเฟ้อ 3.0% ตอ่ปี
 รำคำทองค�ำ                                                                 19,200 บำท ตอ่ทองหนึง่บำท ปรับขึน้ 3.0% ตอ่ปี
 มลูคำ่รำงวลัพำเท่ียวตำ่งประเทศ                                                             30,000 บำท ปรับขึน้ 6.0% ตอ่ปี
 อตัรำกำรขึน้เงินเดือนของพนกังำน ร้อยละ 6-10 ตอ่ปี
 อตัรำกำรขึน้เงินเดือนของลกูจ้ำง ร้อยละ 3 ตอ่ปี

 (ข)  สมมตฐิานทางประชากรศาสตร์  
 อตัรำกำรหมนุเวียนของพนกังำน จ�ำแนกตำมชว่งอำย ุ พนกังำน (%) ลกูจ้ำง (%)
       อำยนุ้อยกวำ่ 45 ปี 1.0 11.0
       อำย ุ45 ปี ถงึ 50 ปี 0.1 11.0
       อำยมุำกกวำ่ 50 ปี   - -
 อตัรำกำรเสียชีวิต  ตำรำงมรณะไทย พ.ศ. 2551
          
 เงินกองทุนบาํเหน็จพนักงาน 
     กำรเคลื่อนไหวของเงินกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำนมีรำยละเอียดดงันี ้
        

 ยอดคงเหลือต้นปี 129.15 129.99 129.15 129.99
 สมทบเพ่ิมเตมิระหวำ่งปี 10.95 10.95 10.95 10.95
 จำ่ยให้พนกังำนระหวำ่งปี (5.65) (11.79) (5.65) (11.79)
 ยอดคงเหลือปลำยปี 134.45 129.15 134.45 129.15

 บริษัทจำ่ยเงินสมทบเพ่ือกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 10 ของอตัรำเงินเดือนพนกังำนท่ีเป็นสมำชิก และ
จำ่ยสมทบเพ่ิมเตมิให้เทำ่กบัภำระผกูพนัท่ีพงึจำ่ย ณ วนัสิน้งวดบญัชี

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  สมำชิกกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำนมีจ�ำนวน 87 คน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 89 คน)
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

            งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557

       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

31   สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพค้างจ่ายหุ้นสามัญ
 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันยังไม่มีควำมชัดเจนในเร่ืองก�ำหนดเวลำท่ีแน่นอนเก่ียวกับแผนกำรน�ำบริษัทเข้ำจดทะเบียน 

ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจงึได้จดัประเภทบญัชีสทิธิประโยชน์จำกกำรแปลงสภำพค้ำงจำ่ยหุ้นสำมญัแสดงไว้
เป็นหนีส้นิไมห่มนุเวียน

 ตำมท่ีกลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.21 (ค) สทิธิประโยชน์จำกกำรแปลงสภำพค้ำงจำ่ยหุ้นสำมญั จ�ำนวน 975.06 
ล้ำนบำท เป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงำน จ�ำนวน 291.89 ล้ำนบำท และเป็นของพนักงำนบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด  
จ�ำนวน 683.17 ล้ำนบำท          

 
32 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 รำยละเอียดดงันี ้     

 ประมำณกำรคำ่รือ้ถอนอปุกรณ์โทรคมนำคม 449.13 483.82 449.13 483.82
 เงินประกนั 167.86 93.23 167.86 93.23
                 รวม 616.99 577.05 616.99 577.05
        
33   กําไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย  
 ภำยใต้พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  

ของก�ำไรสทุธิประจ�ำปีหลงัหกัขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ส�ำรองจะมีจ�ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของ ทนุจดทะเบียน 
ของบริษัท ส�ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน�ำมำจ่ำยปันผลได้ ทัง้นี ้ บริษัทได้จัดสรรส�ำรอง ตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10  
ของทนุจดทะเบียนแล้ว

 
34 รายได้จากการให้บริการ 
 ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557  มีรำยละเอียดดงันี ้

 รำยได้ธรุกิจโทรศพัท์ 2,968.91 3,664.13 2,968.91 3,664.13
 รำยได้ธรุกิจบรอดแบนด์ 7,549.01 7,364.01 7,549.01 7,364.01
 รำยได้ธรุกิจสื่อสำรไร้สำย 28,697.97 25,335.36 28,697.97 25,335.36
 รำยได้วิทยคุมนำคม 170.69 181.83 170.69 181.83
 รำยได้โครงขำ่ย 279.44 259.56 279.44 259.56
 รำยได้พฒันำสนิทรัพย์ 426.94 426.44 426.94 426.44
 รำยได้บริกำรอ่ืน 2.00 4.01 2.00 4.01
               รวม 40,094.96 37,235.34 40,094.96 37,235.34
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       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

35 ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน 
 ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้
      

 บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 4,336.75 8,108.99 4,336.75 8,108.99
 บริษัท ทรู มฟู จ�ำกดั       77.32 257.15       77.32 257.15
        รวม 4,414.07 8,366.14 4,414.07 8,366.14
         
36  รายได้อื่น 
    ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ  2557 มีรำยละเอียดดงันี ้        

 ดอกเบีย้รับเงินฝำกธนำคำร 615.40 889.70 615.37 889.70
   ดอกเบีย้รับเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้ 603.81 772.60 603.81 772.60
   รำยได้คำ่ปรับ 46.56 8.28 46.56 8.28
   รำยได้เงินปันผล 72.87 77.05 177.40 176.16
  ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุ 282.84 312.16 282.84 312.16
   อ่ืนๆ  143.54 161.59 143.69 161.59
  รวม 1,765.02 2,221.38 1,869.67 2,320.49
   
37 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ท่ีมีสำระส�ำคญัมีรำยละเอียดดงันี ้  

 คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำน 5,394.07 5,295.59 5,394.07 5,295.59
 คำ่ซอ่มแซมบ�ำรุงรักษำและวสัดใุช้ไป 833.53 862.88 833.53 862.88
 คำ่เสื่อมรำคำท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์และคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย 7,793.15 6,973.04 7,793.15 6,973.04
 คำ่เสื่อมรำคำสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน 6,962.20 6,711.72 6,962.20 6,711.72
 คำ่สว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม  1,507.70 1,637.97 1,507.70 1,637.97
 คำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (คำ่ IC และ คำ่ AC) 2,143.64 3,492.16 2,143.64 3,492.16
 คำ่ใช้จำ่ยบริกำรโทรคมนำคม 1,281.70 1,052.54 1,281.70 1,052.54
 คำ่เชำ่/ใช้สนิทรัพย์ 17,177.61 16,759.13 17,177.61 16,759.13
 คำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 2,173.21 2,226.86 2,173.21 2,226.86
 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 1,489.48   584.63 1,489.48   584.63

            งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557

       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

38 กําไรต่อหุ้น 
 ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสำมญัส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกั

ท่ีออกในระหวำ่งปีและช�ำระแล้ว ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้
  
               

 ก�ำไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสำมญั   3,124.20 3,652.77 3,140.65 3,567.20
 จ�ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน�ำ้หนกั
      ท่ีออกจ�ำหนำ่ยและช�ำระแล้ว (หนว่ย : ล้ำนหุ้น)    1,000.00  1,000.00 1,000.00 1,000.00
 ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (หนว่ย : บำท) 3.12 3.65 3.14 3.57

 บริษัทไมมี่กำรออกหุ้นสำมญัเทียบเทำ่ปรับลดในระหวำ่งปี 2558 และ 2557
 
39   ความเสี่ยงทางการเงิน
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษัทท�ำสญัญำตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน โดยท�ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศ

ลว่งหน้ำ เพ่ือป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นและลงทนุในหุ้นกู้อนพุนัธ์และตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีอนพุนัธ์แฝง สนิทรัพย์
ทำงกำรเงินของบริษัทประกอบด้วย ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน และรำยได้
ค้ำงรับ และหนีส้นิทำงกำรเงินประกอบด้วย เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น ภำษีมลูคำ่เพ่ิมค้ำงจำ่ย ภำษีเงินได้นิตบิคุคลค้ำงจำ่ย 
และคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย

 บริษัทมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินท่ีส�ำคญั ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรด�ำเนินธรุกรรมตำมปกต ิและควำมเสี่ยง
ด้ำนสภำพคลอ่ง บริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยค�ำนงึถงึควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้แก่บริษัทโดยรวม บริษัทไมมี่กำร
ใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีลกัษณะเป็นทำงกำรค้ำเพ่ือเก็งก�ำไร บริษัทบริหำรควำมเสี่ยงดงัตอ่ไปนี ้

 (ก)  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
 บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเน่ืองจำกรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกับเงินตรำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ เชน่ กำรเชำ่ชอ่งสญัญำณดำวเทียม คำ่เชำ่วงจรเคเบลิใต้น�ำ้ และเงินฝำกธนำคำรท่ีเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
บริษัทมีรำยได้และต้นทนุเป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศโดยเฉพำะสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำจำกกำรเช่ือมโยงบริกำรโทรศพัท์
ระหวำ่งประเทศกบัผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมอ่ืนทัว่โลก สนิทรัพย์ท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ ได้แก่ เงินฝำกธนำคำรในประเทศ
เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ เพ่ือกำรช�ำระหนีส้นิในอนำคต ท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ หนีส้นิท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ ได้แก่ 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น และคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย

 
 ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนในอตัรำแลกเปลี่ยน บริษัทถือแนวทำงปฏิบตั ิดงันี ้
 •  เจรจำตกลงเง่ือนไขกำรช�ำระเงินในลกัษณะหกักลบรำยกำรกบัผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมตำ่งประเทศ
 •  ด�ำรงเงินฝำกในรูปเงินตรำตำ่งประเทศ
 

       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)
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 สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558   และ 
2557 มีรำยละเอียดดงันี ้                       

     2558  2557
    เงินตราต่างประเทศ เงินบาท เงินตราต่างประเทศ เงินบาท
 สินทรัพย์

 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 16.74 601.30 15.30 501.94
 ยโูรโซน 0.04 1.40 0.07 2.91
 เอส ดี อำร์ * 0.01 0.07 0.01 0.07
     602.77  504.92

 หนีส้ิน

 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 7.78 282.18 11.34 375.54
 ฮอ่งกง  0.01 0.39 0.01 0.36
 ยโูรโซน  0.01 2.87 0.01 0.55
 สหรำชอำณำจกัร                   - - 0.01 0.16
 ดอลลำร์สงิคโปร์ 0.01 0.25  
 เอส ดี อำร์ * 0.01 0.28 0.01 0.39
     285.97  377.00
        
 *  เอส ดี อำร์ หมำยถงึ Special Drawing Right (SDR) เป็นหนว่ยเงินตรำตำ่งประเทศมำตรฐำนท่ีก�ำหนดโดยกองทนุกำรเงิน

ระหวำ่งประเทศ ค�ำนวณโดยกำรถวัเฉลี่ยถ่วงน�ำ้หนกัสกลุเงินตรำตำ่งประเทศส�ำคญั ๆ 5 สกลุ  

 (ข)  ความเส่ียงจากสินเช่ือ
 บริษัทไมมี่ควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัของสนิเช่ือ บริษัทมีนโยบำยในกำรให้บริกำรเฉพำะลกูค้ำท่ีมีประวตัด้ิำนสนิเช่ือนำ่เช่ือถือ 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีนโยบำยในกำรฝำกเงินกบัสถำบนักำรเงินท่ีนำ่เช่ือถือ 

 (ค)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
 บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสีย่งด้ำนสภำพคลอ่ง โดยมีนโยบำยในกำรด�ำรงเงินสดให้เพียงพอตอ่กำรด�ำเนินงำน จดัให้มีควำมพร้อม

ของกระแสเงินสดจำกกำรท�ำสญัญำวงเงินสนิเช่ือหรือจำกแหลง่เงินอ่ืน รวมทัง้เพ่ือให้สอดคล้องกบัเง่ือนไขกำรช�ำระเงิน

 (ง)  มูลค่ายุตธิรรม
 รำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงิน มีมลูคำ่ใกล้เคียงกบัมลูคำ่ยตุธิรรม 
 
40   หนี้สินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และภาระผูกพัน
 (ก)  ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน  
 ตำมข้อตกลงระหวำ่ง บริษัท ทีโอที จ�ำกดั (มหำชน) (บมจ. ทีโอที) บริษัทและบริษัทผู้ ได้รับสทิธิให้ด�ำเนินกำรให้บริกำรโทรศพัท์

เคลื่อนท่ีภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน ซึง่ได้แก่ บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (DTAC) บริษัท ดจิิตอลโฟน 
จ�ำกดั (DPC) และบริษัท ทรูมฟู จ�ำกดั (True Move) โดยบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ ทัง้สำมรำยต้องช�ำระคำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศพัท์
เคลื่อนท่ี (Access Charge : AC) ให้แก่ บมจ. ทีโอที ส�ำหรับเลขหมำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบ Postpaid เป็นจ�ำนวน 200 บำท 
ตอ่เลขหมำยตอ่เดือน และส�ำหรับเลขหมำยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีแบบ Prepaid Card ในอตัรำร้อยละ 18 ของรำคำหน้ำบตัรท่ีจ�ำหนำ่ย
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

ได้ ทัง้นี ้ หำก บมจ. ทีโอที ไม่ได้รับช�ำระเงินคำ่ AC จำกบริษัทผู้ ได้รับสิทธิฯ บริษัทยินยอมช�ำระเงินคำ่ AC ดงักล่ำว ให้แก่  
บมจ. ทีโอที พร้อมทัง้ดอกเบีย้อตัรำร้อยละ 1.25 ตอ่เดือนของเงินท่ีต้องช�ำระเศษของเดือนนบัเป็น  1 เดือนจนครบถ้วน อยำ่งไร
ก็ตำม บริษัทสำมำรถท่ีจะเรียกร้องเงินจ�ำนวนดงักลำ่วทัง้หมดท่ีต้องจำ่ยแทนบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ คืนจำกบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ 

 เน่ืองจำกบริษัทผู้ ได้รับสิทธิฯ สองรำย ได้แก่ DTAC และ True Move ได้ปฏิเสธกำรช�ำระคำ่ AC และยุติกำรจ่ำยค่ำ AC  
ให้แก่ บมจ. ทีโอที ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 

 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2550 บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องบริษัทเป็นจ�ำเลยท่ี 1 และ DTAC เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ให้ร่วมกนัหรือแทนกนั
ช�ำระคำ่ AC ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549  ถงึวนัท่ี 31 ตลุำคม 2550 พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 1.25 ตอ่เดือน นบัแต ่
วนัถดัจำกวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวำ่จะช�ำระเสร็จสิน้ รวมทนุทรัพย์ จ�ำนวน 11,705.07 ล้ำนบำท และในวนัเดียวกนั บมจ. ทีโอที 
ได้ย่ืนฟ้องบริษัทเป็นจ�ำเลยท่ี 1 และ True Move เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ให้ร่วมกนัหรือแทนกนัช�ำระคำ่ AC ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 
2549 ถงึวนัท่ี 31 ตลุำคม 2550 พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 1.25 ตอ่เดือน    นบัแตว่นัฟ้องเป็นต้นไปจนกวำ่จะช�ำระเสร็จสิน้ 
รวมทนุทรัพย์ จ�ำนวน 4,508.10 ล้ำนบำท ตอ่มำศำลแพง่และศำลปกครองกลำงเหน็วำ่คดีนีอ้ยูใ่นอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของ
ศำลปกครองตำมท่ี DTAC และ True Move ยกขึน้ต่อสู้  ดงันัน้ ศำลแพ่งจึงมีค�ำสัง่ให้จ�ำหน่ำยคดีทัง้สองเร่ืองออกจำกสำร 
บบควำม และให้ บมจ. ทีโอที น�ำคดีไปฟ้องท่ีศำลปกครองตอ่ไป

 เม่ือวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2554 บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำง เป็นคดีหมำยเลขด�ำท่ี 1097/2554 โดยฟ้องบริษัท  
เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 และ DTAC เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 รวมทนุทรัพย์ 117,203.84 ล้ำนบำท คดีหมำยเลขด�ำท่ี 1098/2554  
โดยฟ้องบริษัท เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 และ True Move เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 รวมทนุทรัพย์ 41,540.28 ล้ำนบำท  และในวนัเดียวกนั 
บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำง เน่ืองจำก บริษัทดจิิตอลโฟน จ�ำกดั (DPC)  ซึง่เป็นบริษัทผู้ ได้รับสทิธิให้ด�ำเนินกำร
ให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ีภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนจำกบริษัทอีกรำยได้แจ้งยตุกิำรจำ่ยคำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ี
ให้แก่ บมจ. ทีโอที ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุำยน 2552 เป็นคดีหมำยเลขด�ำท่ี 1099/2554 โดยฟ้องบริษัท เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 และ DPC 
เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 รวมทนุทรัพย์ 3,315.71 ล้ำนบำท และคดีหมำยเลขด�ำท่ี 1100/2554 โดยฟ้องบริษัทให้บริษัทช�ำระคำ่ AC 
บริกำรวิทยุคมนำคมระบบ CDMA แบบใช้บตัรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ รวมทนุทรัพย์ 779.11 ล้ำนบำท ขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงบริษัท 
ด�ำเนินกำรท�ำค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องตำมค�ำสัง่ศำล

 
 เน่ืองจำกคดีคำ่ AC ยงัอยูใ่นกระบวนกำรพิจำรณำของศำลยงัไมไ่ด้ข้อยตุ ิ บริษัทจงึได้บนัทกึรับรู้รำยได้และคำ่ใช้จำ่ยในงบกำร

เงินตำมสญัญำร่วมกำรงำนและข้อตกลงเร่ืองกำรเช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีถือปฏิบตัิเดิม ซึง่ตำมข้อตกลงเร่ืองกำร
เช่ือมโยงโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีก�ำหนดให้บริษัทผู้ ได้รับสิทธิฯ สำมำรถน�ำค่ำ AC ท่ีบริษัท ผู้ ได้รับสิทธิฯ ช�ำระให้แก่  
บมจ. ทีโอที จำกเลขหมำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบ Postpaid จ�ำนวน 200 บำทตอ่เลขหมำย ตอ่เดือน และเลขหมำยโทรศพัท์
เคลื่อนท่ีแบบ Prepaid Card ในอตัรำร้อยละ 18 ของรำคำหน้ำบตัรท่ีจ�ำหน่ำยได้มำหกัออกจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ก่อนค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีให้แก่บริษัทตำมอตัรำผลประโยชน์ตอบแทนท่ีก�ำหนดในแต่ละปี เน่ืองจำกบริษัท 
ผู้ ได้รับสิทธิฯ น�ำส่งผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีให้แก่บริษัทโดยไม่ได้น�ำค่ำ AC มำหักจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำรก่อน 
ค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนตัง้แต่บริษัทผู้ ได้รับสิทธิฯ ยตุิกำรช�ำระค่ำ AC ให้แก่ บมจ. ทีโอที ตำมท่ีกลำ่วมำแล้วข้ำงต้น  
บริษัทจงึรับรู้เงินผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีท่ีเกิดจำกบริษัทผู้ ได้รับสิทธิฯ ไม่ได้หกัค่ำ AC  ออกจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำร 
ไว้เป็นภำระหนีส้นิด้วยจ�ำนวนตำมอตัรำผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม  2558 จ�ำนวน 37,723.79 
ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 36,941.65 ล้ำนบำท) ซึง่แสดงไว้ในเงินรับรอจำ่ยคืน
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 (ข)  การจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึและบริการเพื่อสังคม
 การจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึและบริการเพื่อสังคมประจ�าปี 2553
 กำรด�ำเนินกำรตำมแผนงำนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสงัคมประจ�ำปี 2553 (แผน 

ปฏิบตัิกำร USO ประจ�ำปี 2553) บริษัทมีวงเงินท่ีต้องด�ำเนินกำรทัง้สิน้ 1,369.68 ล้ำนบำท และได้ด�ำเนินกำรไปแล้วจ�ำนวน 
1,152.15 ล้ำนบำท ยงัคงเหลือวงเงินท่ีต้องด�ำเนินกำรเพ่ิมเติมอีก 217.53 ล้ำนบำท ซึง่ กสทช. ได้เห็นชอบผลกำรช�ำระบญัชี 
กำรด�ำเนินกำรจดัให้มีบริกำร USO ตำมแผนปฏิบติักำร USO ประจ�ำปี 2553 ของบริษัทแล้ว โดยบริษัทมีภำระท่ีจะต้อง 
ด�ำเนินกำรจดัตัง้ศนูย์อินเตอร์เน็ตเพ่ิมอีกจ�ำนวน 160 แหง่

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

หลกัเกณฑ์และวิธีกำรจัดเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสงัคม  
โดยมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2555 ซึง่ก�ำหนดให้ผู้ รับใบอนญุำตฯ ต้องน�ำสง่รำยได้ จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคม
ให้แก่กองทนุฯ ในอตัรำร้อยละ 3.75 ตอ่ปีของรำยได้สทุธิ โดยแบง่ช�ำระเป็น 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ภำยในวนัท่ี 31 กรกฏำคม ของทกุปี 
โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนมกรำคมถงึเดือนมิถนุำยนของ ปีเดียวกนัและช�ำระครัง้ท่ี 2 ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม ของทกุปี 
โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนกรกฎำคมถงึเดือนธนัวำคมของปีก่อนหน้ำ

 บริษัทได้บนัทกึรับรู้หนีส้นิส�ำหรับเงินท่ีต้องน�ำสง่เข้ำกองทนุฯ ดงักลำ่วไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ในรำยกำร คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย 
จ�ำนวน  684.39 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิม)     

 กสทช. ได้ออกประกำศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำน
โดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคม (ฉบบัท่ี 2) มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป โดยเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเตมิประกำศ 
กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือ
สงัคม ลงวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2555 ให้มีควำมสอดคล้องกบักรอบประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนกำรจดัให้มี
บริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถึงและบริกำร เพ่ือสงัคม พ.ศ. 2555 – 2559 โดยขยำยฐำนยกเว้นรำยได้สทุธิ จำก 20  
ล้ำนบำทตอ่ปี เพ่ิมเป็น 40 ล้ำนบำทตอ่ปี โดยผู้ รับใบอนญุำตจะได้รับกำรยกเว้นไมต้่องน�ำสง่เงินให้แก่กองทนุฯ หำกมีรำยได้สทุธิ
ไมเ่กิน 40 ล้ำนบำทตอ่ปี แตห่ำกมีรำยได้สทุธิเกิน 40 ล้ำนบำทตอ่ปี จะได้รับกำรยกเว้นจ�ำนวน 40 ล้ำนบำท

 ส�ำนกังำน กสทช. แจ้งให้ทรำบวำ่ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม (กทค.) ครัง้ท่ี 32/2558 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 
2558 เพ่ือพิจำรณำ เร่ือง แนวทำงด�ำเนินกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคม (จำกเงินรำยได้
ในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมของผู้ รับใบอนญุำต ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2554 ถงึวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2555) และมีมต ิ
เหน็ชอบให้ผู้ รับใบอนญุำตแบบท่ี 2 ท่ีมีโครงขำ่ยเป็นของตนเอง และแบบท่ี 3 มีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2554 ถงึวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2555  ในอตัรำร้อยละ 4 ตอ่ปี ให้แก่กองทนุวิจยัและพฒันำ
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ภำยในวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2559   
ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำแนวทำงกำรด�ำเนินกำรในกรณีดงักล่ำวนี ้ เน่ืองจำก ท่ีผ่ำนมำก่อนท่ีจะมีประกำศ กสทช.  
เร่ือง แผนกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำน โดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคม พ.ศ. 2555 – 2559 ซึง่มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 
31 พฤษภำคม 2555 บริษัทถือปฏิบตัิตำมประกำศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มี
บริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำน โดยทัว่ถึงและบริกำรเพ่ือสงัคม โดยบริษัทเลือกท่ีจะด�ำเนินกำรให้บริกำรเองแทนกำรช�ำระเงินใน 
อตัรำร้อยละ 4 ตอ่ปี ให้แก่กองทนุวิจยัและพฒันำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม บริษัทจงึยงั 
ไมน่�ำสง่เงินให้แก่ กองทนุวิจยัและพฒันำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม ตำมท่ีได้รับแจ้ง
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 (ค)  ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน�าส่งส่วนแบ่งรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาร่วมการงานให้บริการโทรศัพท์
เคล่ือนที่หลังหกัภาษีสรรพสามติ                                                                                                                                                                                      

 กรมสรรพำกรแจ้งกำรประเมินภำษีมลูค่ำเพ่ิมเก่ียวกบักำรหกัภำษีสรรพสำมิตออกจำกสว่นแบ่งรำยได้ผลประโยชน์ ตอบแทน  
ตำมหนังสือแจ้งกำรประเมินภำษีมูลค่ำเพ่ิม  เลขท่ี ภ.พ. 73.1 - 01009410 - 25511209 - 005 - 01372  ถึงเลขท่ี  
ภ.พ. 73.1 - 01009410 - 25511209 - 005 - 01377  ลงวนัท่ี  9 ธนัวำคม 2551 แจ้งให้บริษัทช�ำระภำษีมลูค่ำเพ่ิมส�ำหรับ 
เดือนภำษี ธนัวำคม 2546 กมุภำพนัธ์ 2547 ธนัวำคม 2547 ธนัวำคม 2548 ธนัวำคม 2549 และธนัวำคม 2550 รวมเป็นเงิน 
4,561.30 ล้ำนบำท ประกอบด้วยภำษีมลูคำ่เพ่ิม จ�ำนวน 1,819.45 ล้ำนบำท และเบีย้ปรับและเงินเพ่ิมรวมจ�ำนวน 2,741.85 ล้ำน
บำท (เงินเพ่ิมค�ำนวณถงึวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551) โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2551 เห็นชอบ 
ให้บริษัทย่ืนอทุธรณ์ภำษีโดยช�ำระภำษีมลูค่ำเพ่ิม จ�ำนวน 1,819.45 ล้ำนบำท เพ่ือเป็นกำรลดภำระเงินเพ่ิมและขอทเุลำภำษี 
โดยวำงหลกัทรัพย์ค�ำ้ประกนัเป็นหนงัสือค�ำ้ประกนัธนำคำร จ�ำนวน  2,741.85 ล้ำนบำท แม้วำ่ฝ่ำยบริหำรของบริษัทมีควำมเหน็
วำ่บริษัทปฏิบตัติำมมตคิณะรัฐมนตรี และบริษัทไมค่วรต้องจำ่ยภำษีมลูคำ่เพ่ิมนีต้อ่กรมสรรพำกร แตเ่น่ืองจำกบริษัทมีควำมไม่
แนน่อนในกำรท่ีจะได้รับคืนเงินภำษีมลูคำ่เพ่ิมท่ีจำ่ยไปแล้ว บริษัท จงึบนัทกึคำ่ใช้จำ่ยส�ำหรับภำษีมลูคำ่เพ่ิมท่ีบริษัทได้ช�ำระเงิน
จ�ำนวนนีใ้ห้กรมสรรพำกรแล้วเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551

 เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2554  กรมสรรพำกรได้สง่ค�ำวนิิจฉยัอทุธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์ให้บริษัท โดยให้ยกอทุธรณ์
และให้ลดเบีย้ปรับคงเหลอืเรียกเก็บร้อยละ 80 และไมล่ดหรืองดเงินเพ่ิม คงเรียกเก็บเบีย้ปรับและ เงินเพ่ิม จ�ำนวน 2,377.96 ล้ำน
บำท และเม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2554 บริษัทได้ย่ืนฟ้องกรมสรรพำกรและพวก ตอ่ศำลภำษีอำกรเป็นคดีหมำยเลขด�ำ ท่ี 41/2554 
รวมทนุทรัพย์ 4,197.41 ล้ำนบำท และได้ย่ืนค�ำร้องขอทเุลำ กำรเสียภำษีอำกรตอ่กรมสรรพำกรเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2554   

                                                                                                                                                                                 
 บริษัทได้ด�ำเนินกำรจดัท�ำหนงัสือขอเปลี่ยนแปลงหนงัสือสญัญำค�ำ้ประกนัเป็นจ�ำนวนเงินรวม  2,377.37 ล้ำนบำท เม่ือวนัท่ี 11 

มีนำคม 2554 กรมสรรพำกรได้อนมุตัใิห้ทเุลำกำรเสียภำษีอำกรไว้ก่อนจนกวำ่จะมีค�ำพิพำกษำของศำลถงึท่ีสดุ 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2554 ศำลภำษีอำกรกลำงได้พิพำกษำให้บริษัทชนะคดีเฉพำะในสว่นของเบีย้ปรับภำษีมลูคำ่เพ่ิมทัง้หมด 
เป็นเงินทัง้สิน้ 1,455.56 ล้ำนบำท ส�ำหรับภำษีมลูคำ่เพ่ิมจ�ำนวน 1,819.45 ล้ำนบำท และเงินเพ่ิมจ�ำนวน 922.40 ล้ำนบำท ศำล
ยกค�ำขอของบริษัทโดยศำลเห็นว่ำ บริษัทยังคงต้องรับผิดตำมกำรประเมินของ เจ้ำพนักงำนประเมินและค�ำวินิจฉัยขอ 
งคณะกรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์ และเม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2555 บริษัทอนมุตัใิห้อทุธรณ์คดัค้ำน ค�ำพิพำกษำของศำลภำษีอำกร
กลำง และบริษัทได้ท�ำหนงัสือถงึกรมสรรพำกรเพ่ือขออนมุตัเิปลี่ยนหนงัสือสญัญำค�ำ้ประกนัของธนำคำร โดยขอปรับลดจ�ำนวน
วงเงินค�ำ้ประกนัลงจ�ำนวน 1,455.56 ล้ำนบำท 

 เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2555 กรมสรรพำกรแจ้งว่ำไม่อนมุตัิให้เปลี่ยนหนงัสือค�ำ้ประกนัดงักล่ำว เน่ืองจำกยงัมิได้มีค�ำพิพำกษำ 
ของศำลถงึท่ีสดุ

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่ได้บนัทึกหนีส้ินส�ำหรับเงินเพ่ิมจ�ำนวนดงักล่ำวในงบกำรเงิน เน่ืองจำกมีควำมเช่ือมัน่ว่ำบริษัทจะไม่มี 
ภำระหนีส้นิจำกเงินเพ่ิมตำมท่ีกรมสรรพำกรวินิจฉยั

       
  (ง)  ข้อพพิาทการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2549 กทช. ได้ออกประกำศวำ่ด้วยกำรใช้และเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 เพ่ือก�ำหนด

รำยละเอียดเก่ียวกบัหน้ำท่ีของผู้ประกอบกำรท่ีได้รับใบอนญุำตกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ท่ีมีโครงข่ำยโทรคมนำคมของ
ตนเอง ในกำรท่ีจะต้องยินยอมให้ผู้ รับใบอนญุำตท่ีมีโครงขำ่ยโทรคมนำคมรำยอ่ืนเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมเข้ำกบัโครงขำ่ย
โทรคมนำคมของตนเม่ือมีกำรร้องขอ ทัง้นี ้ เพ่ือให้กำรสื่อสำรข้ำมโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นไปได้ด้วยดีและให้ผู้ ให้เช่ือมต่อ 
โครงข่ำยมีสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่ำตอบแทนกำรเช่ือมต่อโครงข่ำย (Interconnection Charge : IC) ในอตัรำท่ีสะท้อนถึงต้นทนุ  
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มีผลให้ผู้ประกอบกำรทัง้ท่ีได้รับใบอนุญำตกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและผู้ประกอบกำรกิจกำรโทรคมนำคมท่ีได้รับ
สมัปทำนหรือสญัญำร่วมกำรงำน ตำมมำตรำ 80 แหง่พระรำชบญัญตักิำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544 ต้องท�ำกำร
ตกลงเร่ืองกำรใช้และเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมระหวำ่งกนั บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรท่ีต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศ
ดงักลำ่ว ซึง่มีโครงขำ่ย ท่ีต้องด�ำเนินกำรภำยใต้ประกำศฯ ได้แก่ โครงขำ่ยโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ (International Telephone 
Network) โครงขำ่ยโทรศพัท์พืน้ฐำน (Fixed Line) และโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (CDMA สว่นกลำง และสว่นภมิูภำค) 

 บริษัท ได้ด�ำเนินกำรเจรจำกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนแตไ่มส่ำมำรถท�ำควำมตกลงในกำรลงนำมในสญัญำกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย
โทรคมนำคมกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนได้ เน่ืองจำก ไมส่ำมำรถตกลงเร่ืองอตัรำคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย (อตัรำคำ่ IC) 
ได้ บริษัทได้เข้ำสูก่ระบวนกำรระงบัข้อพิพำทกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมตำมประกำศ กทช. กบัผู้ประกอบกำรท่ีอยูภ่ำย
ใต้สญัญำร่วมกำรงำนกบับริษัท ได้แก่ DTAC และผู้ประกอบกำรท่ีไมไ่ด้อยูภ่ำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน ได้แก่ บมจ. ทีโอที และ 
บริษัท แอดวำนซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกดั (มหำชน) (AIS)  

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

โดยก�ำหนดให้บริษัท และ บมจ. ทีโอที คิดค่ำ IC ส�ำหรับโครงข่ำยโทรศพัท์พืน้ฐำนต่อกนั ตัง้แต่วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2551  
(วนัท่ี กวพ. รับค�ำร้องของบริษัทเข้ำสูก่ระบวนกำรระงบัข้อพิพำท) 

 เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2553 กวพ. ได้มีค�ำวินิจฉยัข้อพิพำทระหวำ่งบริษัทกบั AIS  โดยก�ำหนดให้บริษัท และ AIS คดิคำ่ IC ในอตัรำ 
0.43 บำท/นำที ส�ำหรับบริกำรกำรเรียกเข้ำถึงจุดปลำยทำง (Call Termination) และบริกำร กำรเรียกออกจำกจุดเร่ิมต้น  
(Call Origination) ซึง่ให้ใช้อตัรำดงักลำ่ว  ส�ำหรับคำ่ IC ตัง้แตว่นัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2551 (วนัท่ี กวพ. รับค�ำร้องของบริษัทเข้ำสู่
กระบวนกำรระงบัข้อพิพำท) ทัง้นี ้บริษัท และ AIS สำมำรถย่ืนค�ำร้องขอให้ กวพ. ตีควำมหรืออธิบำยควำมค�ำวินิจฉยัข้อพิพำท
ได้ภำยใน  30 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับส�ำเนำค�ำวินิจฉยั และอำจคดัค้ำน ค�ำวินิจฉยัดงักลำ่วได้ภำยใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับ 
ส�ำเนำค�ำวินิจฉยั  

 เม่ือวนัท่ี 6 เมษำยน 2553 บริษัท และ AIS ตกลงท�ำสญัญำ IC ตำมค�ำชีข้ำดกำรไตส่วนข้อเท็จจริงท่ี 1/2553 เร่ิมคิดค่ำ IC  
ตัง้แตว่นัท่ี 7 เมษำยน 2553 ส�ำหรับโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและประจ�ำท่ีเทำ่นัน้ ในสว่นของโครงขำ่ยโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ 
AIS อ้ำงว่ำ ได้มีกำรท�ำข้อตกลงกำรประกันรำยได้ขัน้ต�่ำส่วนแบ่งค่ำพูดโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศกับ บมจ. ทีโอที เป็นเหต ุ
ให้ไมส่ำมำรถท�ำสญัญำกบับริษัทได้

 วนัท่ี 28 ธันวำคม 2553 บริษัทได้รับทรำบค�ำชีข้ำดข้อพิพำทระหว่ำงบริษัทกบั AIS และค�ำชีข้ำดข้อพิพำทระหว่ำงบริษัทกบั  
บมจ. ทีโอที ตำมกระบวนกำรของประกำศ IC โดยในส่วนของค�ำชีข้ำดข้อพิพำทระหว่ำงบริษัทกบั AIS นัน้ มีมติให้บริษัท 
มีสทิธิน�ำโครงขำ่ยโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศเช่ือมตอ่กบัโครงขำ่ยของ AIS ได้ แต ่AIS  ยงัปฏิเสธกำรท�ำสญัญำ IC เชน่เดมิ

 เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2554 บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้อง กสทช. ต่อศำลปกครองให้มีค�ำสัง่เพิกถอนค�ำชีข้ำดข้อพิพำทท่ี 3/2553  
ของ กสทช.  เพิกถอนค�ำวินิจฉยัข้อพิพำทท่ี 5/2551 ของ กวพ. และเพิกถอนมต ิกสทช. ในกำรประชมุครัง้ท่ี 28/2553

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2556 บริษัท มีหนงัสือถงึส�ำนกังำน กสทช. ขอให้คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมก�ำหนดมำตรกำรบงัคบั
ทำงปกครองให้ บมจ. ทีโอที ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค�ำชีข้ำด เน่ืองจำก บมจ.ทีโอที ได้ปฏิเสธกำรเรียกเก็บคำ่ IC

 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2558 ศำลปกครองกลำงมีค�ำพิพำกษำให้เพิกถอนค�ำชีข้ำดข้อพิพำทท่ี 3/2553 ของ กสทช. เฉพำะ 
ในสว่นท่ีรับรองให้คูก่รณีมีสทิธิเรียกเก็บคำ่ IC ระหวำ่งกนั นบัแตว่นัท่ีประกำศ IC มีผลบงัคบัใช้บงัคบั ซึง่ บริษัท ได้ย่ืนอทุธรณ์
ตอ่ศำลปกครองสงูสดุแล้ว
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 ก่อนท่ี กทช. จะมีประกำศวำ่ด้วยกำรใช้และเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม บริษัทในฐำนะเป็นผู้ให้บริกำรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ 
ได้มีกำรท�ำข้อตกลง เร่ือง กำรจำ่ยสว่นแบง่คำ่พดูโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ในกรณีท่ีลกูค้ำของบริษัท 
มีกำรใช้งำนผำ่นโครงขำ่ยของผู้ประกอบกำรดงักลำ่ว ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้แจ้งขอยกเลกิกำรจำ่ยสว่นแบง่คำ่พดูโทรศพัท์ในอตัรำ
เดมิกบัผู้ประกอบกำรทกุรำย ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2551 เป็นต้นไป และตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2552 บริษัทได้บนัทกึสว่น
แบง่คำ่พดูโทรศพัท์ดงักลำ่วในงบกำรเงินด้วยอตัรำ IC ท่ี 0.5652 บำท/นำที ซึง่ผู้ประกอบกำรหลำยรำยยงัโต้แย้งไมย่อมรับอตัรำ
ดงักลำ่ว จงึเกิดเป็นข้อพิพำทระหวำ่งบริษัทกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน  ยกเว้น DTAC ซึง่บริษัทสำมำรถเจรจำตกลงท�ำสญัญำกำร
ช�ำระคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคมได้ และตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษำยน 2553 บริษัทได้บนัทกึสว่นแบง่ค่ำพดูโทรศพัท์
ระหวำ่งประเทศส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ท่ีไมส่ำมำรถเจรจำตกลงกนัโดยใช้อตัรำคำ่ IC ตำมประกำศ กสทช. เม่ือวนัท่ี 7 
กรกฎำคม 2557 เร่ือง อตัรำคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมท่ีเป็นอตัรำอ้ำงอิง 

 ทัง้นี ้บริษัทได้บนัทกึรับรู้ภำระผกูพนัจำกกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมไว้ในงบกำรเงินแล้ว และเช่ือวำ่ผลสรุปของข้อพิพำท
และกระบวนกำรยตุธิรรมในอนำคตไมน่ำ่จะสง่ผลกระทบอยำ่งมีสำระส�ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินของบริษัท  

 
 (จ) คดคีวาม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  บริษัทมีคดีควำมท่ีอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินกำร ดงันี ้

 1. บริษัทเป็นโจทก์ในคดีพิพำทกบับคุคลและกิจกำรตำ่ง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัคดีละเมิดและคดีผิดสญัญำ โดยมีคำ่เรียกร้อง ณ วนั
ท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน 449,234.18 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 400,222.89 ล้ำนบำท) ซึง่มีคดีส�ำคญั 
จ�ำนวน 417,651.48 ล้ำนบำท ดงันี ้

 
1.1  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC น�ำคำ่ภำษีสรรพสำมิตหกัออกจำก สว่นแบง่รำยได้ ท่ีต้อง

น�ำสง่ให้บริษัท ตัง้แตปี่ด�ำเนินกำรท่ี 12 – 16 (16 ก.ย. 45 – 15 ก.ย. 50) ตำมมตคิณะรัฐมนตรีรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 21,981.87 
ล้ำนบำท ปัจจุบันอนุญำโตตุลำกำรชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำทของบริษัท บริษัทได้ร้องขอเพิกถอนค�ำชีข้ำดของ
อนญุำโตตลุำกำรตอ่ศำลปกครองกลำง ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

1.2   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DPC น�ำคำ่ภำษีสรรพสำมิตหกัออกจำกสว่นแบง่รำยได้ ท่ีต้อง
น�ำสง่ให้บริษัท ตัง้แตปี่ด�ำเนินกำรท่ี 6 – 10 (16 ก.ย. 45 – 15 ก.ย. 50) ตำมมตคิณะรัฐมนตรีรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,410.99 
ล้ำนบำท ปัจจุบันอนุญำโตตุลำกำรชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำทของบริษัท บริษัทได้ร้องขอเพิกถอนค�ำชีข้ำดของ
อนญุำโตตลุำกำรตอ่ศำลปกครองกลำง ศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกค�ำร้องของบริษัท ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวำ่งอทุธรณ์
ตอ่ศำลปกครองสงูสดุ

1.3   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี True Move  น�ำคำ่ภำษีสรรพสำมิตหกัออกจำก สว่นแบง่รำยได้ 
ท่ีต้องน�ำสง่ให้บริษัท ตัง้แตปี่ด�ำเนินกำรท่ี 7 – 11 (16 ก.ย. 45 – 15 ก.ย. 50) ตำมมติคณะรัฐมนตรีรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
8,969.08 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำทของบริษัท บริษัท ได้ร้องขอเพิกถอนค�ำชีข้ำด
ของอนญุำโตตลุำกำรตอ่ศำลปกครองกลำง ศำลปกครองกลำงพิพำกษำยกค�ำร้องบริษัทอทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุ ขณะ
นีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสงูสดุ

1.4  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC ไมด่�ำเนินกำรโอนกรรมสทิธ์ิเสำอำกำศและอปุกรณ์เสำ
อำกำศจ�ำนวน 5,016 ต้น ให้บริษัทตำมเง่ือนไขของสญัญำร่วมกำรงำน คดิเป็นรำคำคำ่เสำอำกำศฯ จ�ำนวน 2,392.02 ล้ำน
บำท โดย DTAC อ้ำงวำ่เสำอำกำศและอปุกรณ์เสำอำกำศเป็นอำคำร ตำม พ.ร.บ. ควบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 ประกอบ 
กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2544 เม่ือปลกูสร้ำงบนท่ีดินของบคุคลภำยนอก ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งคูก่รณีคดัค้ำนอนญุำโตตลุำกำร 
ตอ่คณะอนญุำโตตลุำกำร
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1.5   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี True Move ไมด่�ำเนินกำรโอนกรรมสทิธ์ิเสำอำกำศและอปุกรณ์
เสำอำกำศจ�ำนวน 4,546 ต้น ให้บริษัทตำมเง่ือนไขของสญัญำร่วมกำรงำน คดิเป็นรำคำคำ่เสำอำกำศฯจ�ำนวน 2,766.17 ล้ำน
บำท โดย True Move อ้ำงว่ำ เสำสูงไม่ใช่อุปกรณ์โทรคมนำคมแต่เป็นสิ่งปลูกสร้ำง คณะอนุญำโตตุลำกำรชีข้ำด 
ให้ยกข้อเรียกร้องของบริษัทโดยเห็นว่ำสิทธิเรียกร้องของบริษัทยงัไม่ถึงก�ำหนดเวลำใช้สิทธิเรียกร้อง บริษัทได้ย่ืนค�ำร้อง 
ขอเพิกถอนค�ำชีข้ำดตอ่ศำลปกครองกลำงเป็นคดีหมำยเลขด�ำท่ี 1813/2556

1.6  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี บริษัท ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัตมีิเดีย จ�ำกดั (Hutch) ผิดสญัญำ
ท�ำกำรตลำดกับบริษัท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,163.06 ล้ำนบำท และ Hutch คัดค้ำนและร้องแย้งเรียกให้บริษัทช�ำระ 
คำ่เสียหำยกรณีอ้ำงวำ่ผิดสญัญำช�ำระหนีค้ำ่ตอบแทนกำรตลำดลำ่ช้ำเป็นจ�ำนวนเงิน 2,544.72 ล้ำนบำท อยักำรร้องขอให้
สถำบนัอนญุำโตตลุำกำรยกข้อพิพำทท่ีได้ระงบักำรพิจำรณำไว้ชัว่ครำวขึน้มำพิจำรณำตอ่ไป อนญุำโตตลุำกำรยกค�ำเสนอ
ข้อพิพำท และยกข้อเรียกร้องแย้งของ Hutch บริษัทได้ย่ืนค�ำร้องขอเพิกถอน ค�ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำรตอ่ศำลปกครองกลำง

1.7  บริษัทได้ย่ืนฟ้องกรมสรรพำกรต่อศำลภำษีอำกรกลำงขอให้เพิกถอนกำรประเมินภำษีมลูค่ำเพ่ิมและค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมประมวลรัษฎำกร รวมทุนทรัพย์ 4,197.41 ล้ำนบำท ซึ่งพิพำกษำให้แก้ไข 
กำรประเมินเฉพำะเบีย้ปรับ สว่นคำ่ภำษีมลูคำ่เพ่ิมและคำ่เงินเพ่ิมศำลยกฟ้องไม่แก้ไขกำรประเมินให้บริษัท ปัจจบุนับริษัท
อทุธรณ์ตอ่ศำลฎีกำ

1.8   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี  DPC ไม่ช�ำระค่ำผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพ่ิม ปีด�ำเนินกำร 
ท่ี 10 - 11 และ 12 บำงสว่น จำกกำร Roaming กบั AIS ทนุทรัพย์จ�ำนวน 2,000.22 ล้ำนบำท อยู่ระหวำ่งกำรแต่งตัง้ 
คณะอนญุำโตตลุำกำร

1.9  บริษัทย่ืนฟ้องกระทรวงกำรคลงัตอ่ศำลปกครองกลำงกรณีพนัต�ำรวจโททกัษิณ ชิณวตัร ขณะด�ำรงต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรี จงใจปฏิบตัิหน้ำท่ีและใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่งโดยมิชอบด้วยกฎหมำยท�ำให้บริษัทได้รับควำมเดือดร้อน 
และเสียหำยโดยไม่ได้รับค่ำส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนตำมสญัญำร่วมกำรงำนจำก DTAC True Move และ DPC  
และต้องช�ำระภำษีมลูค่ำเพ่ิมของจ�ำนวนเงินค่ำผลประโยชน์ตอบแทนส่วนท่ีน�ำไปหกัค่ำภำษีสรรพสำมิตและภำษีเพ่ิมเพ่ือ
กระทรวงมหำดไทย พร้อมช�ำระเบีย้ปรับเงินเพ่ิมให้กรมสรรพำกร เน่ืองจำกช�ำระภำษีมลูค่ำเพ่ิมไม่ถกูต้อง รวมทนุทรัพย์ 
จ�ำนวน 41,169.40 ล้ำนบำท ศำลปกครองกลำงมีค�ำสัง่ไม่รับค�ำฟ้องของบริษัทและจ�ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม  
บริษัทอทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุและศำลปกครองสงูสดุมีค�ำสัง่ให้รับค�ำฟ้องของบริษัทไว้พิจำรณำ 

1.10 บริษัทเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC ไมช่�ำระคำ่ผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพ่ิมปีด�ำเนินกำรท่ี 16 
(16 ก.ย. 49 – 15 ก.ย. 50)  กรณีน�ำค่ำ IC หกัออกจำกรำยได้ก่อนค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้บริษัท ทนุทรัพย์ 
จ�ำนวน 4,022.19 ล้ำนบำท อยูร่ะหวำ่งกำรแตง่ตัง้คณะอนญุำโตตลุำกำร

1.11 บริษัทเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC ไมช่�ำระคำ่ผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพ่ิม ปีด�ำเนินกำรท่ี 17 
(16 ก.ย. 50 – 15 ก.ย. 51)  รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 3,777.71 ล้ำนบำท อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำคดีของคณะอนญุำโตตลุำกำร

1.12  บริษัท เสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำร กรณี DPC ไม่จัดหำและโอนกรรมสิทธ์ิเสำอำกำศ/เสำสูง จ�ำนวน  
3,343 ต้น และ Power Supply จ�ำนวน 2,653 เคร่ือง ให้ บริษัท รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 2,229.89 ล้ำนบำท  
ปัจจุบนัอนุญำโตตุลำกำรชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำท โดยเห็นว่ำบริษัทยังไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องจนกว่ำสญัญำจะสิน้สุด  
บริษัท ร้องขอเพิกถอนค�ำชีข้ำดตอ่ศำลปกครองกลำง ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

1.13  บริษัท ย่ืนฟ้องส�ำนกังำน กสทช. เป็นจ�ำเลยท่ี 1 กสทช. เป็นจ�ำเลยท่ี 2 และคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม (กทค.)  
เป็นจ�ำเลยท่ี 3 ตอ่ศำลปกครองกลำง กรณีฟ้องเพิกถอนประกำศ กสทช. เร่ืองมำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำว
ในกรณีสิน้สดุกำรอนญุำตสมัปทำนหรือสญัญำให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 275,658.36  
ล้ำนบำท ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

1.14  บริษัท เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี True Move น�ำรำยจำ่ยคำ่ IC มำหกัออกจำกรำยได้ก่อนค�ำนวณ 
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่บริษัท ปีด�ำเนินกำรท่ี 16 รวมทุนทรัพย์จ�ำนวน 2,441.69 ล้ำนบำท ปัจจุบนั อยู่ระหว่ำง 
กำรพิจำรณำคดีของคณะอนญุำโตตลุำกำร
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

1.15  บริษัทย่ืนฟ้อง Hutch เป็นจ�ำเลยท่ี 1 บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกดั (BFKT) เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ธนำคำร ไทยพำณิชย์ 
จ�ำกดั (มหำชน) เป็นจ�ำเลยท่ี 3 ต่อศำลปกครองกลำง กรณีปฏิบติัผิดสญัญำท�ำกำรตลำดบริกำรวิทยคุมนำคมระบบ 
เซลลลู่ำฯ  สญัญำยกเลิกสญัญำท�ำกำรตลำด  สญัญำดแูลผู้ ใช้บริกำร สญัญำเช่ำเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนำคมฯ  
สญัญำท�ำกำรตลำดโทรข้ำมแดนอตัโนมตัแิละสญัญำค�ำ้ประกนั รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 1,576.19 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่ง
กำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

1.16  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC ผิดสญัญำให้ด�ำเนินกำรฯ โดยไม่ช�ำระค่ำส่วนแบ่ง 
ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมปีด�ำเนินกำรท่ี 18 (16 ก.ย. 51 - 15 ก.ย. 52) ทนุทรัพย์จ�ำนวน 3,517.00 ล้ำนบำท  
ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำคดีของคณะอนญุำโตตลุำกำร

1.17  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC  ผิดสญัญำให้ด�ำเนินกำรฯ โดยไม่ช�ำระคำ่ส่วนแบ่ง 
ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมปีด�ำเนินกำรท่ี 19 (16 ก.ย. 52 - 15 ก.ย. 53) ทนุทรัพย์จ�ำนวน 3,537.41 ล้ำนบำท  
ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำคดีของคณะอนญุำโตตลุำกำร 

1.18  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC  ผิดสญัญำให้ด�ำเนินกำรฯ โดยไม่ช�ำระคำ่ส่วนแบ่ง 
ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมปีด�ำเนินกำรท่ี 20 (16 ก.ย. 53 - 15 ก.ย. 54) ทนุทรัพย์จ�ำนวน 7,152.18 ล้ำนบำท  
ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำคดีของคณะอนญุำโตตลุำกำร

1.19  บริษัทได้ย่ืนฟ้อง ส�ำนกังำน กสทช. เป็นจ�ำเลยท่ี 1 กทค. เป็นจ�ำเลยท่ี 2 กสทช. เป็นจ�ำเลยท่ี 3 True Move เป็นจ�ำเลยท่ี 4 
และ DPC เป็นจ�ำเลยท่ี 5 ร่วมกนัเพ่ือช�ำระค่ำโครงข่ำยท่ีเกิดขึน้ระหว่ำงระยะเวลำคุ้มครองผู้ ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำว  
ตำมประกำศ กสทช. เ ร่ืองมำตรกำรคุ้ มครองผู้ ใช้บริกำรเป็นกำรชั่วครำวในกรณีสิน้สุดกำรอนุญำตสัมปทำน   
(16 ก.ย. 56 – 15 ก.ย. 57) ทนุทรัพย์จ�ำนวน 24,117.04 ล้ำนบำท

1.20  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณีท่ี True Move น�ำรำยจ่ำยคำ่ IC มำหกัออกจำกรำยได้ก่อนค�ำนวณ
รำยได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่บริษัท ในปีด�ำเนินกำรท่ี 15 ทนุทรัพย์จ�ำนวน 1,571.60 ล้ำนบำท ขณะนี ้
อนญุำโตตลุำกำรมีค�ำชีข้ำดให้ชนะคดีเตม็ตำมข้อเรียกร้อง  และ True Move ได้ย่ืนค�ำร้องตอ่ศำลปกครองกลำงขอเพิกถอน
ค�ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

2.  บริษัทเป็นจ�ำเลยในคดีพิพำทกบับคุคลและกิจกำรต่ำง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัคดีละเมิดและคดีผิดสญัญำ โดยมี ค่ำเรียกร้อง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จ�ำนวน  362,627.07 ล้ำนบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 361,300.77 ล้ำนบำท)  ซึง่มีคดีส�ำคญั 
จ�ำนวนเงิน 354,203.58 ล้ำนบำท ดงันี ้

2.1  บมจ.ทีโอที ฟ้องต่อศำลปกครองกลำง ให้บริษัทเป็นจ�ำเลยท่ี 1 และ DTAC เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ให้ร่วมกนั หรือแทนกนัช�ำ 
ระคำ่ AC ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม 2554 
เป็นต้นไป รวมทัง้ให้ปฏิบตัิตำมข้อตกลง AC ตอ่ไป รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 117,203.84 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิมและ
ดอกเบีย้) บริษัทย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องต่อศำลปกครองกลำงแล้ว ต่อมำได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมฟ้องคิดค่ำเสียหำยตัง้แต ่
วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถงึวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2557 พร้อมดอกเบีย้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 250,882.25 ล้ำนบำท

2.2  บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำงให้บริษัทเป็นจ�ำเลยท่ี 1 และ True Move เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ให้ร่วมกนัหรือแทน
กนัช�ำระคำ่ AC ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวำคม 2549 ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม 2554 
เป็นต้นไป รวมทัง้ให้ปฏิบตัิตำมข้อตกลง AC ตอ่ไป รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 41,540.28 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิมและ
ดอกเบีย้) บริษัทย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องต่อศำลปกครองกลำงแล้ว ต่อมำได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมฟ้องคิดค่ำเสียหำยตัง้แต ่
วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2549 ถงึวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2557 พร้อมดอกเบีย้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 90,907.70 ล้ำนบำท

2.3  บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำงให้บริษัทเป็นจ�ำเลยท่ี 1 และ DPC เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ให้ร่วมกนัหรือ แทนกนั 
ช�ำระคำ่ AC ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุำยน 2552 ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม 2554 เป็นต้น
ไป รวมทัง้ให้ปฏิบตัติำมข้อตกลง AC ตอ่ไป รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 3,315.71 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิมและดอกเบีย้) 
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บริษัทย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องและค�ำให้กำรเพ่ิมเติมต่อศำลปกครองกลำงแล้วต่อมำได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมฟ้องคิดค่ำ 
เสียหำยตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุำยน 2552 ถงึวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2557 พร้อมดอกเบีย้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 5,454.35 ล้ำนบำท

2.4  บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำงให้บริษัทช�ำระคำ่ AC บริกำรวิทยคุมนำคมระบบ CDMA แบบ ใช้บตัรจำ่ยเงิน
ลว่งหน้ำ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2550 ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ี 1 สงิหำคม 2553 เป็นต้นไป 
รวมทัง้ให้ปฏิบตัติำมข้อตกลง AC แบบใช้บตัรจ่ำยเงินลว่งหน้ำ รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 779.11 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิม
และดอกเบีย้) โดยบริษัทได้ย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องและค�ำให้กำรเพ่ิมเตมิตอ่ ศำลปกครองกลำงแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำร
พิจำรณำคดีของศำลปกครองกลำง

2.5  เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2551 บริษัทได้ย่ืนค�ำเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำรเรียกร้องให้ Hutch ช�ำระคำ่ใช้บริกำร
ท่ีบริษัทไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ ค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3 คำ่ธรรมเนียมเลขหมำย
โทรคมนำคมทัว่ไปและเลขหมำยโทรคมนำคมพิเศษ 4 หลกั เงินประกนัรำยได้ขัน้ต�่ำและคำ่ภำษีสรรพสำมิต รวมทนุทรัพย์
ทัง้สิน้ จ�ำนวน 1,163.06 ล้ำนบำท และเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2552 Hutch ได้ย่ืนค�ำคดัค้ำนและเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ 
คำ่เสียหำยจำกกำรท่ีช�ำระคำ่ตอบแทนท�ำกำรตลำดลำ่ช้ำ แขง่ขนัท�ำกำรตลำดในเขตพืน้ท่ี 25 จงัหวดัสว่นกลำง ไมแ่ก้ไข
ปัญหำกำรเรียกออก ไปยงัเครือข่ำยอ่ืนและไม่น�ำเงินคำ่เช่ือมโยงโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีหกัไว้โดยมิได้น�ำไปช�ำระให้ 
บมจ.ทีโอที มำค�ำนวณค่ำตอบแทน ท�ำกำรตลำดให้ Hutch รวมทนุทรัพย์ทัง้สิน้ จ�ำนวน 2,544.72 ล้ำนบำท ขณะนี ้
อยูร่ะหวำ่งแตง่ตัง้อนญุำโตตลุำกำร

 เม่ือวันท่ี 27 มกรำคม 2554 บริษัทได้ท�ำสัญญำยกเลิกสัญญำท�ำกำรตลำดบริกำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลูล่ำ  
Digital AMPS 800 Band A (สญัญำท�ำกำรตลำด) กบั Hutch ซึง่มีผลให้บริษัทและ Hutch ไมมี่ภำระผกูพนัใด ๆ  ตอ่กนั 
ตำมข้อก�ำหนดและเง่ือนไขในสญัญำท�ำกำรตลำดอีกตอ่ไป ทัง้นี ้ กำรยกเลกิสญัญำท�ำกำรตลำดดงักลำ่ว ไมมี่ผลกระทบ 
ต่อสิทธิเรียกร้องและข้อพิพำทใดๆ ท่ีมีอยู่ตำมสญัญำท�ำกำรตลำดก่อนวนัท่ีสญัญำมีผลใช้บงัคบั  โดยบรรดำข้อพิพำท 
และข้อเรียกร้องใดๆ  ระหว่ำงบริษัทและ Hutch ท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ีสญัญำมีผลใช้บงัคบัไม่ว่ำจะได้ ใช้สิทธิเรียกร้องแล้ว 
หรือไม ่บริษัทและ Hutch ตกลงท่ีจะท�ำกำรเจรจำกนัอยำ่งฉนัท์มิตร (Amicable) และสจุริต (Good Faith) หำกไมส่ำมำรถ
ตกลงกนัได้ภำยใน 90 วนั นบัจำกวนัท่ีลงนำมในสญัญำแตล่ะฝ่ำยมีสิทธิจะน�ำ ข้อพิพำทฟ้องร้องตอ่ศำลท่ีมีเขตอ�ำนำจ 
ในประเทศไทย จำกกำรยกเลิกสญัญำดงักลำ่วมีประเด็นท่ีบริษัทและ Hutch   ไม่สำมำรถเจรจำตกลงกนัได้ จึงได้น�ำ 
ข้อพิพำทฟ้องร้องตอ่ศำล ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครอง

2.6  เม่ือวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2545 บริษัท เทเลกำร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (เทเลกำร์ด) ได้ย่ืนค�ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบนั
อนญุำโตตลุำกำร กลำ่วหำวำ่บริษัทบอกเลกิสญัญำด�ำเนินกำรให้บริกำรบตัรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ ไมช่อบด้วยกฎหมำย 
โดยเรียกให้บริษัทคืนหลกัประกนัสญัญำ หลกัประกนักำรผลิตบตัร จ�ำนวน 7.06 ล้ำนบำท และเรียกค่ำเสียหำยอ่ืน ๆ  
อีกหลำยรำยกำร รวมทนุทรัพย์ทัง้สิน้ จ�ำนวน 1,059.54 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทได้ย่ืน ค�ำคดัค้ำน และเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 
2548 คณะอนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้บริษัทชนะคดีบำงสว่น ตอ่มำเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2549 บริษัท เทเลเมด คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ำกดั ในฐำนะผู้ ถือหุ้นในเทเลกำร์ดได้ย่ืนค�ำร้องตอ่ศำลปกครองกลำงขอให้เพิกถอนค�ำชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำร 
บริษัทย่ืนค�ำร้องต่อศำลปกครองกลำงให้บงัคบัตำมค�ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงบริษัท เทเลเมด 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั อทุธรณ์ตอ่ ศำลปกครองสงูสดุ

 2.7  คดีท่ีบริษัทถกูฟ้องร้องตำมสญัญำใช้บริกำรโครงขำ่ยเคเบลิใยแก้วน�ำแสง (FTTx)
2.7.1  บริษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (ALT) ได้แจ้งยกเลกิสญัญำกบับริษัทตัง้แตว่นัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2556 

และเม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2556 ได้ย่ืนฟ้องบริษัทต่อศำลแพ่งเพ่ือขอให้ศำลบงัคบัให้บริษัทช�ำระค่ำเช่ำใช้บริกำร              
ท่ีค้ำงช�ำระและค่ำเสียหำยตำมสญัญำใช้บริกำรโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของพืน้ท่ีเขตอตุสำหกรรมเหมรำช    
อีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอตุสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เป็นจ�ำนวนเงิน 465.70 ล้ำนบำท และเม่ือวนัท่ี                 
17 เมษำยน 2556 ALT ได้ท�ำกำรถอนฟ้องและไปฟ้องเป็นคดีใหมท่ี่ศำลปกครอง โดยคดี มีทนุทรัพย์จ�ำนวน 275.56 
ล้ำนบำท
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2.7.2  เม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน 2556 บริษัท ไทยทรำนสมิชชัน่ อินดสัทรี จ�ำกดั และบริษัท มิรำเคลิ สตำร์ แคปปิตอล จ�ำกดั 
ได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่ศำลแพง่โดยอ้ำงวำ่บริษัทไมช่�ำระคำ่ตอบแทนกำรใช้โครงขำ่ยเคเบลิ ใยแก้วน�ำแสงตำมสญัญำ
ใช้บริกำรโครงขำ่ยเคเบลิใยแก้วน�ำแสงของพืน้ท่ีเมืองพทัยำทนุทรัพย์จ�ำนวน 475.53 ล้ำนบำท และได้แจ้งยกเลกิ
สญัญำกบับริษัทแล้วตัง้แต่วนัท่ี 31 สิงหำคม 2556 และบริษัททัง้สองได้ย่ืนฟ้องบริษัทต่อศำลปกครองในกรณี
เดียวกนัมีทนุทรัพย์จ�ำนวน 330.40 ล้ำนบำท

2.7.3  บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ�ำกดั ได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่ศำลปกครองกลำง เรียกให้บริษัทชดใช้คำ่เสยีหำย   ตำมสญัญำ
เช่ำใช้บริกำรโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของพืน้ท่ีเขตจงัหวดันครรำชสีมำและจงัหวดัเชียงใหม่รวมทนุทรัพย์
จ�ำนวน 665.62 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

2.7.4   ALT และบริษัท นิวแฮมพ์เซอร์ อินชวัรันส์ สำขำประเทศไทย ได้ย่ืนฟ้องบริษัทให้ช�ำระคำ่ใช้บริกำรและคำ่เสียหำย
รวมทัง้โครงขำ่ยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงและอปุกรณ์ FTTx ภำยในเขตพืน้ท่ีเขตอตุสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ด
และนิคมอตุสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ทนุทรัพย์จ�ำนวน 299.97 ล้ำนบำท

2.7.5  บริษัท อีลทีเทค เทเลคอม จ�ำกดั  ได้ย่ืนฟ้องบริษัทให้ช�ำระคำ่ใช้บริกำรและคำ่เสียหำยรวมทัง้โครงขำ่ยเคเบลิใยแก้ว
น�ำแสงและอปุกรณ์ FTTx ภำยในเขตพืน้ท่ี จ.อบุลรำชธำนี และท่ีหวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 
366.10 ล้ำนบำท

2.7.6  บริษัท แพลทเนรำ จ�ำกัด ได้ย่ืนฟ้องบริษัทต่อศำลแพ่ง เรียกให้ชดใช้ค่ำกำรงำนท่ีได้ท�ำและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  
ตำมสญัญำกำรตดิตัง้อปุกรณ์และระบบโครงข่ำยเคเบลิใยแก้วน�ำแสงและอปุกรณ์ FTTx ในสว่นภมิูภำค 3 จงัหวดั 
ได้แก่ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัอบุลรำชธำนี และจงัหวดัอดุรธำนี รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 493.13 ล้ำนบำท

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 กำรพิจำรณำคดีหลำยคดีดงักลำ่วยงัไมแ่ล้วเสร็จ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทไมไ่ด้บนัทกึหนีส้นิเพ่ิมเติม 

จำกจ�ำนวนท่ีบริษัทได้บนัทกึไว้ในงบกำรเงิน เน่ืองจำกมีควำมเช่ือมัน่วำ่บริษัทจะไมมี่ภำระหนีส้นิส�ำหรับสว่นตำ่งดงักลำ่ว
 
 (ฉ)   ภาระค�า้ประกัน
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  บริษัทมีภำระค�ำ้ประกนั ดงันี ้
 บริษัทมีภำระผกูพนัจำกกำรให้ธนำคำรออกหนงัสือค�ำ้ประกนั จ�ำนวนเงินรวม 2,377.37 ล้ำนบำท เพ่ือย่ืนอทุธรณ์ภำษีและขอ

ทเุลำภำษีตอ่กรมสรรพำกร  เน่ืองจำกบริษัทเอกชนคูส่ญัญำร่วมกำรงำนน�ำสง่สว่นแบง่รำยได้ผลประโยชน์ตอบแทนตำมสญัญำ
ร่วมกำรงำนบริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหลงัหกัภำษีสรรพสำมิต 

 สนิทรัพย์ท่ีบริษัทน�ำไปใช้ค�ำ้ประกนักำรออกหนงัสอืค�ำ้ประกนัของธนำคำรดงักล่ำว ได้แก่ เงินฝำกประจ�ำไมเ่กิน 12 เดือน ธนำคำร
ธนชำต จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 2,500.00 ล้ำนบำท (เดมิจ�ำนวน 1,500.00 ล้ำนบำท) โดย เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2558 บริษัท  
ได้เปลี่ยนหลกัประกนัจำกตัว๋สญัญำใช้เงินธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 1,000.00 ล้ำนบำท 
(เดมิบริษัทบนัทกึเป็นเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน) เป็นเงินฝำกประจ�ำ ไมเ่กิน 12 เดือน ธนำคำรธนชำต จ�ำกดั (มหำชน) รวมสนิทรัพย์
ท่ีใช้เป็นหลกัประกนักำรออกหนงัสือค�ำ้ประกนัธนำคำร เป็นเงินฝำกประจ�ำไม่เกิน 12 เดือน ธนำคำรธนชำต จ�ำกดั (มหำชน) 
จ�ำนวน 2,500.00 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทบนัทึกเป็นเงินลงทนุชัว่ครำว แต่เน่ืองจำกเงินลงทนุชัว่ครำวดงักล่ำวเป็นสินทรัพย์ท่ีมี 
ภำระผกูพนั บริษัทจงึได้พิจำรณำจดักลุม่รำยกำรบญัชีเป็นเงินลงทนุชัว่ครำวท่ีมีภำระผกูพนัประเภทสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 บริษัทได้น�ำเงินฝำกประจ�ำ 1 ปี ของธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 20.00 ล้ำนบำท ไปเป็นหลกัประกนักำรออก
หนงัสือค�ำ้ประกนัธนำคำรเพ่ือใช้ในกำรท�ำนิติกรรมสญัญำและข้อตกลงใด ๆ ในนำมของบริษัท และเงินฝำกประจ�ำ 1 ปี ของ
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์จ�ำนวน 485.00 ล้ำนบำท และธนำคำรกรุงไทย จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 15.00 ล้ำนบำท เพ่ือค�ำ้ประกนั
เงินกู้สวสัดกิำรของพนกังำน

 รวมเงินลงทนุชัว่ครำวท่ีมีภำระผกูพนั จ�ำนวนทัง้สิน้ 3,020.00 ล้ำนบำท 
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 (ช)  ภาระผูกพนัตามรายจ่ายฝ่ายทนุ 
      รำยจำ่ยฝ่ำยทนุท่ีถือเป็นภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ท่ีไมไ่ด้รับรู้ในงบกำรเงินโดยมีสำระส�ำคญั ดงันี ้                 

    
 ท่ีดนิและสว่นปรับปรุงท่ีดนิ    3.47              -    3.47              -
 อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร 1,372.25 2,038.18 1,372.25 2,038.18
  อปุกรณ์โทรคมนำคม 3,934.09 5,074.08 3,934.09 5,074.08
  ระบบโครงขำ่ยเคเบลิใต้น�ำ้ 979.63 737.54 979.63 737.54
  เคร่ืองมือ อปุกรณ์อ่ืน เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้ และเคร่ืองใช้ส�ำนกังำน 1,422.67 1,436.61 1,422.67 1,436.61
  ยำนพำหนะ 17.17 19.55 17.17 19.55
 กำรวิจยัและพฒันำ         0.03 0.13        0.03 0.13
  เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน 0.18 0.18 0.18 0.18
  คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำระยะยำว  (ระบบเคเบลิใต้น�ำ้) 37.93 37.93 37.93 37.93
   รวม 7,767.42 9,344.20 7,767.42 9,344.20
                                   
 ณ  วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2558 รำยจำ่ยฝ่ำยทนุท่ีถือเป็นภำระผกูพนัส�ำหรับอปุกรณ์โทรคมนำคมและระบบโครงขำ่ยเคเบลิใต้น�ำ้ 

ประกอบด้วยรำยจำ่ยท่ีส�ำคญัจ�ำนวน 2,541.10 ล้ำนบำท ดงันี ้

 1. ขยำยวงจรระบบเคเบลิใต้น�ำ้ จ�ำนวน  979.63  ล้ำนบำท
 2. จดัสร้ำงขำ่ยเช่ือมโยง Optical Fiber จ�ำนวน 1,221.25 ล้ำนบำท
 3. อปุกรณ์ระบบ DW/DM จ�ำนวน 94.93 ล้ำนบำท
 4. ระบบโครงขำ่ย Digital Trunked Radio System (DTRS) จ�ำนวน 245.29 ล้ำนบำท

 (ซ)  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน  
 บริษัทท�ำสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนและกำรใช้บริกำรตำ่ง ๆ  ส�ำหรับส�ำนกังำน สถำนท่ี รถยนต์ โครงขำ่ยโทรคมนำคม บริกำรระบบ

คอมพิวเตอร์ และบริกำรบ�ำรุงรักษำส�ำหรับซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ เป็นระยะเวลำตัง้แต ่1 ปี ถงึ 15 ปี โดยมีเง่ือนไขตอ่อำยสุญัญำ
ได้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 จ�ำนวนเงินขัน้ต�่ำท่ีต้องจำ่ยช�ำระในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนท่ียกเลกิไมไ่ด้ ท่ี
มีสำระส�ำคญัสรุปได้ดงันี ้ 

            งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557
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       หน่วย : ล้าน
     2558  2557
 สกุลเงนิบาท

 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี  181.11  99.19
 2 - 5 ปี   119.28  114.78
 รวม   300.39  213.97
 สกุลเงนิดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ บาทเทยีบเท่า ดอลลาร์ บาทเทยีบเท่า

 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี 0.50 2.37 0.50 2.16
 2 - 5 ปี  0.63 2.96 0.80 3.42
 รวม  1.13 5.33 1.30 5.58
 สกุลเงนิยูโร ยูโร บาทเทยีบเท่า ยูโร บาทเทยีบเท่า
 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี 0.01 0.62 0.01 0.44
 รวม  0.01 0.62 0.01 0.44
 สกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์ บาทเทยีบเท่า ดอลลาร์ บาทเทยีบเท่า

 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี 3.89 141.25 3.80 125.86
 2 - 5 ปี  0.37 13.36 0.84 27.89
 รวม  4.26 154.61 4.64 153.75

 นอกเหนือจำกสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนท่ียกเลกิไมไ่ด้ บริษัทยงัมีภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำกำรใช้บริกำรอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ระบอุตัรำบริกำร
ท่ีแนน่อน โดยคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่วจะรับรู้ในงบกำรเงินเม่ือมีกำรใช้บริกำรเกิดขึน้

 ภำระผกูพนัตำมสญัญำร่วมกำรงำนได้กลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 40 (ก)                                                                                                                                     
 
41 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่ำงงวด บริษัทได้ด�ำเนินกำรค้ำตำมปกติกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั โดยท่ีบริษัทได้คิดรำคำซือ้ขำยสินค้ำและบริกำรกบั 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำท่ีเทียบเทำ่กบัรำคำท่ีคดิกบับคุคลภำยนอก โดยมีเง่ือนไขตำ่ง ๆ ตำมปกตทิำงธรุกิจ

 บริษัทไม่ได้เปิดเผยรำยกำรกบัพนกังำน ผู้บริหำร หรือสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักลำ่วของหน่วยงำนรำชกำร 
และรัฐวิสำหกิจเป็นรำยกำรกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรดงักลำ่วมีเง่ือนไขตำมปกติทำงธรุกิจ

 บริษัทเช่ือวำ่กำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกนัในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินนี ้ได้แสดงข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำ
อยำ่งพอเพียงแล้ว
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 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัในระหวำ่งปีท่ีมีสำระส�ำคญัสำมำรถสรุปได้ดงันี ้
 รำยได้และคำ่ใช้จำ่ยกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงันี ้

 รายได้    
 ธรุกิจโทรศพัท์    
      - บริษัทร่วม 0.08 0.06 0.08 0.06
       รวม 0.08 0.06 0.08 0.06
 ธรุกิจบรอดแบรนด์    
      - กำรร่วมค้ำ 1.89 4.10 1.89 4.10
   รวม 1.89 4.10 1.89 4.10
 ธรุกิจโครงขำ่ย    
      - กำรร่วมค้ำ 0.32 0.24 0.32 0.24
   รวม 0.32 0.24 0.32 0.24
 พฒันำสนิทรัพย์และบริกำรอ่ืน    
      - บริษัทร่วม 0.81 0.10 0.81 0.10
              รวม 0.81 0.10 0.81 0.10
 รวมรายได้จากกจิการที่เก่ียวข้องกัน 3.10 4.50 3.10 4.50

       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

       งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2558 2557 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)

 ค่าใช้จ่าย     
 คำ่ใช้จำ่ยบริกำรโทรคมนำคม    
  -  บริษัทร่วม 7.66 7.82 7.66 7.82
      -  กำรร่วมค้ำ 33.96 38.16 33.96 38.16
              รวม 41.62 45.98 41.62 45.98
 คำ่ตอบแทนท�ำกำรตลำด    
       -  กำรร่วมค้ำ 1.53 3.65 1.53 3.65
              รวม 1.53 3.65 1.53 3.65
 รวมค่าใช้จ่ายในกจิการที่เก่ียวข้องกัน 43.15 49.63 43.15 49.63
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 ยอดคงเหลือระหวำ่งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงันี ้

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น    
 ลกูหนีก้ำรค้ำ    
        - บริษัทร่วม 0.05 0.02 0.05 0.02
        - กำรร่วมค้ำ 403.59 403.62 403.59 403.62
              รวม 403.64 403.64 403.64 403.64
 หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (9.69) (9.69) (9.69) (9.69)
       รวมลูกหนีก้ารค้า   393.95 393.95 393.95 393.95
 ลกูหนีอ่ื้น    
        - กำรร่วมค้ำ       - 1.71       - 1.71
 รวมลกูหนีอ่ื้น      - 1.71      - 1.71
 รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 393.95 395.66 393.95 395.66
 คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย    
        - กำรร่วมค้ำ 233.36 241.94 233.36 241.94
   รวม 233.36 241.94 233.36 241.94
 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน    
        - กำรร่วมค้ำ 3.20 3.91 3.20 3.91
              รวม 3.20 3.91 3.20 3.91

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 คำ่ตอบแทนผู้บริหำร ซึง่ประกอบด้วย คำ่ตอบแทนแรงงำน คำ่สวสัดกิำร คำ่เชำ่ยำนพำหนะ และคำ่น�ำ้มนัเชือ้เพลงิ เงินบ�ำเหน็จ

และผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ส�ำหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงันี ้    
 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร    
        - ผลประโยชน์ระยะสัน้ 25.32 35.77 25.32 35.77
        - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 0.60 2.35 0.60 2.35
       รวม 25.92 38.12 25.92 38.12

42 รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมและการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียง 
 หรือโทรทัศน์และเพี่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง 
 บริษัทเป็นผู้ ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 รำยละเอียดตำมท่ีกล่ำวมำแล้ว 

ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 1.5 และเป็นผู้ ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์เพ่ือให้บริกำร 
กระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ และเพ่ีอให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสียง รำยละเอียดตำมท่ีกลำ่วมำแล้วในหมำยเหตปุระกอบงบ 
กำรเงินข้อ 1.6 โดยมีรำยละเอียดของฐำนรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือ
โทรทศัน์ เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ และเพ่ีอให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสยีง ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
และ 2557 แยกตำมประเภทใบอนญุำต ดงันี ้

            งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557

            งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ
    2558 2557 2558 2557
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                                 ประเภทใบอนุญาต 2558 2557
     (ปรับปรุงใหม่)

 1. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 1     2,552.60 2,102.27
 2. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 2     1,080.39 1,111.56
 3. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3     39,369.18 40,553.57
 4. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ 1.05 3.03
           เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ ชอ่งรำยกำร CAT Channel   
 5. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ 137.51 108.88
  เพ่ือให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ ท่ีไมใ่ช้คลื่นควำมถ่ี ระดบัชำต ิ    
 
 ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคม หมำยรวมถงึรำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตด้วย

 และ ตำมท่ี กสทช. ได้ออกประกำศ แผนกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคม พ.ศ. 2555 - 2559 
และหลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถึงและบริกำรเพ่ือสงัคม 
โดยมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2555 ซึง่ก�ำหนดให้ผู้ รับใบอนญุำตฯ ต้องน�ำสง่รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคม
ให้แก่กองทนุฯ ในอตัรำร้อยละ 3.75 ตอ่ปีของรำยได้สทุธิ โดยแบง่ช�ำระเป็น 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ภำยในวนัท่ี  31 กรกฎำคม ของทกุปี 
โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนมกรำคมถงึเดือนมิถนุำยนของปีเดียวกนัและช�ำระครัง้ท่ี 2 ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม ของทกุปี  
โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคมของปีก่อนหน้ำนัน้ บริษัทมีรำยได้สทุธิท่ีต้องน�ำส่งให้แก่กองทนุฯ  
ของปี 2558 จ�ำนวน 39,052.63 ล้ำนบำท (ปี 2557 (ปรับปรุงใหม)่ จ�ำนวน 40,346.11 ล้ำนบำท)

43   เงินปันผล
 ตำมมตกิำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 วนัท่ี 13 สงิหำคม 2558 ได้อนมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำน

ของปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 1.59915 บำทต่อหุ้น เป็นจ�ำนวนเงินปันผลทัง้สิน้ 1,599.15 ล้ำนบำท โดยบริษัท 
ได้น�ำสง่เงินปันผลจ�ำนวนดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้ว เม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 2558

 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 11/2558 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิประกำศจ่ำย เงินปันผลงวด 
ระหวำ่งกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนงวดคร่ึงปี 2558 (มกรำคม - มิถนุำยน) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 1 บำท เป็นจ�ำนวนเงิน
ทัง้สิน้ 1,000.00 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้น�ำสง่เงินปันผลจ�ำนวนดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้วเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2558

 ตำมมตท่ีิประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2557 ได้อนมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผลจำก ผลกำรด�ำเนินงำน
ของปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 16.50 บำทตอ่หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินทัง้สิน้ 16,500.00 ล้ำนบำท นัน้ บริษัทได้บนัทกึเป็น
เงินปันผลค้ำงจ่ำยไว้ในงบกำรเงินตัง้แต่ปี 2556 และน�ำส่งเงินปันผลส�ำหรับปี 2555 ให้กระทรวงกำรคลังครบถ้วนแล้ว  
โดยเงินปันผลงวดท่ี 5 (งวดสดุท้ำย) จ�ำนวน 2,000.00 ล้ำนบำท บริษัทน�ำสง่ให้แก่กระทรวงกำรคลงัเม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม 2558 

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

 ตำมมตท่ีิประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2557 ได้อนมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำน
ของปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.53279 บำทตอ่หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินทัง้สิน้ 532.79 ล้ำนบำท  โดยบริษัทได้จำ่ยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้วเม่ือวนัท่ี 27 สงิหำคม 2557
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

 ตำมมตท่ีิประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2557 ได้อนมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำน
ของปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 16.50 บำทตอ่หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินทัง้สิน้ 16,500.00 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ บริษัทได้น�ำสง่
เงินปันผลงวดระหวำ่งกำลให้แก่กระทรวงกำรคลงัซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นแล้วจ�ำนวน 6,987.44 ล้ำนบำท คงเหลือเงินปันผลท่ีต้องน�ำสง่
เพ่ิมเตมิจ�ำนวน 9,512.56 ล้ำนบำท โดยแบง่จำ่ยเป็น 5 งวด  และบริษัทได้น�ำสง่เงินปันผลงวดท่ี 1 ถงึ งวดท่ี 4 จ�ำนวน 7,512.56 
ล้ำนบำท ให้แก่กระทรวงกำรคลงัทัง้จ�ำนวนแล้วเม่ือวนัท่ี 19 สงิหำคม 2557 วนัท่ี 25 กนัยำยน 2557 วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2557 
และ วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2557 ตำมล�ำดบั

 
 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี  13 กมุภำพนัธ์ 2557 ได้มีมติอนมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผล (พิเศษ) 

เพ่ือชดเชยรำยได้จำกภำษีสรรพสำมิตส�ำหรับงวดไตรมำสท่ี 4 ปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.78070 บำท  เป็นจ�ำนวน
เงินทัง้สิน้ 780.70 ล้ำนบำท  โดยบริษัทได้จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทัง้จ�ำนวนแล้วเม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2557

 รวมเงินปันผลท่ีบริษัทน�ำสง่กระทรวงกำรคลงัแล้วส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ทัง้สิน้จ�ำนวน 8,826.05 ล้ำนบำท 
(เงินปันผลท่ียงัไมไ่ด้ตัง้ค้ำงจำ่ย จ�ำนวน 2,826.05 ล้ำนบำท)

 
44 การดําเนินการหลังสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานของ True Move และ DPC 
 (ก) ประกาศ กสทช. เร่ืองมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิน้สุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญา

ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ พ.ศ. 2556 
 กสทช.  ได้ออกประกำศ กสทช. เร่ือง มำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำวในกรณีสิน้สดุสญัญำกำรอนญุำตสมัปทำน 

หรือสญัญำให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 30 สงิหำคม 2556 เพ่ือรองรับกำรสิน้สดุสญัญำให้
ด�ำเนินกำรให้บริกำรวิทยคุมนำคมระบบเซลลลูำ่ Digital PCN (Personal Communication Network) 1800 ระหว่ำงบริษัท  
กบั True Move และระหวำ่งบริษัทกบั DPC ซึง่สิน้สดุ กำรให้บริกำรตำมสญัญำในวนัท่ี 15 กนัยำยน 2556 โดยมีระยะเวลำ
คุ้มครองไมเ่กิน 1 ปี บริษัทในฐำนะ ผู้ให้บริกำรโครงขำ่ยแก่ True Move และ DPC ได้น�ำสง่แผนควำมคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเฉพำะ
ในสว่นของบริษัทตอ่ส�ำนกังำน กสทช. แล้ว และส�ำนกังำน กสทช. ได้แตง่ตัง้คณะท�ำงำนซึง่ประกอบด้วย ผู้แทนจำกส�ำนกังำน
อยักำรสงูสดุเป็นหวัหน้ำคณะท�ำงำน ผู้แทนจำกกระทรวงกำรคลงั ผู้แทนจำกกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเศรษฐศำสตร์และผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรเงินและบญัชี โดยมีรองเลขำธิกำร กสทช. เป็นเลขำนกุำร เพ่ือด�ำเนินกำร
ตรวจสอบรำยได้และต้นทนุคำ่ใช้จำ่ยจำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระยะเวลำคุ้มครอง 1 ปี ก่อนกำรน�ำสง่รำยได้ท่ีเหลือ
เป็นรำยได้แผน่ดนิตอ่ไป และบริษัทได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองขอเพิกถอนประกำศ กสทช. ดงักลำ่ว เม่ือวนัท่ี 16 ตลุำคม 2556 
ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครอง

 คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำต ิ(คสช.) ได้ออกค�ำสัง่ท่ี 94/2557 สัง่ ณ วนัท่ี 17 กรกฎำคม 2557 ให้ กสทช. ชะลอกำรด�ำเนินกำร
เก่ียวกบักำรประมลูคลื่นควำมถ่ีเพ่ือกิจกำรโทรคมนำคมออกไปอีก 1 ปี นบัแตว่นัท่ีมีค�ำสัง่ กสทช. จงึได้ออกประกำศ เร่ือง กำร
คุ้มครองผู้ ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำวในกรณีสิน้สดุกำรอนญุำตหรือสมัปทำน ตำมค�ำสัง่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัท่ี 
94/2557 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2557 เพ่ือประกำศให้ทรำบวำ่ผู้ ใช้บริกำรภำยใต้สญัญำสมัปทำนจะได้รับควำมคุ้มครองตำม
ประกำศ กสทช. เร่ือง มำตรกำรคุ้มครองผู้ ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำวในกรณีสิน้สดุกำรอนญุำตสมัปทำนหรือสญัญำให้บริกำร
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 ตอ่ไปอีกถงึวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2558

 บริษัทได้แจ้งอตัรำคำ่ใช้โครงขำ่ยส�ำหรับกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ียำ่น 1800 MHz ในชว่งท่ีได้ขยำยระยะเวลำควำมคุ้มครอง
ผู้ใช้บริกำรตำมค�ำสัง่คณะรักษำควำมสงบแหง่ชำต ิฉบบัท่ี 94/2557 ตอ่ กสทช.  โดยอตัรำส�ำหรับ True Move เดือนละ 478.16 
ล้ำนบำท และ DPC เดือนละ 156.60 ล้ำนบำท ทัง้นี ้บริษัท รับรู้รำยได้ดงักลำ่วไว้ในงบกำรเงินจ�ำนวน 536.00 ล้ำนบำท และได้
ตัง้ส�ำรองคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้เตม็จ�ำนวนแล้ว  เน่ืองจำก ยงัไมมี่ควำมแนน่อนเก่ียวกบัจ�ำนวนรำยได้ท่ีบริษัทจะได้รับ
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 เม่ือวนัท่ี 24 กันยำยน 2558 ส�ำนกังำน กสทช. ได้มีหนงัสือแจ้งให้บริษัททรำบว่ำท่ีประชุม กทค. มีมติเห็นชอบค่ำใช้จ่ำย 
ส�ำหรับค่ำใช้โครงข่ำยจำกกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นควำมถ่ี 1800 MHz ในระยะเวลำคุ้มครองผู้ ใช้บริกำร  
(ชว่งท่ีหนึง่) ระหวำ่งวนัท่ี 16 กนัยำยน 2556 ถงึวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2557 เป็นจ�ำนวนเงินรวม 0.74 ล้ำนบำท  ซึง่บริษัทอยูร่ะหวำ่ง
สอบถำมรำยละเอียดและวิธีคิดค�ำนวณกำรได้มำซึ่งตัวเลขค่ำใช้จ่ำยตำมมติ กทค. ดังกล่ำว รวมทัง้แนวคิดและเหตุผล 
ในกำรก�ำหนดชว่งระยะเวลำควำมคุ้มครองผู้ใช้บริกำรส�ำหรับคำ่ใช้โครงขำ่ยชว่งท่ีหนึง่

 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวำคม 2558 บริษัท ได้ย่ืนฟ้องต่อศำลปกครองกลำง โดยขอให้ศำลพิพำกษำหรือมีค�ำสัง่เพิกถอนมติ กทค.  
ท่ีมีมติเห็นชอบค่ำใช้จ่ำยของบริษัท ส�ำหรับค่ำใช้โครงข่ำยจำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นควำมถ่ี 1800 MHz  
ในระยะเวลำคุ้มครองผู้ใช้บริกำร (ชว่งท่ีหนึง่) จ�ำนวน 0.74 ล้ำนบำท และได้ย่ืนค�ำขอทเุลำกำรบงัคบัตำมมต ิกทค. ดงักลำ่วไว้
เป็นกำรชัว่ครำวในระหวำ่งพิจำรณำคดี

 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวำคม 2558 ส�ำนักงำน กสทช. ได้แจ้งให้บริษัททรำบว่ำ กทค. ได้มีมติให้กำรใช้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  
1800 MHz ของ DPC ยตุลิง ณ เวลำ 23:59:59 น. ของวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2558 และ True Move ให้ยตุลิง ณ เวลำ 23:59:59 
น. ของวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2558

 
 (ข) การด�าเนินการเก่ียวกับสินทรัพย์รับโอนตามสัญญาร่วมการงานที่หมดอายุสัญญาร่วมการงาน 
 ตำมท่ีบริษัทอนญุำตให้ผู้ประกอบกำรเอกชนด�ำเนินกำรในรูปแบบของสญัญำด�ำเนินกำรให้บริกำร หรือสญัญำร่วมกำรงำนบริกำร

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบเซลลลูำ่ให้แก่ DTAC  True Move  และ DPC นัน้ สญัญำร่วมกำรงำนระหวำ่งบริษัทกบั True Move  
และ DPC ได้หมดอำยสุญัญำแล้วเม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน 2556 ซึง่ตำมข้อก�ำหนดของสญัญำร่วมกำรงำนดงักลำ่ว ผู้ ร่วมกำรงำน
ต้องจดัหำสถำนท่ีและอปุกรณ์ในกำรให้บริกำรและโอนกรรมสิทธ์ิอปุกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรับกำรให้บริกำรนัน้ๆ ให้แก่บริษัท
ภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนสว่นใหญ่กรรมสทิธ์ิทำงกฎหมำยได้โอนมำให้บริษัท
ก่อนท่ีผู้ ร่วมกำรงำนจะน�ำไปด�ำเนินกำรให้บริกำร แตอ่ยำ่งไรก็ตำม ผู้ ร่วมกำรงำนได้รับสทิธิในกำรท่ีจะครอบครองและใช้สนิทรัพย์
นัน้ เพ่ือให้บริกำรตลอดระยะเวลำของกำรร่วมกำรงำน ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กบัผู้ ร่วมกำรงำนและบริษัทท่ีจะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและ 
ข้อบงัคบั  ท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำน และตำมท่ี กสทช. ได้ออกประกำศ เร่ือง มำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำว 
ในกรณีสิน้สดุสญัญำกำรอนญุำตสมัปทำนหรือสญัญำให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556  เพ่ือรองรับกำรสิน้สดุสญัญำ 
ให้ด�ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลลู่ำ Digital PCN (Personal Communication Network) 1800 ระหว่ำง 
บริษัท กบั True Move และ DPC ตำมท่ีกลำ่วมำแล้วข้ำงต้นนัน้ เป็นผลให้ True Move และ DPC ยงัคงเป็นผู้ครอบครองและ 
ใช้สนิทรัพย์ตำมสญัญำร่วมกำรงำนเพ่ือให้บริกำรตอ่ไป ตำมเง่ือนไขของประกำศดงักลำ่ว ซึง่หลงัจำกสิน้สดุสญัญำร่วมกำรงำน 
True Move และ DPC ได้ส่งมอบบญัชีแสดงจ�ำนวนเคร่ืองและอุปกรณ์รวมทัง้อะไหล่ทัง้หมดท่ีได้โอนกรรมสิทธ์ิให้บริษัท 
ตำมสญัญำฯ แล้ว  บริษัทได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบสนิทรัพย์ท่ีได้รับโอนกรรมสทิธ์ิจำกทัง้สองบริษัท เรียบร้อยแล้ว พบวำ่มีสนิทรัพย์
บำงสว่นท่ี True Move และ DPC ไมท่�ำกำรสง่มอบให้แก่บริษัทตำมสญัญำร่วมกำรงำน ขณะนีบ้ริษัท อยูร่ะหวำ่งรวบรวมข้อมลู
เพ่ือด�ำเนินกำรฟ้องร้องเรียกคำ่เสียหำยจำกทัง้สองบริษัทตอ่ไป 

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

พร้อมอปุกรณ์เพ่ือให้บริกำร FTTx ในพืน้ท่ีสว่นภมิูภำค 11 จงัหวดั ได้แก่ ชลบรีุ (พทัยำ) เชียงใหม ่นครรำชสีมำ สงขลำ สรุำษฎร์ธำนี 
(เกำะสมยุ) ภเูก็ต ขอนแก่น อดุรธำนี อบุลรำชธำนี ประจวบคีรีขนัธ์ (หวัหิน) นิคมอตุสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอตุสำหกรรม
เหมรำช (ระยอง) และนิคมอตุสำหกรรมอมตะซตีิ ้(ครอบคลมุพืน้ท่ี 2 จงัหวดั คือ ชลบรีุและระยอง) แตเ่น่ืองจำกโครงกำรดงักลำ่ว 
เป็นโครงกำรท่ีต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะรัฐมนตรี  ซึง่ปัจจบุนัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต ิ
(สศช.) ได้พิจำรณำโครงกำรแล้ว และสง่เร่ืองตอ่ให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ทก.) ในฐำนะกระทรวง 
เจ้ำสังกัด ตรวจสอบรำยละเอียดกำรด�ำเนินกำรโครงกำรให้เป็นไปตำมขัน้ตอนของกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

บริษัทได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรเช่ำโครงข่ำยพร้อมอุปกรณ์เพ่ือให้บริกำร FTTx ภูมิภำค และจัดส่งเอกสำร  
ท่ีเก่ียวข้องให้ ทก. แล้ว ปัจจบุนัโครงกำรอยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำของ ทก. บริษัท จงึยงัไมไ่ด้ท�ำกำรบนัทกึบญัชีเพ่ือรับรู้ค่ำเชำ่ 
ใช้บริกำร FTTx ดงักลำ่ว ตัง้แตรั่บไว้ใช้งำนถงึเดือนธนัวำคม 2556 จ�ำนวน 611.57 ล้ำนบำท มีรำยละเอียดดงันี ้

 1. เช่ำใช้บริกำรของพืน้ท่ีเขตอตุสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอตุสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตัง้แต่วนัท่ี  
 27 กนัยำยน 2554 ถงึวนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2556 ซึง่เป็นวนัท่ีคูส่ญัญำบอกเลกิสญัญำ จ�ำนวน 220.95 ล้ำนบำท 

 2. คำ่เชำ่ใช้บริกำรของพืน้ท่ีเมืองพทัยำแหง่แรกของประเทศไทย (Fiber-to-the Home) เทิดพระเกียรติ เฉลมิพระชนมพรรษำ  
 5 ธันวำคม 2552 ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2554 ถึงวันท่ี 31 สิงหำคม 2556 ซึ่งเป็นวันท่ีคู่สัญญำบอกเลิกสัญญำ  
 จ�ำนวน 390.62 ล้ำนบำท

46  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 (ก) ข้อพพิาทการด�าเนินการโครงการเช่าโครงข่ายเคเบลิใยแก้วน�าแสง (Fiber to the X : FTTx) ของพืน้ที่เมืองพทัยา    
 ตำมท่ีบริษัทได้จดัท�ำสญัญำเชำ่เคร่ืองและอปุกรณ์คำ่เช่ำใช้บริกำรของพืน้ท่ีเมืองพทัยำแหง่แรกของประเทศไทย (Fiber-to-the 

Home) เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม 2552 ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2554 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2556  
ซึง่เป็นวนัท่ีคู่สญัญำบอกเลิกสญัญำ จ�ำนวน 390.62 ล้ำนบำทและยงัไม่ได้ท�ำกำรบนัทกึบญัชีเพ่ือรับรู้คำ่เช่ำใช้บริกำร FTTx  
ดังกล่ำว ตัง้แต่รับไว้ใช้งำนถึงเดือนธันวำคม 2556 ตำมท่ีกล่ำวไว้แล้วในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 45 นัน้   
เม่ือวันท่ี 27 กันยำยน 2556 บริษัท ไทยทรำนสมิชชั่น อินดัสทรี จ�ำกัด และบริษัท มิรำเคิล สตำร์ แคปปิตอล จ�ำกัด  
ได้ย่ืนฟ้องบริษัทต่อศำลแพ่งโดยอ้ำงว่ำบริษัทไม่ช�ำระค่ำตอบแทนกำรใช้โครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงตำมสญัญำใช้บริกำร 
โครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของพืน้ท่ีเมืองพทัยำทนุทรัพย์จ�ำนวน 475.53 ล้ำนบำท และได้แจ้งยกเลิกสญัญำกบับริษัทแล้ว
ตัง้แต่วนัท่ี 31 สิงหำคม 2556 และบริษัททัง้สองได้ย่ืนฟ้องบริษัทต่อศำลปกครองในกรณีเดียวกนัมีทนุทรัพย์จ�ำนวน 330.40  
ล้ำนบำท ซึง่ได้เปิดเผยข้อมลูไว้แล้วในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 40 (จ)

 เม่ือวนัท่ี 21 เมษำยน 2559 ศำลปกครองกลำงได้อำ่นค�ำพิพำกษำให้บริษัทช�ำระเงินให้แก่ บริษัท ไทยทรำนสมิชชัน่ อินดสัทรี 
จ�ำกดั และบริษัท มิรำเคลิ สตำร์ แคปปิตอล จ�ำกดั จ�ำนวน 451.34 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 15 ตอ่ปี ของเงินต้น
จ�ำนวน 402.77 ล้ำนบำท นบัถดัจำกวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกวำ่จะช�ำระเสร็จ และดอกเบีย้ ในอตัรำร้อยละ 15 ตอ่ปี ของเงินต้น
จ�ำนวน 18.99 ล้ำนบำท  นบัแตว่นัท่ี 12 ตลุำคม 2556 เป็นต้นไป จนกวำ่จะช�ำระเสร็จ โดยให้ช�ำระให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วนั  
นบัแตว่นัท่ีคดีถงึท่ีสดุ ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งด�ำเนินกำรอทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุ

 (ข) การจัดท�าข้อตกลงในการใช้โครงข่ายเพื่อใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายในประเทศ (Domestic 
Roaming)  บนคล่ืน 800 MHz

 บริษัท กบั TUC ได้จดัท�ำข้อตกลงในกำรช�ำระคำ่ขอใช้โครงข่ำยเพ่ือใช้บริกำรข้ำมโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภำยในประเทศ 
(Domestic Roaming) บนคลืน่ 800 MHz ผำ่นโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีของบริษัท โดย TUC ตกลงช�ำระคำ่ขอใช้บริกำรจ�ำนวน 
9,313.00 ล้ำนบำท โดยจะช�ำระด้วยเงินสดจ�ำนวน 4,102 ล้ำนบำท โดยจะท�ำกำรผอ่นช�ำระเป็นเวลำ 8 ปี สว่นท่ีเหลอืและดอกเบีย้
จ�ำนวน 6,456.33 ล้ำนบำท จะช�ำระเป็นควำมจ ุ 4G Roaming บริษัทสำมำรถใช้ควำมจดุงักล่ำว ตัง้แต่ปี 2559 ถึง 2568  
และตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป TUC ตกลงจะจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรใช้ Domestic Roaming ของบริษัท ในอตัรำ 
ท่ีจะได้เจรจำกนัตอ่ไป ทัง้นีข้้อตกลงในสว่นนีจ้ะได้จดัท�ำขึน้ระหวำ่งกนัให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีลงนำมในข้อตกลง
ฉบบันีแ้ล้ว 

       
 (ค)  คณะกรรมการบริษัทอนุมัตใิห้เผยแพร่งบการเงนิ วันที่ 23 กันยายน 2559
                                          -------------------------------------------------   


