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สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  

เงินลงทนุชัว่ครำว 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 

ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน

รำยได้ค้ำงรับ  

สนิค้ำและพสัดคุงเหลือ 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทนุชัว่ครำวที่มีภำระผกูพนั 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 

เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ 

เงินลงทนุระยะยำวอื่น 

อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 

ที่ดนิ อำคำรและอปุกรณ์ 

สนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

27 

20 

1,420,046,861 

50,922,590,124 

56,160,004,079 

4,494,279,561 

7,727,304,911 

461,055,877 

7,118,306,785 

128,303,588,198 

2,020,000,000 

142,523,499 

518,917,292 

3,031,980,000 

37,509,350 

32,443,121,728 

14,938,641,374 

694,013,714 

121,711,379 

483,949,185 

54,432,367,521 

182,735,955,719 

7,160,278,983 

55,894,356,088 

31,983,733,006 

5,571,925,425 

6,522,351,922 

429,730,341 

4,886,774,894 

112,449,150,659 

2,020,000,000 

69,298,038 

526,789,532 

3,002,490,000 

37,509,350 

30,099,071,407 

19,310,749,084 

729,986,914 

93,461,832 

487,292,340 

56,376,648,497 

168,825,799,156 

4,890,886,697 

54,355,044,375 

15,345,640,733 

7,617,821,805 

3,254,805,881 

335,624,818 

3,094,148,352 

88,893,972,661 

2,020,000,000 

85,230,974 

572,565,918 

3,486,745,000 

37,509,350 

26,137,746,052 

26,619,155,450 

780,694,035 

125,821,492 

865,184,514 

60,730,652,785 

149,624,625,446 

1,420,046,861 

50,922,590,124 

56,160,004,079 

4,494,279,561 

7,727,304,911 

461,055,877 

7,118,306,785 

128,303,588,198 

2,020,000,000 

6,400,000 

39,915,700 

3,031,980,000 

37,509,350 

32,443,121,728 

14,938,641,374 

694,013,714 

108,099,029 

483,949,185 

53,803,630,080 

182,107,218,278 

7,160,278,983 

55,894,356,088 

31,983,733,006 

5,571,925,425 

6,522,351,922 

429,730,341 

4,886,774,894 

112,449,150,659 

2,020,000,000 

6,400,000 

40,666,459 

3,002,490,000 

37,509,350 

30,099,071,407 

19,310,749,084 

729,986,914 

87,172,028 

487,292,340 

55,821,337,582 

168,270,488,241 

4,890,886,697 

54,355,044,375 

15,345,640,733 

7,617,821,805 

3,254,805,881 

335,624,818 

3,094,148,352 

88,893,972,661 

2,020,000,000 

6,400,000 

41,401,677 

3,486,745,000 

37,509,350 

26,137,746,052 

26,619,155,450 

780,694,035 

117,938,394 

865,184,514 

60,112,774,472 

149,006,747,133 

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 255731 ธนัวำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทนุตามวธิีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หนว่ย : บำท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  
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หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หนีส้ินหมุนเวียน 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

รำยได้รอตดับญัชีสว่นที่ถงึก�ำหนดในหนึง่ปี 

ภำษีมลูคำ่เพิ่มค้ำงจำ่ย 

ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจำ่ย 

คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย  

เงินปันผลค้ำงจำ่ย 

เงินรับรอจำ่ยคืน 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 

รำยได้รอตดับญัชีสว่นที่เกินกวำ่หนึง่ปี  

หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

เงินกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน  

ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน 

สทิธิประโยชน์จำกกำรแปลงสภำพค้ำงจำ่ยหุ้นสำมญั

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 

รวมหนีส้ิน 

21 

22 

23 

24 

25 

22 

27 

26 

28 

29 

30 

3,659,861,199 

6,189,379,485 

608,805,652 

 -   

79,815,602,497 

2,000,000,000 

36,968,827,683 

5,503,027,726 

134,745,504,242 

8,812,804,830 

121,711,379 

129,145,000 

3,172,275,894 

975,063,146 

577,051,695 

13,788,051,944 

148,533,556,186 

4,633,710,647 

6,563,110,859 

1,656,276,423 

1,962,841,359 

56,823,472,347 

8,000,000,000 

34,373,090,291 

3,875,223,766 

117,887,725,692 

12,872,907,240 

93,461,832 

129,991,794 

3,024,456,537 

975,063,146 

543,888,847 

17,639,769,396 

135,527,495,088 

3,219,176,370 

11,879,463,469 

1,742,570,348 

926,039,882 

36,841,094,644 

 -   

28,355,267,768 

2,469,097,081 

85,432,709,562 

15,040,678,455 

125,821,492 

127,747,635 

3,454,562,028 

975,063,146 

383,047,939 

20,106,920,695 

105,539,630,257 

3,659,861,199 

6,189,379,485 

608,805,652 

 -   

79,815,602,497 

2,000,000,000 

36,968,827,683 

5,503,027,726 

134,745,504,242 

8,812,804,830 

108,099,029 

129,145,000 

3,172,275,894 

975,063,146 

577,051,695 

13,774,439,594 

148,519,943,836 

4,633,710,647 

6,563,110,859 

1,656,276,423 

1,962,841,359 

56,823,472,347 

8,000,000,000 

34,373,090,291 

3,875,223,766 

117,887,725,692 

12,872,907,240 

87,172,028 

129,991,794 

3,024,456,537 

975,063,146 

543,888,847 

17,633,479,592 

135,521,205,284 

3,219,176,370 

11,879,463,469 

1,742,570,348 

926,039,882 

36,841,094,644 

 -   

28,355,267,768 

2,469,097,081 

85,432,709,562 

15,040,678,455 

117,938,394 

127,747,635 

3,454,562,028 

975,063,146 

383,047,939 

20,099,037,597 

105,531,747,159 

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 255731 ธนัวำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทนุตามวธิีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หนว่ย : บำท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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หนว่ย : บำท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
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 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

22,776,759,881 

425,639,652 

34,202,399,533 

182,735,955,719 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

21,963,673,768 

334,630,300 

33,298,304,068 

168,825,799,156 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

32,724,745,472 

360,249,717 

44,084,995,189 

149,624,625,446 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

22,165,401,629 

421,872,813 

33,587,274,442 

182,107,218,278 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

21,437,882,142 

311,400,815 

32,749,282,957 

168,270,488,241 

10,000,000,000 

10,000,000,000 

1,000,000,000 

32,124,665,812 

350,334,162 

43,474,999,974 

149,006,747,133 

หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 255731 ธนัวำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

31 ธนัวำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

1 มกรำคม 2556
(ปรับปรุงใหม)่

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทนุตามวธิีส่วนได้เสีย งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

                           พนัเอก 

 (สรรพชัย    หวุะนันทน์)

กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

รักษาการในต�าแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่

(นางสาวเสาวลักษณ์   ทองเนือ้งาม)

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงนิ

รักษาการในต�าแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงนิ

31
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รายได้ 
รำยได้จำกกำรให้บริกำร 

รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำ 

สว่นแบง่รำยได้จำกสญัญำร่วมกำรงำน

รำยได้จำกกำรตดับญัชีสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้ 

 สญัญำร่วมกำรงำน 

ก�ำไรจำกกำรปริวรรตเงินตรำ 

รำยได้อ่ืน 

 รวมรายได้ 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุกำรให้บริกำร 

ต้นทนุขำย 

คำ่เสื่อมรำคำสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำ 

 ร่วมกำรงำน 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ 

ขำดทนุจำกกำรปริวรรตเงินตรำ 

เงินน�ำสง่ กสทช. ตำมมำตรำ 84 

      แหง่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 

 รวมค่าใช้จ่าย

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 

สว่นแบง่ก�ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมและ 

 กิจกำรร่วมค้ำ 

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินได้ 

ก�ำไรสทุธิส�ำหรับปี  

ก�าไรต่อหุ้น 

 ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน

32 

33 

22 

34 

18 

17-19

1.4

13-14

27 

36 

37,057,424,266 

26,620,619 

8,817,965,134 

7,293,215,560 

 -   

2,221,383,481 

55,416,609,060 

35,402,079,722 

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 

51,935,329,509 

3,481,279,551 

183,921,119 

3,665,200,670 

25,982,754 

3,639,217,916 

3.64 

32,443,669,121 

26,236,941 

18,552,255,721 

20,984,637,173 

40,939,409 

1,960,116,410 

74,007,854,775 

35,017,270,218 

44,570,654 

19,718,485,965 

1,887,517,350 

3,613,825,596 

2,040,501,803 

 -   

335,631,170 

(145,436,098)

23,267,668 

62,535,634,326 

11,472,220,449 

99,115,423 

11,571,335,872 

4,332,999,165 

7,238,336,707 

7.24 

37,057,424,266 

26,620,619 

8,817,965,134 

7,293,215,560 

 -   

2,320,488,733 

55,515,714,312 

35,402,079,722 

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 

51,936,080,268 

3,579,634,044 

 -   

3,579,634,044 

25,982,754 

3,553,651,290 

3.55 

32,443,669,121 

26,236,941 

18,552,255,721 

20,984,637,173 

40,939,409 

2,134,255,084 

74,181,993,449 

35,017,270,218 

44,570,654 

19,718,485,965 

1,887,517,350 

3,613,825,596 

2,040,501,803 

 -   

335,631,170 

(144,700,880)

23,267,668 

62,536,369,544 

11,645,623,905 

 -   

11,645,623,905 

4,332,999,165 

7,312,624,740 

 7.31 

หมำยเหตุ 2557 25572556
(ปรับปรุงใหม)่

2556
(ปรับปรุงใหม)่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบก�าไรขาดทุน         
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทนุ 
ตามวธีิส่วนได้เสีย

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หนว่ย : บำท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  
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ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน : 

 สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือขำย  

 ผลสะสมรำยกำรปรับปรุงจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำตำ่งประเทศ

 ก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

 ภำษีเงินได้เก่ียวกบัองค์ประกอบของก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ก�าไรเบด็เสร็จอ่ืนส�าหรับปี-สุทธิจากภาษี 

ก�าไรเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี 

27 

27 

27 

27 

3,639,217,916 

138,089,997 

(19,462,646)

(90,276)

(27,617,999)

90,919,076 

3,730,136,992 

7,238,336,707 

(48,666,684)

13,313,930 

477,180,565 

9,733,337 

451,561,148 

7,689,897,855 

3,553,651,290 

138,089,997 

 -   

(90,276)

(27,617,999)

110,381,722 

3,664,033,012 

7,312,624,740 

(48,666,684)

 -   

477,180,565 

9,733,337 

438,247,218 

7,750,871,958 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  

หมำยเหตุ 2557 25572556
(ปรับปรุงใหม)่

2556
(ปรับปรุงใหม)่

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทนุ 
ตามวธีิส่วนได้เสีย

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หนว่ย : บำท
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ตาม 

 ที่รายงานไว้เดมิ

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชี

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 ตำมที่ 

 ปรับปรุงใหม่

ก�ำไรเบด็เสร็จรวมส�ำหรับปี

จำ่ยเงินปันผล

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตาม 

 ที่รายงานไว้เดมิ

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตาม 

 ที่ปรับปรุงใหม่

ก�ำไรเบด็เสร็จส�ำหรับงวดตำมที่รำยงำนไว้เดมิ

รำยกำรปรับปรุงย้อนหลงั

จำ่ยเงินปันผล

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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 

30,461,320,510 

(8,497,646,742)

21,963,673,768 

 3,639,127,640 

(2,826,041,527)

22,776,759,881 

37,358,352,316 

(4,633,606,844)

32,724,745,472 

 11,579,557,168 

(3,864,039,897)

(18,476,588,975)

21,963,673,768 

311,695,535 

(294,719)

311,400,816 

110,471,998 

 -   

421,872,814 

373,888,423 

(23,554,260)

350,334,163 

(38,933,347)

 -   

 -   

311,400,816 

1,162,690 

 -   

1,162,690 

 -   

 -   

1,162,690 

1,162,690 

 -   

1,162,690 

 -   

 -   

 -   

1,162,690 

22,066,794 

 -   

22,066,794 

(19,462,646)

 -   

2,604,148 

8,752,864 

 -   

8,752,864 

13,313,930 

 -   

 -   

22,066,794 

334,925,019 

(294,719)

334,630,300 

91,009,352 

 -   

425,639,652 

383,803,977 

(23,554,260)

360,249,717 

(25,619,417)

 -   

 -   

334,630,300 

41,796,245,529 

(8,497,941,461)

33,298,304,068 

 3,730,136,992 

(2,826,041,527)

34,202,399,533 

48,742,156,293 

(4,657,161,104)

44,084,995,189 

11,553,937,751 

(3,864,039,897)

(18,476,588,975)

33,298,304,068 

หมำยเหตุ ทนุที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส�ำรองตำม
กฎหมำย

ยงัไมไ่ด้จดัสรร สว่นเกินทนุ
จำกกำรตีมลูคำ่

ยตุธิรรมของ
หลกัทรัพย์

เผื่อขำย

สว่นเกินทนุจำก
กำรเปลีย่นแปลง

สดัสว่นกำรถือ
หุ้น

ในบริษัทร่วม

ผลสะสมรำยกำร
ปรับปรุงจำกกำร
แปลงคำ่เงินตรำ

ตำ่งประเทศ

องค์ประกอบอื่น
ของสว่นของผู้ถือ

หุ้น

รวม
สว่นของผู้ถือหุ้น

ก�าไรสะสม ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น      
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

 

3

41

3

3

41

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทนุตำมวิธีสว่นได้เสีย
 หนว่ย : บำท
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  

 ตามที่รายงานไว้เดมิ 

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 

 ตามที่ปรับปรุงใหม่ 

ก�ำไรเบด็เสร็จรวมส�ำหรับปี 

จำ่ยเงินปันผล 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

 ตามที่รายงานไว้เดมิ 

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

 ตามที่ปรับปรุงใหม่

ก�ำไรเบด็เสร็จส�ำหรับงวดตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 

รำยกำรปรับปรุงย้อนหลงั 

จำ่ยเงินปันผล 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

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 

29,941,625,459 

(8,503,743,317)

21,437,882,142 

3,553,561,014 

(2,826,041,527)

22,165,401,629 

36,765,792,950 

(4,641,127,138)

32,124,665,812 

11,652,421,483 

(3,862,616,178)

(18,476,588,975)

21,437,882,142 

311,400,815 

 -   

311,400,815 

110,471,998 

 -   

421,872,813 

373,593,703 

(23,259,541)

350,334,162 

(38,933,347)

 -   

 -   

311,400,815 

311,400,815 

 -   

311,400,815 

110,471,998 

 -   

421,872,813 

373,593,703 

(23,259,541)

350,334,162 

(38,933,347)

 -   

 -   

311,400,815 

41,253,026,274 

(8,503,743,317)

32,749,282,957 

 3,664,033,012 

(2,826,041,527)

33,587,274,442 

48,139,386,653 

(4,664,386,679)

43,474,999,974 

11,613,488,136 

(3,862,616,178)

(18,476,588,975)

32,749,282,957 

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

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น      
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้

 

3 

41

3 

3 

41

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทนุตำมวิธีสว่นได้เสีย
 หนว่ย : บำท
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน 

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 

รายการปรับกระทบก�าไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ 

(จ่าย) จากกจิกรรมด�าเนินงาน 

 คำ่เสือ่มรำคำท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

 ปรับโอนสนิทรัพย์เป็นคำ่ใช้จำ่ย

 คำ่เสือ่มรำคำสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน

 คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

 คำ่เชำ่ท่ีดนิและคำ่ใช้วงจรเคเบลิใต้น�ำ้ตดัจำ่ย

 กำรตดัจ�ำหนำ่ยรำยได้รอตดับญัชี

 ขำดทนุจำกกำรจ�ำหนำ่ยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วม 

  กำรงำน

 (ก�ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สนิทรัพย์ร่วมกำรงำน

 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สทิธิกำรใช้วงจรสือ่สญัญำณ

 ดอกเบีย้รับจำกเงินลงทนุ

 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุในบริษัทร่วม

 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ

 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุเผ่ือขำย

 รำยได้เงินปันผล-เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ย-เงินลงทนุชัว่ครำว

 ก�ำไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จำกเงินลงทนุหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ-กองทนุ 

  สว่นบคุคล

 ปรับมลูคำ่เงินลงทนุวิธีรำคำทนุตดัจ�ำหนำ่ย

 ปรับมลูคำ่เงินลงทนุจำกดอกเบีย้และสว่นลด

 สว่นแบง่ก�ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม

 สว่นแบง่ก�ำไรจำกเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ

 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่-เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ

 ก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

 (ก�ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น

 ขำดทนุจำกกำรช�ำรุด/ล้ำสมยั/เลกิใช้วสัดคุงคลงั

 คำ่เผ่ือสนิค้ำล้ำสมยั

 หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู

 ดอกเบีย้จำ่ย

 อ่ืน ๆ

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของสนิทรัพย์

และหนีส้นิด�าเนินงาน

17 

18 
19 

17 
18 
19 

13 
14 

3,665,200,670 

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)

 -   

 -   

(76,585,161)

(465,354)

 -   

(100,395,045)

14,798,327 

3,617,597 

(104,611,175)

(79,309,943)

 -   

 -   

1,860,253 

 -   

10,912,194 

625,799,326 

20,458,534 

(135)

9,833,599,448 

11,571,335,872 

6,064,408,499 

245,575,472 

19,718,485,964 

270,536,292 

525,995,742 

(21,027,050,008)

6,445,190 

(6,494,074)

14,110 

455,742,444 

1,113,947,992 

2,926,476 

467,884,890 

(1,490,382,933)

 -   

 -   

(51,679,255)

(134,400)

(236,116,447)

(23,399,445)

(13,833,607)

(62,011,301)

(44,217,064)

(54,898,359)

 -   

(154,678,055)

(32,725,210)

1,307,919 

16,141,000 

68,087,469 

23,166,956 

(7)

17,354,382,122 

3,579,634,044 

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)

(31,385,714)

(67,719,537)

(76,585,161)

(465,354)

 -   

(100,395,045)

14,798,327 

3,617,597 

 -   

 -   

750,759 

 -   

1,860,253 

 -   

10,912,194 

625,799,326 

20,458,534 

(135)

9,833,599,448 

11,645,623,905 

6,064,408,499 

245,575,472 

19,718,485,964 

270,536,292 

525,995,742 

(21,027,050,008)

6,445,190 

(6,494,074)

14,110 

455,742,444 

1,113,947,992 

2,926,476 

467,884,890 

(1,490,382,933)

(60,150,000)

(113,988,675)

(51,679,255)

(134,400)

(236,116,447)

(23,399,445)

(13,833,607)

(62,011,301)

 -   

 -   

735,219 

(154,678,055)

(32,725,210)

 1,307,919 

16,141,000 

68,087,469 

23,166,956 

(7)

17,354,382,122 

หมำยเหตุ 2557 25572556
(ปรับปรุงใหม)่

2556
(ปรับปรุงใหม)่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทนุ
ตามวธีิส่วนได้เสีย

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

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

 เงินกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน-สทุธิจำกกำรจำ่ยระหวำ่งงวด 

 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน

 เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนก่อนจำ่ยภำษีเงินได้

 จำ่ยภำษีเงินได้

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนินงาน 
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทนุ
ตามวธีิส่วนได้เสีย

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หนว่ย : บำท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  
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เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนินงาน 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 

 เงินสดรับจำกเงินลงทนุชัว่ครำว

 เงินสดจำ่ยเพ่ือลงทนุในเงินลงทนุชัว่ครำว

 เงินสดรับจำกดอกเบีย้

 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุในบริษัทร่วม

 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ

 เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ย/ไถ่ถอนเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุเผ่ือขำย

 เงินปันผลรับ-เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน

 เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

 เงินสดรับจำกกำรขำยสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน

 เงินสดรับจำกกำรขำยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

 เงินสดจำ่ยเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 เงินปันผลจำ่ย

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 

 ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่น 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นงวด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 

ข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบกระแสเงนิสด 

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด  

 สนิทรัพย์ถำวรท่ีได้มำจำกกำรให้ร่วมกำรงำน 

 เจ้ำหนีจ้ำกกำรซือ้ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)      
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทนุ
ตามวธีิส่วนได้เสีย

งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หนว่ย : บำท

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้  
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557 
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ระบุไว้)

1     ข้อมูลทั่วไป
 1.1   การจดัตัง้บริษัท

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

ตำมท่ีจดทะเบียน ดงันี ้

 99 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 - 0298

 1.2   การประกอบธุรกจิ  

 บริษัทประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและให้บริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคมทกุประเภท รวมถงึกิจกำรท่ีตอ่เน่ืองหรือใกล้เคียง

กนั หรือซึง่เป็นประโยชน์แก่กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และกำรให้บริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม ทัง้ในประเทศ ระหวำ่ง

ประเทศ และตำ่งประเทศ ได้แก่ บริกำรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ บริกำรวิทยคุมนำคมและโทรศพัท์เคลื่อนท่ี บริกำรสื่อสำร

ข้อมลู บริกำรสื่อสำรไร้สำย บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ำย บริกำรควำมมัน่คงปลอดภยัเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

บริกำรเปิดประมลูทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Auction) และธรุกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองและใกล้เคียงกนั

 1.3   การให้บริษัทเอกชนร่วมการงานและร่วมลงทนุ

 บริษัทอนญุำตให้ผู้ประกอบกำรเอกชนด�ำเนินกำรในรูปแบบของสญัญำด�ำเนินกำรให้บริกำร หรือสญัญำร่วมกำรงำน  

(ในท่ีนีร้วมเรียกว่ำ “สญัญำร่วมกำรงำน”) กำรร่วมกำรงำนรวมทัง้ท่ีให้กับผู้ประกอบกำรเอกชนท่ีเป็นบริษัทร่วมหรือ 

กิจกำรร่วมค้ำกบับริษัท บริกำรท่ีให้เอกชนด�ำเนินกำร ได้แก่ บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบเซลลลูำ่ บริกำรอินเทอร์เน็ต 

และบริกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม ภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนส่วนใหญ่ เช่น บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ีระบบเซลลูล่ำ  

ผู้ ร่วมกำรงำนต้องจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีคิดเป็นอัตรำร้อยละของรำยได้จำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำ  

หรือผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต�่ำตำมท่ีระบไุว้ในสญัญำแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสงูกวำ่ นอกจำกนีผู้้ ร่วมกำรงำนต้องจดัหำ 

สถำนท่ีและอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรและโอนกรรมสิทธ์ิอุปกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรับกำรให้บริกำรนัน้ๆ ให้แก่ 

บริษัทภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำน ภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนสว่นใหญ่กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำย 

ได้โอนมำให้บริษัทก่อนท่ีผู้ ร่วมกำรงำนจะน�ำไปด�ำเนินกำรให้บริกำร แต่อยำ่งไรก็ตำม ผู้ ร่วมกำรงำนได้รับสิทธิในกำร 

ท่ีจะครอบครองและใช้สินทรัพย์นัน้ เพ่ือให้บริกำรตลอดระยะเวลำของกำรร่วมกำรงำน ทัง้นี ้ ขึน้อยู่กับผู้ ร่วมกำรงำน 

และบริษัทท่ีจะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อบงัคบัท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำน นโยบำยในกำรบนัทกึบญัชีสินทรัพย์ 

ภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนและกำรรับรู้รำยได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.17 และ ข้อ 2.23 (จ)  

ตำมล�ำดบั
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 บริษัทเอกชนท่ีต้องโอนกรรมสทิธ์ิในสนิทรัพย์ภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนและร่วมลงทนุให้แก่บริษัท ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 

2557 และ 2556  มีดงันี ้

ชื่อบริษัท

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

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

3.  บริษัท ดจิิตอลโฟน จ�ำกดั  (“DPC”)

4.  บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ�ำกดั 
 (เดมิช่ือ บริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ�ำกดั)

ประเภทของบริการ

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

โทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบดจิิตอล PCN 1800 ทัว่ประเทศไทย
ภำยใต้ช่ือ “True Move”

โทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบดจิิตอล PCN 1800  ทัว่ประเทศไทย
ภำยใต้ช่ือ “DPC”

บริกำรรับ-ส่งสัญญำณโทรทัศน์และสัญญำณบริกำร
อินเทอร์เน็ตผำ่นดำวเทียม (Up/Down Link)

อายุสัญญา/วันเริ่มสัญญา

27 ปี นบัจำก 14 พ.ย. 33

17 ปี นบัจำก 20 มิ.ย. 39
(สิน้สดุสญัญำ 15 ก.ย. 56)

16 ปี นบัจำก 19 พ.ย. 39
(สิน้สดุสญัญำ 15 ก.ย. 56)

22 ปี นบัจำก 9 ส.ค. 37

1.4  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  

และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

 พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก�ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 

กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 20 ธนัวำคม 2553 โดยตำมมำตรำ 84 แหง่พระรำชบญัญตัอิงค์กร

จดัสรรคลื่นควำมถ่ีและก�ำกบักำรประกอบกิจกำรวิทยกุระจำยเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553  

(พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีฯ) ได้ก�ำหนดว่ำเม่ือพ้นก�ำหนดระยะเวลำสำมปีนับแต่พระรำชบญัญัตินีใ้ช้บงัคบั  

บริษัทต้องน�ำรำยได้จำกผลประกอบกำรในส่วนท่ีได้รับจำกกำรให้อนุญำตสมัปทำนหรือสญัญำว่ำด้วยกำรให้เอกชน 

เข้ำร่วมกำรงำนหรือด�ำเนินกำรทัง้หมดหรือบำงสว่น โดยให้หกัคำ่ใช้จ่ำยดงัต่อไปนีแ้ล้วเหลือเทำ่ใดให้สง่คณะกรรมกำร

กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ(กสทช.) และให้ กสทช. น�ำสง่เงินจ�ำนวนดงักลำ่ว 

เป็นรำยได้แผน่ดนิตอ่ไป

(1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม เฉพำะส่วนท่ีคิดจำกฐำนรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรอนุญำต  

สมัปทำน หรือสญัญำ

(2) ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือสนบัสนนุกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถึง และบริกำรเพ่ือสงัคม ตำมนโยบำยของ

รัฐบำล และตำมมำตรำ 50 เฉพำะสว่นท่ีคดิจำกฐำนรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรอนญุำต สมัปทำน หรือสญัญำ

(3) คำ่ใช้จำ่ยท่ีเกิดขึน้จำกกำรด�ำเนินกำรตำมกำรอนญุำต สมัปทำน หรือสญัญำตำมท่ีกระทรวงกำรคลงัก�ำหนด

 บริษัทได้บนัทกึรับรู้คำ่ใช้จำ่ยส�ำหรับเงินท่ีต้องน�ำสง่ให้แก่ กสทช. ดงักลำ่ว ในงบกำรเงินส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2557 จ�ำนวน 3,864.95 ล้ำนบำท (ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ�ำนวน 335.63 ล้ำนบำท)

 เม่ือวันท่ี 9 ธันวำคม 2557 กระทรวงกำรคลังได้แจ้งหลักเกณฑ์ในกำรหักค่ำใช้จ่ำยและวิธีปฏิบัติในกำรน�ำส่ง 

ส่วนแบ่งรำยได้ดงักล่ำวแก่บริษัท และก�ำหนดให้บริษัทน�ำส่งส่วนแบ่งรำยได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยให้กับ กสทช. ภำยใน  

60 วนั นบัแตส่ิน้สดุไตรมำส และส�ำหรับไตรมำสท่ี 4 ให้น�ำสง่สว่นแบง่รำยได้ให้กบั กสทช. ภำยใน 30 วนั  นบัแตว่นัท่ี

ส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบงบกำรเงินประจ�ำปีของบริษัทแล้วเสร็จและส�ำหรับส่วนแบ่งรำยได้ 
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ท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 20 ธันวำคม 2556 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 ให้น�ำส่ง กสทช. ภำยในวนัท่ี 20 ธันวำคม 2557  

ขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหว่ำงหำรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง จึงยงัไม่ได้น�ำส่งเงินส่วนแบ่งรำยได้ตัง้แต่วนัท่ี 20 ธันวำคม 2556  

ถงึวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 ให้แก่ กสทช.

 

1.5   ภาษีสรรพสามติ 

 เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2546 รัฐบำลได้ออกพระรำชก�ำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบญัญัติพิกัดอตัรำภำษีสรรพสำมิต  

พ.ศ. 2527 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2546 และพระรำชก�ำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบญัญัติภำษีสรรพสำมิต พ.ศ. 2527  

และ พ.ศ. 2546 เพ่ือจดัเก็บภำษีสรรพสำมิตกิจกำรโทรคมนำคม โดยเรียกเก็บจำกกิจกำรท่ีได้รับอนญุำตหรือสมัปทำน 

จำกรัฐ ในอตัรำภำษีตำมมลูค่ำร้อยละ 50 ต่อมำรัฐบำลได้ประกำศลดอตัรำภำษีลงจำกเดิมคงเรียกเก็บในอตัรำใหม ่

ตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เร่ืองลดอัตรำและยกเว้นภำษีสรรพสำมิต (ฉบับท่ี 68) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี  

28 มกรำคม 2546 ดงันี ้

1.   กิจกำรโทรศพัท์พืน้ฐำน จัดเก็บภำษีสรรพสำมิตจำกรำยรับในอัตรำร้อยละ 2 และภำษีเก็บเพ่ิมเพ่ือมหำดไทย 

ในอตัรำร้อยละ 10 ของอตัรำภำษีสรรพสำมิต รวมทัง้สิน้ในอตัรำร้อยละ 2.2

 2.   กิจกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี จดัเก็บภำษีสรรพสำมิตจำกรำยรับในอตัรำร้อยละ 10 และภำษีเก็บเพ่ิมเพ่ือมหำดไทย 

ในอตัรำร้อยละ 10 ของอตัรำภำษีสรรพสำมิต รวมทัง้สิน้ในอตัรำร้อยละ 11

 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2546 มีมติเห็นชอบให้คู่สัญญำน�ำภำษีสรรพสำมิตมำหักออกจำก 

สว่นแบง่รำยได้ท่ีคูส่ญัญำต้องน�ำสง่ให้บริษัท

 ตัง้แตว่นัท่ี 4 สงิหำคม 2548 บริษัทมีภำระต้องเสียภำษีสรรพสำมิตจำกรำยได้กิจกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในอตัรำร้อยละ 10 

และภำษีเก็บเพ่ิมเพ่ือมหำดไทย ในอตัรำร้อยละ 10 ของอตัรำภำษีสรรพสำมิต รวมทัง้สิน้ ในอตัรำร้อยละ 11 

 เม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2546 และ 

วนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2546 ท่ีให้เอกชนคูส่ญัญำร่วมกำรงำนน�ำภำษีสรรพสำมิตมำหกัออกจำกสว่นแบง่รำยได้ท่ีคูส่ญัญำ

ร่วมกำรงำนต้องจำ่ยให้บริษัท กระทรวงกำรคลงัได้พิจำรณำอตัรำภำษีสรรพสำมิตท่ีเรียกเก็บจำกกิจกำรโทรคมนำคมใหม ่

และได้ประกำศ เร่ืองลดอัตรำภำษีสรรพสำมิต (ฉบับท่ี 79) ให้อัตรำภำษีสรรพสำมิตเป็น 0% โดยมีผลบังคับใช้ 

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2550 

 

1.6   ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม 

 เม่ือวนัท่ี 4 สงิหำคม 2548 บริษัทได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมจำกคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแหง่

ชำต ิ(กทช.) ตำมประเภทกำรให้บริกำร ดงันี ้

1. ใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ี 1 ซึง่อนญุำตให้บริษัทให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (Internet Service) ภำยใต้

ขอบเขตของใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ี 1 ประเภทไม่มีโครงข่ำยเป็นของตนเอง ซึ่งได้ต่ออำย ุ

ใบอนญุำตเม่ือวนัท่ี 4 สงิหำคม 2557 และใบอนญุำตจะหมดอำยใุนวนัท่ี 3 สงิหำคม 2562

2. ใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่ำงประเทศ และบริกำรชุมสำยอินเทอร์เน็ตแบบท่ี 2 ท่ีมี 

โครงข่ำยเป็นของตนเอง ซึง่อนญุำตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหวำ่งประเทศ และ

บริกำรชุมสำยอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้ต่อใบอนญุำตเม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2556 และใบอนญุำตจะหมดอำยใุนวนัท่ี  

23 มกรำคม 2561
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 3. ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 1 ซึ่งอนุญำตให้บริษัทเป็นผู้ ประกอบกำรให้บริกำรโทรศัพท์ 

ระหวำ่งประเทศ (International Calling Card Service) ซึง่ได้ตอ่อำยใุบอนญุำตเม่ือวนัท่ี 4 สงิหำคม 2557 และ 

ใบอนญุำตจะหมดอำยใุนวนัท่ี 3 สงิหำคม 2562

4.   ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3 ซึง่อนญุำตให้บริษัทเป็นผู้ประกอบกำรให้บริกำรโทรคมนำคม ดงันี ้

(ก) ให้เช่ำโครงข่ำยโทรคมนำคมหรือเปิดให้บริกำรสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนโทรคมนำคม (Networks or   

Facilities  Provider)

(ข) ให้บริกำรโทรคมนำคมบนโครงข่ำยโทรคมนำคมของตนเอง (Service Provider on Their Own  

Telecommunications Network)

 โดยใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3 จะหมดอำยใุนวนัท่ี 3 สงิหำคม 2568

 บริษัทต้องปฏิบตัติำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรือมำตรกำรท่ีเก่ียวกบักำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมและคำ่บริกำร

ตำมท่ีส�ำนกังำน กสทช. ก�ำหนด

 

1.7   ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 

       เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2556 บริษัทได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ตำมประเภทกำรให้บริกำร ดงันี ้  

1. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ท่ีไมใ่ช้คลื่น

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

2. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ ช่องรำยกำร CAT 

CHANNEL จ�ำนวน 1 ชอ่งรำยกำร ซึง่ได้ตอ่อำยใุบอนญุำตเม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2557 และใบอนญุำตจะหมดอำยุ

วนัท่ี 27 มกรำคม 2559

3. ใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ ส�ำหรับกำรให้บริกำรสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสยีง

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

       ทัง้นี ้ เม่ือได้รับใบอนญุำตบริษัทต้องปฏิบตัติำมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรือมำตรกำรท่ีเก่ียวกบัคำ่ธรรมเนียม

และคำ่บริกำรตำมท่ีส�ำนกังำน กสทช. ก�ำหนด

1.8  สัญญาให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 

 บริษัทได้ท�ำสัญญำให้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศกับผู้ ให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Operator) ได้แก่ 

บริษัทแอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกดั (มหำชน) (AIS)  บริษัท ทรู มฟู จ�ำกดั  (True Move)  บริษัท ดจิิตอล โฟน จ�ำกดั 

(DPC) และ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (DTAC) โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้บริกำรโทรศพัท์ 

ระหว่ำงประเทศแก่ผู้ ใช้บริกำรผ่ำนเลขหมำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและเครือข่ำยของ Operator ซึ่งผู้ ใช้บริกำรได้จัดท�ำ 

ค�ำขอใช้บริกำรและสัญญำใช้บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศกับ Operator โดยบริษัทจะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำก  

Operator ซึ่งถือเป็นลูกค้ำของบริษัท และ Operator จะเป็นผู้ เรียกเก็บค่ำบริกำรจำกลูกค้ำของ Operator ทัง้นี ้ 

รำยได้คำ่บริกำรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศตำมสญัญำดงักลำ่วแสดงด้วยยอดสทุธิจำกสว่นลดซึง่เป็นไปตำมยอดใบแจ้งหนี ้

ท่ีเรียกเก็บเงินจำก Operator

 



รายงานประจำาปี 2557 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 91

2     นโยบายการบัญชี 
 นโยบำยกำรบญัชีท่ีส�ำคญัท่ีใช้ในกำรจดัท�ำงบกำรเงินของบริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้

2.1   เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิ

 งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึน้ตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543  

ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ 

ข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรจดัท�ำและน�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน 

ภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535

 งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้น 

เงินลงทุนบำงประเภทซึ่งใช้มูลค่ำยุติธรรมตำมท่ีได้อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชี เร่ืองเงินลงทุนอ่ืน (หมำยเหต ุ

ประกอบงบกำรเงิน 2.12)

 รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของบริษัทถูกวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลัก ท่ีบริษัท 

ด�ำเนินงำนอยู่ (สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงเป็นสกลุเงินบำท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำน 

และสกลุเงินท่ีใช้น�ำเสนองบกำรเงินของบริษัท

 ตัวเลขท่ีน�ำมำแสดงเปรียบเทียบ ได้ปรับปรุงเพ่ือให้เปรียบเทียบได้กับกำรแสดงรำยกำรท่ีเปลี่ยนไปในงวดปัจจุบัน  

และผลกระทบจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงกำรบญัชีในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 3  

  

2.2   มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ การตคีวามมาตรฐานการบญัชีใหม่และการตคีวาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มีผลบงัคบัใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2557

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี  1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี  7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  งบกระแสเงินสด

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สญัญำเชำ่

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  รำยได้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังำน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 

  เงินตรำตำ่งประเทศ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  เงินลงทนุในบริษัทร่วม

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สว่นได้เสียในกำรร่วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  งบกำรเงินระหวำ่งกำล

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  กำรรวมธรุกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำยและกำร 

  ด�ำเนินงำนท่ียกเลกิ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง  สว่นงำนด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง  สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน-สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เชำ่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง  กำรประเมินเนือ้หำสญัญำเช่ำท่ีท�ำขึน้ตำมรูปแบบ 

  กฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง  กำรเปลี่ยนแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จำกกำรรือ้ถอน  

  กำรบรูณะ และหนีส้นิท่ีมีลกัษณะคล้ำยคลงึกนั

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง  กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสญัญำเช่ำ 

  หรือไม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 เร่ือง  สทิธิในสว่นได้เสยีจำกกองทนุกำรรือ้ถอน กำรบรูณะ 

  และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง  กำรปรับปรุงย้อนหลงัภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชี 

  ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ 

  เศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง  งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรด้อยคำ่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ข้อตกลงสมัปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง  โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง  กำรจำ่ยสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ชเ่งินสดให้เจ้ำของ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง  กำรโอนสนิทรัพย์จำกลกูค้ำ

 มำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ และกำรตีควำม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีประกำศใช้ดงักล่ำว ไม่ส่งผลกระทบกบับริษัท และยงัมีกำรตีควำมมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 3 ฉบับ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด คือกำรตีควำมมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5, 7 และ 12 

 

 มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2558 และบริษัทยังไม่ได้น�ำมำใช้ 

ก่อนวนัถือปฏิบตัิ

ก)  กลุม่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีคำดวำ่จะมีผลกระทบตอ่บริษัทมีดงันี ้

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจกำรอ่ืน
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทมีดงันี ้

 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 ได้มีกำรก�ำหนดค�ำนิยำมของค�ำว่ำ “ควบคมุ” ซึง่ถกูน�ำมำใช้แทนหลกักำร 

ของกำรควบคุมและกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 27 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร มำตรฐำนนีไ้ด้ก�ำหนดว่ำเม่ือใดกิจกำรควรจัดท�ำงบกำรเงินรวม ให้นิยำมหลักกำรของกำรควบคุม  

อธิบำยหลักกำรของกำรน�ำหลักกำรของกำรควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบำยถึงข้อก�ำหนดในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม  

หลกักำรส�ำคญัของมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่นี ้ คือหำกมีอ�ำนำจควบคมุ จะต้องมีกำรจดัท�ำงบกำรเงิน 

รวมเฉพำะในกรณีท่ีผู้ ลงทุนได้แสดงให้เห็นถึงอ�ำนำจกำรควบคุมท่ีเหนือกว่ำผู้ ถูกลงทุน ผู้ ลงทุนได้รับผลตอบแทนท่ี 

ผนัแปรจำกกำรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในผู้ถกูลงทนุ และมีควำมสำมำรถในกำรใช้อ�ำนำจในผู้ถกูลงทนุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

ผลตอบแทนท่ีกิจกำรจะได้รับ ผู้บริหำรอยูใ่นระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบตัติำมมำตรฐำนฉบบันี ้

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 11 ได้ก�ำหนดค�ำนิยำมของสญัญำร่วมกำรงำนว่ำเป็นสญัญำท่ีผู้ ร่วมทุน 

ตัง้แตส่องรำยขึน้ไปตกลงจะควบคมุร่วมในกิจกรรมท่ีจดัตัง้ขึน้ กำรตดัสนิใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องต้องได้รับควำมเหน็ชอบ

โดยผู้ควบคมุร่วมอย่ำงเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่ำเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของค�ำนิยำมว่ำกำรควบคมุร่วม กำรร่วมกำรงำน

สำมำรถอยู่ในรูปแบบของกำรด�ำเนินงำนร่วมกนัหรือกำรร่วมค้ำ กำรจดัประเภทขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีแสดงออกมำซึ่งสมัพนัธ์ 

กับข้อตกลงท่ีจัดท�ำขึน้ หำกในข้อก�ำหนดผู้ ร่วมทุนได้รับเพียงสินทรัพย์สุทธิ กำรร่วมงำนดงักล่ำวถือเป็นกำรร่วมค้ำ  

สว่นกำรด�ำเนินงำนร่วมกนัจะมีสทิธิในสนิทรัพย์และมีภำระในหนีส้นิ กำรด�ำเนินงำนร่วมกนัจะบนัทกึบญัชีสทิธิในสนิทรัพย์

และภำระในหนีส้นิ กำรร่วมค้ำจะบนัทกึสว่นได้เสียโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย ผู้บริหำรอยูใ่นระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบจำก

กำรปฏิบตัติำมมำตรฐำนฉบบันี ้

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 ก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมิน 

ควำมเสี่ยงและผลกระทบทำงด้ำนกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นได้เสียท่ีกิจกำรมีกบับริษัทย่อย บริษัทร่วม กำรร่วมกำรงำน 

และกิจกำรซึง่มีโครงสร้ำงเฉพำะตวัซึง่ไมไ่ด้รวมอยูใ่นงบกำรเงินรวม ผู้บริหำรอยูใ่นระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบจำกกำร

ปฏิบตัติำมมำตรฐำนฉบบันี ้ 

ข)  กลุม่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไมมี่ผลกระทบตอ่บริษัท มีดงันี ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สนิค้ำคงเหลือ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

  และข้อผิดพลำด

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
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มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและ 

  กำรเ ปิดเผยข้อมูลเ ก่ียวกับควำมช่วยเหลือ 

  จำกรัฐบำล

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจำกกำร เปลี่ ยนแปลงของอัตรำ 

  แลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ต้นทนุกำรกู้ ยืม

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจกำร 

  ท่ีเก่ียวข้องกนั

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์ 

  เม่ือออกจำกงำน

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเ งินในสภำพเศรษฐกิจ 

  ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

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 ประมำณกำรหนีส้ิน หนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้ และ 

  สนิทรัพย์ท่ีอำจเกิดขึน้

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 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินท รัพย์ไม่หมุน เ วียน ท่ี ถือไ ว้ เ พ่ือขำยและ           

  กำรด�ำเนินงำนท่ียกเลกิ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรส�ำรวจและประเมินคำ่แหลง่ทรัพยำกรแร่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สว่นงำนด�ำเนินงำน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล–กรณีท่ีไม่มีควำม 

  เก่ียวข้องอยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน-สิง่จงูใจท่ีให้แก่ผู้ เชำ่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษี 

  ของกิจกำรหรือผู้ ถือหุ้น

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรประเมินเ นื อ้หำสัญญำเช่ำ ท่ีท� ำขึ น้ตำม 

  รูปแบบกฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รำยได้-รำยกำรแลกเปลีย่นเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน-ต้นทนุเวบ็ไซต์
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรเปลีย่นแปลงในหนีส้นิท่ีเกิดขึน้จำก 

  กำรรือ้ถอน กำรบูรณะ และหนีส้ิน 

  ท่ีมีลกัษณะคล้ำยคลงึกนั

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย 

  สญัญำเชำ่หรือไม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำร 

  รือ้ถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง 

  สภำพแวดล้อม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรปรับปรุงย้อนหลงัภำยใต้มำตรฐำน 

  กำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) 

  เ ร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเ งินใน 

  สภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ข้อตกลงสมัปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ข้อจ� ำกัดสินท รัพย์ตำมโครงกำร 

  ผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทนุขัน้ต�่ำ 

  และปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี ้ 

  ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19  

  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สั ญ ญ ำ ส� ำ ห รั บ ก ำ ร ก่ อ ส ร้ ำ ง 

  อสงัหำริมทรัพย์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรจ่ ำยสินท รัพย์ ท่ี ไม่ ใช่ เ งินสด 

  ให้เจ้ำของ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรโอนสนิทรัพย์จำกลกูค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ต้นทนุกำรเปิดหน้ำดินในชว่งกำรผลติ 

  ส�ำหรับเหมืองผิวดนิ

มีผลบงัคบัใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญำประกนัภยั

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 นี ้ไมเ่ก่ียวข้องกบักำรด�ำเนินงำนของบริษัทแตอ่ยำ่งใด

2.3   การใช้ประมาณการ

         กำรจดัท�ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ซึง่ก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องประมำณกำร

และก�ำหนดข้อสมมตฐิำนท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีผลกบัตวัเลขของสนิทรัพย์และหนีส้นิ รวมทัง้กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสนิทรัพย์

และหนีส้นิท่ีอำจเกิดขึน้ ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน และข้อมลูรำยได้และคำ่ใช้จำ่ยในรอบระยะเวลำท่ีเสนองบกำรเงินดงักลำ่ว 

ตวัเลขท่ีเกิดขึน้จริงอำจแตกตำ่งจำกตวัเลขประมำณกำร ถงึแม้ว่ำตวัเลขประมำณกำรได้จดัท�ำขึน้ด้วยควำมเข้ำใจท่ีดีท่ีสดุ

ในเหตกุำรณ์และสิง่ท่ีกระท�ำไปในปัจจบุนัในรอบระยะเวลำท่ีเสนองบกำรเงิน
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2.4   การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ

 รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของบริษัทวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินบำท งบกำรเงินรวมน�ำเสนอในสกุลเงินบำท บริษัท 

แปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีท่ีเกิดรำยกำร และ 

แปลงค่ำสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ี 

ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรก�ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช�ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  

และท่ีเกิดจำกกำรแปลงคำ่สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินซึง่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศ ได้บนัทกึไว้ในก�ำไรหรือขำดทนุ

 ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่เงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืนซึง่วดัมลูคำ่โดยใช้มลูคำ่ยตุิธรรม ให้รวมผล

ต่ำงดังกล่ำวเป็นรำยกำรก�ำไรหรือรำยกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ส่วนผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรำยกำร 

ท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีถือไว้เพ่ือค้ำ ให้รวมผลต่ำงดงักล่ำวเป็นรำยกำรก�ำไรหรือรำยกำรขำดทนุ 

ของกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ยตุิธรรม นอกจำกนีผ้ลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีถือไว้เผ่ือขำยให้รวมไว้ 

ในสว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมซึง่แสดงอยูใ่นสว่นของผู้ ถือหุ้น

 รำยกำรในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ 

แลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยในระหวำ่งปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้

รอบระยะเวลำบญัชี ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่ท่ีเกิดจำกกำรแปลงคำ่ของเงินลงทนุสทุธิในหนว่ยงำนตำ่งประเทศได้รวมไป

ยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น และเม่ือมีกำรจ�ำหนำ่ยหนว่ยงำนตำ่งประเทศนัน้ ผลสะสมของผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่ทัง้หมดดงักลำ่ว 

ถือเป็นสว่นหนึง่ของรำยกำรก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ�ำหนำ่ยหนว่ยงำนตำ่งประเทศนัน้ในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ

 

2.5   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ และเงินฝำกธนำคำรทกุประเภท แตไ่มร่วมเงินฝำกธนำคำร

ประเภทท่ีต้องจ่ำยคืนเม่ือสิน้ระยะเวลำท่ีก�ำหนด เงินลงทนุระยะสัน้อ่ืนท่ีมีสภำพคลอ่งสงู ซึง่มีอำยเุกินสำมเดือนนบัจำก 

วนัท่ีได้มำ

2.6   เงนิลงทนุช่ัวคราว

 เงินลงทนุชัว่ครำว หมำยถึง เงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจ�ำ ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน เงินลงทนุในตรำสำรหนี ้

ซึง่มีอำยเุกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีได้มำแตไ่มเ่กินสบิสองเดือน และเงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุท่ีฝ่ำยบริหำร 

มีควำมตัง้ใจท่ีจะถือไว้ในชว่งเวลำน้อยกวำ่สบิสองเดือน 

 2.7   ลูกหนีก้ารค้า

 ลกูหนีก้ำรค้ำรับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูคำ่ตำมใบแจ้งหนี ้ และวดัมลูคำ่ต่อมำด้วยจ�ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัด้วยคำ่เผ่ือหนีส้งสยั 

จะสญูซึง่ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี มลูค่ำของคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู คือผลต่ำงระหว่ำงรำคำ 

ตำมบญัชีของลกูหนีก้ำรค้ำเม่ือเปรียบเทียบกบัมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกลกูหนีก้ำรค้ำ หนีส้ญูท่ีเกิดขึน้ในระหว่ำงปี 

จะรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขำดทุน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ลูกหนีส้่วนแบ่งบริกำรโทรคมนำคม 

แสดงเป็นแบบสทุธิรำยกำรกบัเจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม
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2.8  สินค้าและพสัดุคงเหลือ

 สินค้ำและพัสดุคงเหลือ แสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ แล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำ 

และพสัดคุงเหลอืค�ำนวณโดยวิธีถวัเฉลีย่เคลือ่นท่ี ต้นทนุของกำรซือ้ประกอบด้วยรำคำซือ้และคำ่ใช้จำ่ยทำงตรงท่ีเก่ียวข้อง

กับกำรซือ้สินค้ำและพัสดุนัน้ เช่น ค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจำกกำรซือ้สินค้ำ 

และพสัดุ มลูค่ำสทุธิท่ีจะได้รับประมำณจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำส�ำหรับสินค้ำหรือพัสดุท่ีเก่ำล้ำสมัยหรือเสื่อมคุณภำพจะบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุน 

เม่ือสำมำรถระบไุด้

 

  2.9   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

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

 บริษัทได้ท�ำสญัญำเพ่ือซือ้สิทธิกำรใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�ำ้บำงสำย ในกรณีท่ีบริษัทมีสิทธิในกำรใช้ท่ีเพิกถอนได้ 

ในวงจรระบบเคเบิลใต้น�ำ้ตลอดอำยุกำรใช้งำนตำมสญัญำ โดยบริษัทไม่ได้รับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ 

สว่นใหญ่จำก  IRU นัน้  บริษัทจะบนัทกึจ�ำนวนเงินท่ีบริษัทจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึง่สิทธิกำรใช้วงจรระบบเคเบิลใต้น�ำ้ 

ดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนท่ีจะถึงก�ำหนดในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนและ  

ส่วนท่ีจะถึงก�ำหนดเกินกว่ำหนึ่งปีได้แสดงไว้ในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน สิทธิกำรใช้วงจรดงักล่ำวบนัทึกเร่ิมแรก 

ในรำคำทนุและตดัจ�ำหนำ่ยโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุญัญำหรือตำมอำยกุำรให้ประโยชน์แล้วแตอ่ำยใุดจะต�่ำกวำ่ 

(ข) สิทธิการเช่า

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรได้มำซึ่งสิทธิกำรเช่ำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและตดัจ�ำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำย ุ

สญัญำเชำ่

2.10  บริษัทร่วม

 เงินลงทนุในบริษัทร่วมรับรู้เร่ิมแรกด้วยรำคำทนุและใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวิธี 

ส่วนได้เสีย เงินลงทุนในบริษัทร่วมดงักล่ำวเป็นกำรลงทุนในกิจกำรท่ีบริษัทมีอิทธิพลอย่ำงเป็นนัยส�ำคญัแต่ไม่ถึงกับ 

ควบคุม  ก�ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้ระหว่ำงบริษัทกับบริษัทร่วมได้ตดัออกจำกงบกำรเงินนีแ้ล้วตำมสดัส่วนท่ีบริษัท 

มีส่วนได้เสียในบริษัทนัน้ เว้นแต่มีหลักฐำนว่ำสินทรัพย์ท่ีโอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำจะไม่ตัดรำยกำรขำดทุน 

ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงดงักล่ำว บริษัทจะหยดุรับรู้ส่วนแบ่งขำดทนุเม่ือมลูค่ำเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นศนูย์ เว้นแต่บริษัท 

มีภำระผกูพนัหรือต้องจำ่ยเพ่ือช�ำระภำระผกูพนัของบริษัทร่วมซึง่บริษัทได้ค�ำ้ประกนัหรือให้กำรยินยอมไว้

 บริษัทแสดงเงินลงทนุในงบกำรเงินเฉพำะบริษัทด้วยวิธีรำคำทนุ บริษัทจะทดสอบกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุเม่ือมีข้อบง่ชีว้ำ่

เงินลงทุนนัน้อำจมีกำรด้อยค่ำเกิดขึน้ หำกรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะ 

บนัทกึรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่รวมไว้ในงบก�ำไรขำดทนุในงบกำรเงินเฉพำะบริษัท

 ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทร่วม ได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 13

 

2.11  กจิการร่วมค้า   

 เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำแสดงในงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวิธีสว่นได้เสียด้วยวิธีสว่นได้เสีย บริษัทจะหยดุรับรู้สว่น

แบง่ขำดทนุเม่ือมลูคำ่เงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำเป็นศนูย์ เว้นแตบ่ริษัทมีภำระผกูพนัหรือต้องจำ่ยเงินเพ่ือช�ำระภำระผกูพนั

ของกิจกำรร่วมค้ำซึง่บริษัทได้ค�ำ้ประกนัหรือให้กำรยินยอมไว้ 
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 บริษัทแสดงเงินลงทนุในงบกำรเงินเฉพำะบริษัทด้วยวิธีรำคำทนุ บริษัทจะทดสอบกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุ  เม่ือมีข้อบง่ชี ้

ว่ำเงินลงทนุนัน้อำจมีกำรด้อยค่ำเกิดขึน้ หำกรำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุสงูกวำ่มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะ 

บนัทกึรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่รวมไว้ในงบก�ำไรขำดทนุในข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

 ข้อมลูเก่ียวกบักิจกำรร่วมค้ำ ได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 14

2.12  เงนิลงทนุอ่ืน

 บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ  

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

กำรจดัประเภทขึน้อยู่กบัจดุมุ่งหมำยขณะลงทนุ ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผู้ก�ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส�ำหรับเงินลงทนุ 

ณ เวลำลงทนุและทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ 

(1)  เงินลงทุนเพ่ือค้ำ คือ เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมำยหลกัในกำรหำก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ ในช่วงเวลำสัน้ 

ไมเ่กิน 3 เดือนนบัแตเ่วลำท่ีลงทนุ  และแสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน    

(2)   เงินลงทนุท่ีถือไว้จนครบก�ำหนด คือ เงินลงทนุท่ีมีก�ำหนดเวลำและผู้บริหำรตัง้ใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถถือไว้ 

จนครบก�ำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน  เว้นแต่จะครบก�ำหนดภำยใน 12 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบ 

ระยะเวลำรำยงำนก็จะแสดงไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน

(3)    เงินลงทนุเผ่ือขำย คือ เงินลงทนุท่ีจะถือไว้โดยไมร่ะบชุว่งเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคลอ่งหรือเม่ืออตัรำดอกเบีย้

เปลี่ยนแปลง  ได้แสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน เว้นแตก่รณีท่ีฝ่ำยบริหำรแสดงเจตจ�ำนงท่ีจะถือไว้ในชว่งเวลำ

น้อยกว่ำ 12 เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมนุเวียน  หรือเว้นแตก่รณีท่ี 

ฝ่ำยบริหำรมีควำมจ�ำเป็นท่ีต้องขำยเพ่ือเพ่ิมเงินทนุด�ำเนินงำน จงึจะแสดงรวมไว้ในสนิทรัพย์หมนุเวียน

(4)   เงินลงทนุทัว่ไป คือ เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไมมี่ตลำดซือ้ขำยคลอ่งรองรับ

 เงินลงทนุทัง้ 4 ประเภทรับรู้มลูค่ำเร่ิมแรกด้วยรำคำทนุ ซึ่งหมำยถึงมลูค่ำยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ได้มำ 

ซึง่เงินลงทนุนัน้รวมทัง้คำ่ใช้จำ่ยในกำรท�ำรำยกำร

 เงินลงทนุเพ่ือค้ำและเงินลงทนุเผ่ือขำยวดัมลูคำ่ในเวลำตอ่มำด้วยมลูคำ่ยตุธิรรม มลูคำ่ยตุธิรรมของเงินลงทนุวดัตำมรำคำ

เสนอซือ้ท่ีอ้ำงอิงจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ วนัท�ำกำรสดุท้ำยของวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ำงอิง

รำคำเสนอซือ้ลำ่สดุจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รำยกำรก�ำไรและขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินลงทนุเพ่ือค้ำ

รับรู้ในงบก�ำไรขำดทนุ รำยกำรก�ำไรและขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินลงทนุเผ่ือขำยรับรู้ ในสว่นของผู้ ถือหุ้น

 เงินลงทนุท่ีจะถือไว้จนครบก�ำหนดวดัมลูค่ำภำยหลงักำรได้มำด้วยวิธีรำคำทนุตดัจ�ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  

หกัด้วยคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

 เงินลงทนุทัว่ไป แสดงด้วยรำคำทนุหกัคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

 

 บริษัทจะทดสอบค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทนุเม่ือมีข้อบ่งชีว้่ำเงินลงทนุนัน้อำจมีค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเกิดขึน้หำกรำคำ 

ตำมบญัชีของเงินลงทนุสงูกว่ำมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบนัทึกรำยกำรขำดทนุจำกค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำรวมไว้ 

ในงบก�ำไรขำดทนุ
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 ในกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุ ผลตำ่งระหวำ่งมลูคำ่ยตุิธรรมของผลตอบแทนสทุธิท่ีได้รับจำกกำรจ�ำหนำ่ยเม่ือเปรียบเทียบกบั

รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนัน้จะบนัทึกรวมอยู่ในก�ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ�ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไว้ในตรำสำรหนี ้

หรือตรำสำรทนุชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุท่ีจ�ำหน่ำยจะก�ำหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วง 

น�ำ้หนกัของรำคำตำมบญัชีจำกจ�ำนวนทัง้หมดท่ีถือไว้

 ข้อมูลเก่ียวกับเงินลงทุนท่ีผู้ บริหำรตัง้ใจถือไว้เกินกว่ำ 1 ปี จัดเป็นเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนได้แสดงไว้ในหมำยเหต ุ

ประกอบงบกำรเงินข้อ 15

2.13 เงนิลงทุนที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนสิทธิในการให้ด�าเนินการตามสัญญาร่วมการงานและตามสัญญาท�าการ

ตลาด

 เงินลงทนุท่ีได้รับจำกบริษัทเอกชนเพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนกบักำรให้สิทธิแก่บริษัทเอกชนในกำรด�ำเนินกำรตำมสญัญำ 

ร่วมกำรงำนและตำมสัญญำท�ำกำรตลำด บริษัทไม่มีภำระผูกพันในกำรช�ำระต้นทุนให้แก่บริษัทเอกชนคู่สัญญำ  

จะบนัทกึด้วยมลูคำ่ยตุธิรรมและรับรู้เป็นรำยได้ทนัทีในงวดท่ีเกิดรำยกำร

2.14  ก�าไรหรือขาดทนุจากการลดสัดส่วนเงนิลงทนุ

 บริษัทจะบนัทกึก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรลดหรือเพ่ิมสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

เม่ือบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำมีกำรเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนแต่บริษัทมิได้เพ่ิมหรือลดสดัสว่นเงินลงทนุตำมสดัสว่น

เดมิก่อนท่ีจะมีกำรเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำ

2.15 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ

 อสงัหำริมทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือหำประโยชน์จำกรำยได้คำ่เชำ่ระยะยำว หรือจำกกำรเพ่ิมมลูคำ่ของสนิทรัพย์ หรือทัง้สองอยำ่ง 

และไมไ่ด้มีไว้เพ่ือใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทถกูจดัประเภทเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ รวมถงึอสงัหำริมทรัพย์ 

ท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำงเพ่ือพฒันำเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุในอนำคต

 บริษัทจดัประเภทท่ีดินท่ีถือไว้ภำยใต้สญัญำเช่ำด�ำเนินงำนเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุเม่ืออสงัหำริมทรัพย์นัน้เป็น

ไปตำมค�ำนิยำมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนนัน้จะถกูรับรู้เสมือนวำ่เป็นสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน

 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนของบริษัท ได้แก่ ท่ีดินท่ีถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของกำรใช้ในอนำคต  

ซึง่บริษัทไมไ่ด้ระบวุำ่จะใช้ท่ีดนินัน้เป็นอสงัหำริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งำนหรือเพ่ือขำยในระยะสัน้

 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุวดัมลูค่ำเร่ิมแรกด้วยรำคำทนุซึ่งรวมถึงต้นทนุในกำรท�ำรำยกำร และวดัมลูค่ำภำยหลงั 

กำรรับรู้ด้วยรำคำทนุหกัผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สะสม (ถ้ำมี)

 ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ภำยหลงัจะบนัทกึรวมในมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ก็ตอ่เม่ือมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่บริษัทจะได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกต้นทนุนัน้ และสำมำรถวดัรำคำมลูค่ำต้นทนุได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ต้นทนุในกำร

ซอ่มแซมและบ�ำรุงรักษำจะรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยเม่ือเกิดรำยกำร

        มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุก�ำหนดโดยใช้รำคำประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
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2.16  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

 ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ รับรู้เร่ิมแรกตำมรำคำทนุ หกัด้วยคำ่เสื่อมรำคำสะสม และคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

 

 ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ี 

ประมำณกำรไว้ของสนิทรัพย์ตอ่ไปนี ้ 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

 ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมลูค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของท่ีดิน อำคำร  

และอปุกรณ์ให้เหมำะสม

 ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีสงูกวำ่มลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน รำคำตำมบญัชีจะถกูปรับลดให้เทำ่กบัมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน

 รำยกำรก�ำไรขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนท่ีได้รับกบัรำคำ 

ตำมบญัชี และได้รวมอยูใ่นงบก�ำไรขำดทนุ

 รำยจ่ำยเก่ียวกับกำรต่อเติม กำรต่ออำยุ หรือกำรปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึน้ จะถูกรวมไว้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์  

เม่ือมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่วำ่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตท่ีจะกลบัเข้ำสูบ่ริษัทมีมลูคำ่สงูกวำ่กำรใช้ประโยชน์

เดิมของสินทรัพย์ท่ีมีไว้ตัง้แต่ต้นเม่ือได้มำซึ่งสินทรัพย์ และจะตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่

ของสนิทรัพย์  คำ่ซอ่มแซมและบ�ำรุงรักษำรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดขึน้

2.17 สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน

 บริษัทบันทึกสินทรัพย์ท่ีได้รับโอนกรรมสิทธ์ิตำมรำคำทุนท่ีบริษัทเอกชนผู้ โอนได้รำยงำนให้แก่บริษัททัง้จ�ำนวน  

ณ วนัท่ีบริษัทเอกชนคูส่ญัญำสง่มอบสนิทรัพย์นัน้ให้แก่บริษัท คูก่บับญัชีรำยได้รอตดับญัชี ซึง่แสดงในหมวดหนีส้นิ

 ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ท่ีได้รับโอนค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์หรืออำยท่ีุ

เหลือของสญัญำสมัปทำนแล้วแตเ่วลำใดจะสัน้กวำ่  และบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยในงบก�ำไรขำดทนุ ดงันี ้

อำคำรและสิง่ปลกูสร้ำง                                                                           20 ปี

อปุกรณ์โทรคมนำคม                                                                    5 - 10 ปี

เคร่ืองมือ อปุกรณ์อ่ืน เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส�ำนกังำน        5 - 10 ปี

 ส�ำหรับกำรรับรู้รำยได้รอตดับญัชีได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.23 (จ)
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2.18 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์

 สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซือ้มำมีลกัษณะเฉพำะบนัทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�ำนวณจำกต้นทนุในกำรได้มำและกำร 

ด�ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สำมำรถน�ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตดัจ�ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำร 

ให้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 5 ปี

 ต้นทุนท่ีใช้ในกำรพัฒนำและบ�ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ต้นทุนโดยตรง ในกำร 

จัดท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีบริษัทเป็นผู้ดูแลและมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งอำจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมำกกว่ำ 

ต้นทุนเป็นเวลำเกินกว่ำหนึ่งปีจึงจะบนัทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงำนท่ีท�ำงำนในทีม 

พฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และคำ่ใช้จำ่ยท่ีเก่ียวข้องในจ�ำนวนเงินท่ีเหมำะสม

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำประสิทธิภำพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สงูขึน้กว่ำเม่ือได้มำ จะบนัทกึเป็นต้นทนุ เพ่ือกำรพฒันำ 

และบวกรวมไว้ในต้นทนุเม่ือได้มำซึง่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้ ต้นทนุในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสนิทรัพย์

และตดัจ�ำหนำ่ยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ตำมประมำณกำร แตไ่มเ่กิน 5 ปี

 

 รายจ่ายวจิยัและการพฒันา 

 รำยจ่ำยเพ่ือกำรวิจยัรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดขึน้ ต้นทนุของโครงกำรพฒันำ (ซึง่เก่ียวข้องกบักำรออกแบบและกำรทดสอบ

ผลิตภณัฑ์ใหม่หรือกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์) รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในจ�ำนวนไม่เกินต้นทนุท่ีสำมำรถวดัมลูค่ำได้อย่ำง 

น่ำเช่ือถือ และเม่ือประเมินแล้ววำ่โครงกำรนัน้จะประสบควำมส�ำเร็จคอ่นข้ำงแน่นอนทัง้ในแง่กำรค้ำและแง่เทคโนโลยี สว่น 

รำยจำ่ยอ่ืนเพ่ือกำรพฒันำรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยเม่ือเกิดขึน้ ต้นทนุกำรพฒันำท่ีได้รับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยไปแล้วในงวดก่อนจะไมบ่นัทกึเป็น

สนิทรัพย์ในงวดถดัไป กำรทยอยตดัจ�ำหนำ่ยรำยจำ่ยท่ีเกิดจำกกำรพฒันำ (ท่ีบริษัทบนัทกึไว้เป็นสนิทรัพย์) จะเร่ิมตัง้แตเ่ม่ือเร่ิมใช้

ผลติภณัฑ์นัน้เพ่ือกำรค้ำ ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะได้รับประโยชน์จำกกำรพฒันำนัน้แตส่งูสดุไมเ่กิน 5 ปี  

2.19  การด้อยค่าของสินทรัพย์

 สินทรัพย์ท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น คำ่ควำมนิยม) ซึง่ไม่มีกำรตดัจ�ำหน่ำยจะถกูทดสอบ กำรด้อยคำ่เป็น

ประจ�ำทกุปี สินทรัพย์อ่ืนท่ีมีกำรตดัจ�ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เม่ือมีเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชีว้่ำรำคำตำม

บญัชีอำจสงูกวำ่มลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่จะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวำ่มลูคำ่

สทุธิท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน ซึง่หมำยถึงจ�ำนวนท่ีสงูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยตุิธรรมหกัต้นทนุในกำรขำยเทียบกบัมลูคำ่จำกกำรใช้  

สนิทรัพย์จะถกูจดัเป็นหนว่ยท่ีเลก็ท่ีสดุท่ีสำมำรถแยกออกมำได้ เพ่ือวตัถปุระสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยคำ่ สนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช่

สนิทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกคำ่ควำมนิยมซึง่รับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ไปแล้ว จะถกูประเมินควำมเป็นไปได้ท่ี

จะกลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน

 

2.20  สัญญาเช่าระยะยาว

(ก) กรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

 สนิทรัพย์ท่ีให้เชำ่ตำมสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนแสดงรวมอยูใ่นท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และตดัค่ำ

เสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับท่ีใช้กับรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 2.16) ซึง่มีลกัษณะคล้ำยคลงึกนั รำยได้คำ่เชำ่ (สทุธิจำกสิง่ตอบแทนจงูใจท่ีได้จำ่ยให้

แก่ผู้ เชำ่) จะรับรู้เป็นรำยได้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำกำรให้เชำ่ 
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(ข)  กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า 

 สญัญำเชำ่ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ ซึง่ผู้ เชำ่เป็นผู้ รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทัง้หมด

ถือเป็นสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน ซึง่จะบนัทกึเป็นรำยจำ่ยฝ่ำยทนุด้วยมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ท่ีเชำ่หรือมลูคำ่ปัจจบุนั

สทุธิของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มลูค่ำใดจะต�่ำกว่ำ จ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วน

ระหว่ำงหนีส้ินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ได้อตัรำดอกเบีย้คงท่ีต่อหนีส้ินคงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละ

สญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำยจะ 

บนัทึกในงบก�ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำเพ่ือท�ำให้อตัรำดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส�ำหรับยอด 

คงเหลือของหนีส้ินท่ีเหลืออยู ่ สินทรัพย์ได้มำตำมสญัญำเชำ่กำรเงินจะคิดคำ่เสื่อมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์

ของสนิทรัพย์ท่ีเชำ่หรืออำยขุองสญัญำเชำ่แล้วแตร่ะยะเวลำใดจะน้อยกวำ่

 สญัญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพย์ซึ่งผู้ ให้เช่ำเป็นผู้ รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่  

สญัญำเช่ำนัน้ถือเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนินงำน เงินท่ีต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำดงักลำ่ว (สทุธิจำกสิ่งตอบแทนจงูใจท่ีได้รับ

จำกผู้ให้เชำ่) จะบนัทกึในงบก�ำไรขำดทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่นัน้ 

 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำด�ำเนินงำนก่อนหมดอำยุสญัญำ เช่น เงินเพ่ิมท่ีต้องจ่ำยให้แก่ผู้ ให้เช่ำ 

จะบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีกำรยกเลกินัน้เกิดขึน้

2.21  ประมาณการหนีส้ิน

 บริษัทจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้ินอนัเป็นภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจดัท�ำไว้อนัเป็นผล 

สืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งกำรช�ำระภำระผูกพันนัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษัทต้อง 

สญูเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรท่ีนำ่เช่ือถือของจ�ำนวนท่ีต้องจำ่ย ประมำณกำรหนีส้ินดงักลำ่วไมร่วมถงึ

ประมำณกำรหนีส้นิส�ำหรับผลประโยชน์ของพนกังำน ในกรณีท่ีบริษัทคำดวำ่ประมำณกำรหนีส้นิเป็นรำยจำ่ยท่ีจะได้รับคืน 

บริษัทจะบนัทกึเป็นสนิทรัพย์แยกตำ่งหำกเม่ือคำดวำ่นำ่จะได้รับรำยจำ่ยนัน้คืนอยำ่งแนน่อน

 

2.22  ผลประโยชน์ของพนักงาน  

(ก) โครงการผลประโยชน์

1.  เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

 บริษัทจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเพ่ือจำ่ยเงินให้แก่พนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทย 

จ�ำนวนเงินดงักล่ำวขึน้อยู่กับฐำนเงินเดือนและจ�ำนวนปีท่ีพนกังำนท�ำงำนให้บริษัทนบัถึงวนัท่ีสิน้สดุกำรท�ำงำน 

ท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต 

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

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

หลกัเพ่ือจำ่ยสงเครำะห์เป็นเงินบ�ำเหน็จให้แก่พนกังำนเม่ือต้องออกจำกงำน โดยบริษัทจำ่ยเงินสมทบ  เพ่ือกองทนุ 

บ�ำเหน็จฯ เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 10 ของอตัรำเงินเดือนพนกังำนและจำ่ยสมทบเพ่ิมให้เท่ำกบัภำระผกูพนั 

ท่ีพงึจ่ำย ณ วนัสิน้งวดปีบญัชี ซึง่ค�ำนวณโดยใช้เงินเดือน ณ วนัสิน้งวดปีบญัชีคณูด้วยอำยงุำนตำมหลกัเกณฑ์ท่ี

ก�ำหนดในข้อบงัคบัของกองทนุบ�ำเหน็จฯ  ทัง้นี ้รำยได้จำกดอกผลของสนิทรัพย์เงินกองทนุบ�ำเหน็จฯ รับรู้เป็นรำยได้ 

สนิทรัพย์ของกองทนุบ�ำเหน็จฯ  ซึง่รวมอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 

เงินลงทนุชัว่ครำว ลกูหนีพ้นกังำน  และดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำรค้ำงรับ
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3.  ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ

 ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนท่ีบริษัทให้แก่พนกังำนเม่ือปฏิบตัิงำนยำวนำนและหลงัออกจำกงำน ได้แก่ ผลตอบแทน  

ในกรณีเสียชีวิต รำงวลัอำยงุำนยำวนำน (ทองค�ำ ณ วนัเกษียณอำยแุละทองค�ำท่ีระลกึเม่ือปฏิบตัิงำนครบ 20 ปี) 

กำรพำเท่ียวตำ่งประเทศ และ วนัลำพกัร้อนโดยได้รับคำ่จ้ำง      

 หนีส้ินซึ่งเกิดจำกข้อก�ำหนดท่ีเป็นผลจำกกฎหมำยแรงงำนไทย กองทนุบ�ำเหน็จ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนๆ  

ดงักล่ำวค�ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภยัโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit 

Credit Method) มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัจำกโครงกำรผลประโยชน์ดงักลำ่วก�ำหนดโดยกำรคดิลดกระแสเงินสด

ท่ีต้องจำ่ยในอนำคตด้วยอตัรำดอกเบีย้พนัธบตัรรัฐบำลซึง่เป็นสกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชน์ท่ีจะต้องจำ่ย

ให้แก่พนกังำน รวมทัง้มีเง่ือนไขและวนัครบก�ำหนดใกล้เคียงกบัเง่ือนไขของภำระผกูพนัของผลประโยชน์หลงัออกจำก

งำนโดยประมำณ

 บริษัทรับรู้ก�ำไรและขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของ

พนกังำนทนัทีในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

 

(ข)   กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ

 บริษัทจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชีพเป็นประเภทก�ำหนดจ�ำนวนเงินสมทบท่ีแน่นอนเม่ือปี พ.ศ. 2539  

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

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

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

2539 สำมำรถเลือกอยู่กองทนุบ�ำเหน็จฯ หรือสมคัรเข้ำกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพตำมควำมสมคัรใจ ส่วนพนกังำน 

ท่ีเข้ำปฏิบตังิำน  ตัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวำคม 2539  สำมำรถสมคัรเข้ำกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพตำมควำมสมคัรใจ

 

 บริษัทจำ่ยเงินสมทบเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 11 ของเงินเดือน/คำ่จ้ำง ส�ำหรับพนกังำนท่ีมีอำยกุำรท�ำงำนเกิน 

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

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

 บริษัทรับรู้เงินจำ่ยสมทบเป็นคำ่ใช้จำ่ยในงบก�ำไรขำดทนุในงวดท่ีเกิดรำยกำร สนิทรัพย์ของกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพได้

แยกออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทซึ่งบริหำรโดยบริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ จ�ำกัด และบริษัท 

หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กสกิรไทย จ�ำกดั

(ค)  สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพการส่ือสารแห่งประเทศไทย

 บริษัทได้ก�ำหนดให้จดัสรรหุ้นให้พนกังำนจำกกำรแปลงสภำพกำรสือ่สำรแหง่ประเทศไทยเป็น บมจ. กสท  โทรคมนำคม 

และ บจ. ปณท  เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2546 โดยให้พนกังำนกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยได้สิทธิซือ้หุ้นในรำคำ 

ตำมมลูคำ่ท่ีตรำไว้ จ�ำนวน 6 เทำ่ของเงินเดือน ณ วนัท่ี 13 สงิหำคม 2546 และได้รับหุ้นให้เปลำ่ในรำคำตำมมลูคำ่ 

ท่ีตรำไว้ จ�ำนวน 2 เทำ่ของเงินเดือน ณ วนัท่ี 13 สงิหำคม 2546 ซึง่เป็นกำรให้ครัง้เดียวโดยพนกังำนสำมำรถใช้สทิธิ

ดงักล่ำวเม่ือบริษัทเสนอขำยหุ้นต่อพนกังำนและประชำชนทัว่ไป ทัง้นี ้ สดัส่วนกำรถือหุ้นของพนกังำนในรูปของ 

หุ้นสำมญัของบริษัทดงักล่ำวรวมกนัแล้วจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ 6.5 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทเม่ือขำยหุ้น 

ตอ่พนกังำนและประชำชนทัว่ไป ซึง่บริษัทได้บนัทกึเป็นหนีส้นิไมห่มนุเวียนเม่ือบริษัทได้ให้สทิธิแก่พนกังำน
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2.23 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย    

(ก) รายได้ค่าบริการ 

 บริษัทรับรู้รำยได้คำ่บริกำรเม่ือได้ให้บริกำรแก่ลกูค้ำแล้วเสร็จ

(ข) รายได้ส่วนแบ่งบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

 บริษัทรับรู้รำยได้คำ่บริกำรเม่ือได้ให้บริกำรแก่ลกูค้ำแล้วเสร็จ ตำมข้อตกลง

(ค)   รายได้จากการจ�าหน่ายบตัรบริการโทรคมนาคม  

 บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรจ�ำหนำ่ยบตัรบริกำรโทรคมนำคมตำมเวลำกำรใช้งำนจริง 

(ง) ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน

 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งรำยได้จำกสัญญำร่วมกำรงำน (ผลประโยชน์ตอบแทน) ทัง้ขัน้ต�่ำต่อปีและส่วนท่ีเพ่ิมจำก 

ผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต�่ำโดยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง

(จ)  รายได้จากการตดับญัชีสินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน

 บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรตดับญัชีสินทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนเป็นรำยได้ในงบก�ำไรขำดทนุตำมอำยุ

กำรให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ท่ีบริษัทได้รับโอนหรือตำมอำยท่ีุเหลอืของสญัญำร่วมกำรงำนแล้วแตเ่วลำใดจะสัน้กวำ่

(ฉ)  รายได้อ่ืน    

 รำยได้ดอกเบีย้ รับรู้ตำมเกณฑ์สดัสว่นของเวลำโดยค�ำนงึถงึอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของสนิทรัพย์

 รำยได้เงินปันผล รับรู้เม่ือบริษัทมีสทิธิได้รับเงินปันผล

(ช) รายได้จากการขายสินค้า 

 บริษัทรับรู้รำยได้จำกกำรขำยเม่ือผู้ ซือ้รับโอนควำมเสี่ยง และผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส�ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของ

สนิค้ำ

 รำยได้จำกกำรขำยแสดงด้วยยอดสทุธิจำกภำษีขำยและสว่นลด

(ซ)  ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.24 ภาษีเงนิได้

 คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ภำษีเงินได้จะรับรู้ 

ในก�ำไรหรือขำดทุน ยกเว้นส่วนท่ีรับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้น ในกรณีนี ้ 

ภำษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้นตำมล�ำดบั

 ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัค�ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ท่ีคำดได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่

จะมีผลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทได้ด�ำเนินงำนและ 

เกิดรำยได้ทำงภำษี ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ โดยค�ำนงึถึงสถำนกำรณ์ท่ี

สำมำรถน�ำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบตัซิึง่ขึน้อยูก่บักำรตีควำม และ จะตัง้ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยภำษีอำกร หำกคำดวำ่

จะต้องจำ่ยช�ำระภำษีอำกร

 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีตัง้เต็มจ�ำนวนตำมวิธีหนีส้ิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนีส้ิน 

และรำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้ 

เร่ิมแรกของรำยกำรสนิทรัพย์หรือรำยกำรหนีส้นิท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไมใ่ชก่ำรรวมธรุกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำร

นัน้ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรทำงบญัชีและก�ำไร (ขำดทุน) ทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีค�ำนวณจำกอตัรำภำษี  

(และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ท่ีคำดได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่จะมีผลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 
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และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน�ำไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนีส้ิน 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีได้มีกำรจำ่ยช�ำระ

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทจะมีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะ 

น�ำจ�ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใช้ประโยชน์ บริษัทได้ตัง้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ครำว 

ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม และสว่นได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำท่ีต้องเสียภำษีเว้นแตก่ลุม่บริษัทสำมำรถควบคมุจงัหวะเวลำ

ของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ได้

ภำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ได้ในอนำคต 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือบริษัทมีสิทธิ 

ตำมกฎหมำยท่ีจะน�ำสนิทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมำหกักลบกบัหนีส้นิภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั และทัง้สนิทรัพย์

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเก่ียวข้องกบัภำษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บ 

ภำษีหนว่ยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหนว่ยภำษีเดียวกนัหรือหนว่ยภำษีตำ่งกนัซึง่ตัง้ใจจะจำ่ยหนีส้นิและสนิทรัพย์

ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ

 

2.25 บุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน

 บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท หมำยถึงบคุคลหรือกิจกำรท่ีมีอ�ำนำจควบคมุบริษัท หรือถกูควบคมุโดยบริษัท 

ไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดียวกนักบับริษัท รวมถงึบริษัทท่ีท�ำหน้ำท่ีถือหุ้นบริษัทยอ่ย

และกิจกำรท่ีเป็นบริษัทยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกนีบ้คุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมำยรวมถงึบริษัทร่วมและบคุคล

ซึง่ถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม  และมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส�ำคญักบับริษัท ผู้บริหำรส�ำคญั กรรมกำร

หรือพนกังำนของบริษัทตลอดทัง้สมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักลำ่ว และกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลเหลำ่นัน้ 

 ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทแตล่ะรำยกำร บริษัทค�ำนงึถึงเนือ้หำของ

ควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย

2.26 การจ่ายเงนิปันผล

 เงินปันผลระหวำ่งกำลท่ีจำ่ยบนัทกึในงบกำรเงินของบริษัทในรอบระยะเวลำรำยงำนเม่ือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิ

กำรจ่ำยเงินปันผล และเงินปันผลส�ำหรับงวดประจ�ำปีท่ีจ่ำยบนัทกึในงบกำรเงินของบริษัทในรอบระยะเวลำรำยงำนเม่ือ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนมุตักิำรจำ่ยเงินปันผล

2.27 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) ที่ถอืไว้เพื่อขาย

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน (หรือกลุม่สนิทรัพย์ท่ียกเลกิ) จะถกูจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขำยเม่ือมลูค่ำตำมบญัชีท่ีจะ

ได้รับคืนสว่นใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้ต้องมีควำมเป็นไปได้สงูมำก สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน (หรือกลุม่สนิทรัพย์

ท่ียกเลกิ) นัน้ จะวดัมลูคำ่ด้วยจ�ำนวนท่ีต�่ำกวำ่ระหวำ่งมลูคำ่ตำมบญัชีกบัมลูคำ่ยตุธิรรม หกัต้นทนุในกำรขำย หำกมลูคำ่

ตำมบญัชีท่ีจะได้รับคืนสว่นใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกวำ่ท่ีจะได้รับคืนจำกกำรใช้สนิทรัพย์นัน้ตอ่ไป
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3 ผลกระทบของการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง
 บริษัทได้ท�ำกำรบนัทกึปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีบริษัทบนัทกึไว้ผิดพลำด  โดยกำรปรับปรุงย้อนหลงัส�ำหรับรำยกำรดงันี ้

(ก)   ภำษีเงินได้นิติบุคคลและเบีย้ปรับเงินเพ่ิมทำงภำษีอำกร ตำมท่ีบริษัทได้ท�ำกำรปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลงัเพ่ือ 

บันทึกรำยได้และค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรให้บริกำรขำยส่งบนโครงข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA  

ในงบกำรเงินไปแล้วนัน้ บริษัทมิได้ปรับปรุงผลกระทบของภำษีเงินได้นิติบคุคล ซึง่เกิดจำกผลกระทบของรำยกำร 

บญัชีดงักลำ่วในครำวเดียวกนั  บริษัทจงึได้ท�ำกำรบนัทกึผลกระทบของภำษีเงินได้ดงักลำ่วให้ตรงงวดท่ีเกิดรำยกำร

(ข) ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  บริษัทได้ท�ำกำรปรับปรุงรำยกำรสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีบริษัทได้บนัทกึไว้

เดมิใหม ่เน่ืองจำก บริษัทท�ำกำรประมำณกำรทำงก�ำไรสทุธิทำงภำษีอำกรไว้ไมถ่กูต้อง 

(ค)   รำยได้ส่วนแบ่งตำมสญัญำร่วมกำรงำน กรณีท่ีบริษัทใช้บริกำรข้ำมเครือข่ำยจำก True Move (Roaming 2G)  

และ True Move  จะต้องน�ำสง่เป็นรำยได้สว่นแบง่รำยได้ตำมสญัญำร่วมกำรงำนให้บริษัท ตัง้แตเ่ดือนเมษำยน 2554 

ถึงวนัท่ี 15 กันยำยน 2556 ซึ่งบริษัทยงัไม่ได้บนัทึกรับรู้รำยได้ให้ตรงงวดท่ีเกิดรำยกำร จึงต้องท�ำกำรปรับปรุง 

รำยกำรบญัชีย้อนหลงั  

(ง)  รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลือ่นท่ี-ขำยสง่ กรณีท่ีบริษัทให้บริกำร Roaming 3G แก่บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จ�ำกดั  

ตัง้แต่เดือนเมษำยน 2556 ถึงปัจจุบนั จำกใช้อตัรำแบบเหมำจ่ำยเป็นตำมอตัรำกำรใช้งำนหรืออตัรำเหมำจ่ำย 

แล้วแตอ่ตัรำใดจะต�่ำกวำ่

(จ)  คำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (คำ่ IC) ตัง้แตปี่ 2551 ถงึ 2556  ในสว่นท่ียงัมีข้อโต้แย้ง (Dispute) ระหวำ่งบริษัท

กับผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมรำยอ่ืน (Operator) จำกเดิมบริษัทบันทึกรับรู้ภำระหนีส้ินดังกล่ำวตำมข้อมูล 

รำยละเอียดกำรใช้งำนของบริษัท (CDR) เปลี่ยนเป็นรับรู้ตำมจ�ำนวนเงินในใบแจ้งหนีท่ี้ Operator แจ้งแก่บริษัท  

(ฉ)  คำ่เสื่อมรำคำของสินทรัพย์รับโอนตำมสญัญำร่วมกำรงำน  บริษัทได้ท�ำกำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีย้อนหลงัส�ำหรับ 

คำ่เสื่อมรำคำสนิทรัพย์รับโอนตำมสญัญำร่วมกำรงำน เน่ืองจำกบนัทกึไว้ผิดพลำด 

 ผลกระทบท่ีมีตอ่งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น  ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2556 และงบ

ก�ำไรขำดทนุและงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

 งบการเงิน งบการเงิน
 ที่แสดงเงินลงทุน เฉพาะบริษัท 
 ตามวิธีส่วนได้เสีย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ก�ำไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2556 ลดลง  4,633.61 4,641.13

ก�ำไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ลดลง  8,497.65* 8,503.74*

      

  * ยอดรวมผลกระทบของภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั  

จ�ำนวน 95.44 ล้ำนบำท  
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 งบการเงิน  งบการเงิน
 ที่แสดงเงินลงทุน เฉพาะบริษัท
 ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้ 107.40 107.40

ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน เพ่ิมขึน้ 819.33 819.33

รำยได้ค้ำงรับ ลดลง 11.13 11.13

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้ 39.98 39.98

สนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน ลดลง 3,729.11 3,729.11

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ลดลง 1,107.76 1,114.99

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้ 107.40 107.40

ภำษีมลูคำ่เพ่ิมค้ำงจำ่ย เพ่ิมขึน้ 0.60 0.60

ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจำ่ย เพ่ิมขึน้ 189.81 189.81

คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย เพ่ิมขึน้ 537.59 537.59

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้ 60.73 60.73

หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ลดลง 120.26 120.26

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลง 23.55 23.26

 

 งบการเงิน งบการเงิน
 ที่แสดงเงินลงทุน เฉพาะบริษัท
 ตามวิธีส่วนได้เสีย  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้ 175.14 175.14

ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน เพ่ิมขึน้ 1,688.55 1,688.55

รำยได้ค้ำงรับ ลดลง 2,858.96 2,858.96

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมขึน้ 120.38 120.38

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ ลดลง 3,200.04 3,200.04

สนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน ลดลง 0.27 0.27

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ลดลง 3,450.58 3,456.38

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น เพ่ิมขึน้ 175.14 175.14

ภำษีมลูคำ่เพ่ิมค้ำงจำ่ย เพ่ิมขึน้ 51.66 51.66

ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจำ่ย ลดลง 61.67 61.67

คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย เพ่ิมขึน้ 868.01 868.01

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน ลดลง 60.98 60.98

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลง 0.29                     -
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 งบการเงิน งบการเงิน
 ที่แสดงเงินลงทุน เฉพาะบริษัท
 ตามวิธีส่วนได้เสีย 

งบก�าไรขาดทนุส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร ลดลง 2,651.00 2,651.00

สว่นแบง่รำยได้จำกสญัญำร่วมกำรงำน เพ่ิมขึน้ 812.36 812.36

ต้นทนุกำรให้บริกำร ลดลง 841.83 841.83

คำ่เสื่อมรำคำสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน เพ่ิมขึน้ 10,436.63 10,436.63

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ ลดลง 9,804.26 9,804.26

ภำษีเงินได้ เพ่ิมขึน้ 2,330.30 2,328.87

ก�ำไรสทุธิ ลดลง 3,959.48 3,958.05

ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน ลดลง (บำท/หุ้น) 3.96 3.96

งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ  

ก�ำไรเบด็เสร็จรวม ลดลง 3,840.78 3,839.36

 

 

4    ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลพินิจ
4.1   การประมาณการทางบญัชีที่ส�าคัญ ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลพนิิจ

 บริษัทจดัท�ำประมำณกำรทำงบญัชี และกำรใช้ดลุพินิจส�ำหรับรำยกำรทำงบญัชีอยำ่งตอ่เน่ืองโดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์

ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือว่ำสมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้  

รวมถงึสมมตฐิำนท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุำรณ์ในอนำคต ได้แก่

4.1.1 การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า

 บริษัทได้ก�ำหนดค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพ่ือให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำลงของลกูหนีก้ำรค้ำ ซึ่งเก่ียวพนักับประมำณกำร 

ผลขำดทุนอนัเป็นผลมำจำกกำรท่ีลกูหนีไ้ม่มีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี ้ ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นผลมำจำกกำร 

ท่ีบริษัทได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ำในอนำคต ซึ่งกำรประเมินนัน้อยู่บนพืน้ฐำนเก่ียวกับประสบกำรณ์ในอดีต 

ของกำรติดตำมทวงถำม ควำมมีช่ือเสียง และกำรผิดนดัช�ำระหนี ้ 

4.1.2 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์มีตวัตนและค่าตดัจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน

 ธรุกิจของบริษัทเป็นธรุกิจท่ีต้องใช้เงินลงทนุในสนิทรัพย์คอ่นข้ำงสงู คำ่เสือ่มรำคำของสนิทรัพย์มีตวัตนและคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย

ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนจึงเป็นจ�ำนวนท่ีมีสำระส�ำคัญซึ่งแสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุน ต้นทุน 

ท่ีเกิดจำกกำรซือ้ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ สว่นใหญ่เป็นต้นทนุของอปุกรณ์โครงข่ำยและอปุกรณ์โทรคมนำคม ซึง่จะถกู 

ตัดจ�ำหน่ำยเป็นค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรง บริษัทประเมินอำยุกำรใช้งำน  

ณ วนัท่ีได้มำซึง่สนิทรัพย์โดยอำศยัประสบกำรณ์ในอดีตเก่ียวกบัสนิทรัพย์ท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคล้ำยคลงึกนั ประกอบ

กบักำรพิจำรณำถงึกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้หรือกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืน ในทกุปีบริษัทจะพิจำรณำ

กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอุตสำหกรรม สภำวะกำรแข่งขนั กำรเลิกใช้งำนสินทรัพย์ และรำคำซำกเพ่ือประเมิน 
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ควำมจ�ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลงอำยกุำรใช้งำนคงเหลือของสินทรัพย์และอตัรำค่ำเสื่อมรำคำ อำยกุำรให้ประโยชน์จริง 

ของสนิทรัพย์อำจแตกตำ่งจำกอำยกุำรใช้งำนท่ีบริษัทประมำณ ดงันัน้ กำรทบทวนอำยกุำรใช้งำนอย่ำงสม�ำ่เสมอในอนำคต

อำจสง่ผลตอ่กำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรตดัจ�ำหนำ่ยของอปุกรณ์โครงขำ่ยและอปุกรณ์โทรคมนำคม

4.1.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 บริษัทมีกำรลงทนุในสินทรัพย์มีตวัตนและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงโครงข่ำยโทรคมนำคม 

ระบบเคเบลิใต้น�ำ้ กำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยีหรือกำรเปลีย่นแปลงควำมตัง้ใจในกำรใช้งำนสนิทรัพย์อำจสง่ผลกระทบ

ต่อระยะเวลำท่ีกิจกำรคำดว่ำจะใช้งำนสินทรัพย์โดยประมำณหรือมลูค่ำของสินทรัพย์ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง นอกจำกนี ้ 

ในทกุปีบริษัทจะมีกำรประเมินข้อบง่ชีท่ี้แสดงว่ำสนิทรัพย์นี ้ อำจเกิดกำรด้อยค่ำ หำกมีข้อบง่ชีด้งักลำ่ว บริษัทจะทดสอบ

กำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์และพิจำรณำมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนโดยกำรส�ำรวจธรุกิจ ตลำด และสภำวะทำงธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง

กบัข้อบง่ชีท่ี้แสดงวำ่สนิทรัพย์อำจเกิดกำรด้อยคำ่นัน้ บริษัทจะรับรู้ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์เม่ือรำคำตำมบญัชี

ของสินทรัพย์นัน้สงูกว่ำมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน ในกำรก�ำหนดผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำจะมีกำรประมำณท่ีส�ำคญั 

เก่ียวกบัมลูคำ่จำกกำรขำยสนิทรัพย์ซึง่ได้รับผลกระทบจำกกำรท่ีตลำดซือ้ขำยสนิทรัพย์ท่ีมีอยูจ่�ำกดั หรือจำกกำรประมำณ

มลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะได้รับจำกกำรใช้งำนสนิทรัพย์ 

 

 กำรประมำณมลูคำ่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะได้รับจำกกำรใช้งำนสนิทรัพย์ดงักลำ่ว ประกอบด้วย สมมตฐิำน

ท่ีใช้ในกำรก�ำหนดกระแสเงินสด เชน่ อตัรำกำรขยำยตวัของตลำดโทรคมนำคม พฤตกิรรมผู้ใช้บริกำร และกำรเลอืกใช้อตัรำ

คิดลดท่ีเหมำะสมเพ่ือใช้ในกำรค�ำนวณค่ำของเงินตำมเวลำตลอดจนควำมเสี่ยงเฉพำะของสินทรัพย์นัน้ กฎระเบียบ  

ข้อบังคับในอนำคตอำจส่งผลกระทบท่ีเป็นสำระส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและกำร 

ประเมินกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ของบริษัท

4.2  การจดัการความเส่ียงในส่วนของทนุ

      วตัถุประสงค์ของบริษัทในกำรบริหำรทุนของบริษัทนัน้ เพ่ือด�ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง 

ของบริษัทเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น และเพ่ือด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทนุท่ีเหมำะสมเพ่ือลดต้นทนุทำงกำรเงิน 

ของทนุ 

5    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556  มีรำยละเอียดดงันี ้ 

    2557 2556
 เงินสดในมือ 7.63 8.65

 เงินฝำกธนำคำรระยะสัน้ (เงินบำท) 1,404.23 7,111.98

 เงินฝำกธนำคำรระยะสัน้ (สกลุเงินตรำตำ่งประเทศ) 8.19 39.65

      รวม  1,420.05 7,160.28
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 เงินฝำกธนำคำรระยะสัน้เป็นเงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน ออมทรัพย์ และเงินฝำกประจ�ำอำยุไม่เกิน 3 เดือน  

ในปี 2557 มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 3.125 ต่อปี (ปี 2556 ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 3.275 ต่อปี)  

บริษัทด�ำรงเงินฝำกในสกุลดอลลำร์สหรัฐ เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช�ำระ 

ในอนำคตส�ำหรับสกลุเงินตรำดงักลำ่ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดได้รวมเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำ

ของกองทนุบ�ำเหน็จฯ จ�ำนวน  26.19 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ�ำนวน 18.69 ล้ำนบำท)

6    เงินลงทุนชั่วคราว 
  รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทนุชัว่ครำวส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

    หมายเหตุ 2557 2556
 รำคำตำมบญัชีต้นปี  55,894.36 54,355.04

 ลงทนุเพ่ิม (ไถ่ถอนเงินลงทนุ) - สทุธิ  (10,577.73) 5.61

 รับโอนจำกเงินลงทนุระยะยำว     15  5,374.70 1,600.90

 ดอกเบีย้รับ          - 20.42

 สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือขำย  147.10 (108.81)

 ปรับมลูคำ่เงินลงทนุตำมวิธีรำคำทนุตดัจ�ำหนำ่ย  (14.80) (2.20)

 ขำดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จำกอตัรำแลกเปลี่ยน-กองทนุสว่นบคุคล  (1.44) -

 ก�ำไรไมเ่กิดขึน้จริงจำกหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ-กองทนุสว่นบคุคล  100.40 23.40

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี  50,922.59 55,894.36

          

 

 เงินลงทนุชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556  มีรำยละเอียดดงันี ้      

    
     2557 2556
 เงินฝำกประจ�ำมำกกวำ่ 3 เดือน  14,120.00 21,723.63

 เงินฝำกประจ�ำมำกกวำ่ 3 เดือน-กองทนุสว่นบคุคล  3,446.36 1,699.60

 เงินฝำกประจ�ำมำกกวำ่ 12 เดือน-ครบก�ำหนดในหนึง่ปี-กองทนุสว่นบคุคล  1,474.70 500.00

 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ-กองทนุสว่นบคุคล  9,154.17 8,898.83

 หลกัทรัพย์เผ่ือขำย  18,169.34 19,424.53

 เงินลงทนุเผ่ือขำย-แบบผสม-กองทนุสว่นบคุคล  58.02 46.87

 ตรำสำรหนีท่ี้จะถือจนครบก�ำหนด  2,000.00 2,500.00

 ตรำสำรหนีร้ะยะยำวท่ีจะครบก�ำหนดในหนึง่ปี  1,000.00 500.00

 ตรำสำรหนีร้ะยะยำวท่ีจะครบก�ำหนดในหนึง่ปี-กองทนุสว่นบคุคล        - 100.90

 เงินฝำกธนำคำรมำกกวำ่ 12 เดือน ครบก�ำหนดในหนึง่ปี  1,500.00 500.00

                 รวม  50,922.59 55,894.36
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 เงินฝำกประจ�ำในสกุลเงินบำทกับธนำคำรในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลำครบก�ำหนดเร่ิมแรกมำกกว่ำ 3 เดือน  

แตไ่มเ่กิน 12 เดือน ในปี 2557 มีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 1.75 ถงึร้อยละ 3.75 ตอ่ปี (ปี 2556 ร้อยละ 2.50 ถงึร้อยละ 3.70  

ต่อปี)  เงินลงทุนในตรำสำรหนีป้ระเภทตัว๋สญัญำใช้เงินและหุ้นกู้ มีระยะเวลำครบก�ำหนดเร่ิมแรกมำกกว่ำ 3 เดือน  

แตไ่มเ่กิน 12 เดือน  

 

7     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

     2557 2556
      (ปรับปรุงใหม่)
 ลูกหนีบ้ริการโทรคมนาคม 

           บคุคล/กิจกำรทัว่ไป 54,518.68  30,300.36

           รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 619.04  349.84

           บริษัทร่วม 0.03          -

           กิจกำรร่วมค้ำ 403.62  405.30

           รวม  55,541.37  31,055.50

           หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (171.77)  (157.88)

 ลกูหนีบ้ริกำรโทรคมนำคม 55,369.60  30,897.62

 ลูกหนีส่้วนแบ่งบริการโทรคมนาคม   

           บคุคล/กิจกำรทัว่ไป 7,098.30  7,213.44

           หกั  เจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม (1,127.29)  (1,107.78)

                 เจ้ำหนีค้ำ่เช่ือมตอ่โทรคมนำคม-รับช�ำระแทน  (5,496.01)  (5,203.81)

                 คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (27.75)  (6.14)

 ลกูหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม 447.25  895.71

 รวมลกูหนีก้ำรค้ำ 55,816.85  31,793.33

 ลูกหนีอ่ื้น   

           บคุคล/กิจกำรทัว่ไป 596.28  446.91

           กิจกำรร่วมค้ำ 1.71  1.71

           หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (254.84)  (258.22)

 รวมลกูหนีอ่ื้น 343.15  190.40

 ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 56,160.00  31,983.73
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   ลกูหนีก้ำรค้ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 แยกตำมอำยหุนีท่ี้ค้ำงช�ำระได้ดงันี ้
 
    2557  2556
 ลูกหนีบ้ริการโทรคมนาคม  

            ต�่ำกวำ่ 3 เดือน 12,574.58  30,756.38

          ตัง้แต ่3 - 6  เดือน 7,453.30  103.76

         เกินกวำ่ 6 - 12 เดือน 9,646.93  74.10

           เกินกวำ่ 12 เดือน 25,866.56  121.26

                    รวม 55,541.37  31,055.50

            หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (171.77)  (157.88)

 ลกูหนีบ้ริกำรโทรคมนำคม 55,369.60  30,897.62

 ลูกหนีส่้วนแบ่งบริการโทรคมนาคม   

        ต�่ำกวำ่ 3 เดือน 3,219.98  3,275.34

            ตัง้แต ่3 - 6  เดือน 1,318.65  1,021.33

            เกินกวำ่ 6 - 12 เดือน 1,174.55  2,219.98

            เกินกวำ่ 12 เดือน 1,385.12  696.79

                    รวม 7,098.30  7,213.44

            หกั   เจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม (1,127.29)  (1,107.78)

                 เจ้ำหนีค้ำ่เช่ือมตอ่โทรคมนำคม-รับช�ำระแทน  (5,496.01)  (5,203.81)

                  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (27.75)  (6.14)

 ลกูหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม 447.25  895.71

 ลกูหนีก้ำรค้ำ 55,816.85  31,793.33

     ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมียอดลกูหนีก้ำรค้ำ ซึ่งเกิดจำกกำรให้บริกำรขำยส่งบนโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

ระบบ HSPA จ�ำนวน 49,864.86 ล้ำนบำท ซึง่เป็นยอดสะสมตัง้แตว่นัท่ี 24 กรกฎำคม 2554 โดยบริษัทไมไ่ด้ตัง้ส�ำรอง 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจำกลกูหนีก้ำรค้ำดงักลำ่ว เน่ืองจำกบริษัทยงัมีควำมเช่ือมัน่วำ่บริษัทจะได้รับเงินจ�ำนวนดงักลำ่ว 

จำกลกูหนี ้ ซึ่งบริษัทพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีข้องลกูหนีแ้ละเจตนำในกำรช�ำระหนีข้องลกูหนี ้  ทัง้นี ้ 

หำกบริษัทยงัไมไ่ด้รับช�ำระเงินจำกกำรให้บริกำรขำยสง่บนโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA นี ้บริษัทก็ยงัไมต้่อง

จ่ำยช�ำระค่ำเช่ำเคร่ืองและอุปกรณ์เพ่ือให้บริกำรระบบโครงข่ำย HSPA แก่เจ้ำหนีท่ี้เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับ 

ลูกหนีด้ังกล่ำว ซึ่งบริษัทบันทึกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยไว้ในงบกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวน  

41,387.43 ล้ำนบำท 
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8  ลูกหนี้ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่วมการงาน
   ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2557 และ 2556  มีรำยละเอียดดงันี ้ 

     2557 2556
 ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน  552.05       382.62

 รำยได้ค้ำงรับ  3,946.78 5,193.86

           รวม   4,498.83 5,576.48

           หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (4.55) (4.55)

 ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกสญัญำร่วมกำรงำน  4,494.28 5,571.93

9  รายได้ค้างรับ 
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

     2557 2556
 รำยได้ธรุกิจสื่อสำรไร้สำย   7,107.35 5,753.88

 รำยได้ธรุกิจโทรศพัท์  326.59 410.13

 รำยได้ธรุกิจบรอดแบนด์  368.22 255.37

 รำยได้พฒันำสนิทรัพย์  128.34 42.61

 รำยได้จำกกำรใช้โครงขำ่ยโทรคมนำคม  123.69  -

 รำยได้จำกกำรใช้เสำและอปุกรณ์โทรคมนำคม  87.63 0.15

 รำยได้โครงขำ่ย  34.16 39.20

 รำยได้วิทยคุมนำคม  13.95 14.62

 อ่ืน ๆ   582.76 478.26

           รวม   8,772.69 6,994.22

           หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู    (1,045.39) (471.87)

  รำยได้ค้ำงรับ  7,727.30 6,522.35
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10  สินค้าและพัสดุคงเหลือ 
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

 
     2557 2556
 สนิค้ำ   160.17 186.50

 วสัดอุปุกรณ์โทรคมนำคม  339.41 311.25

 บตัรบริกำรโทรคมนำคม  0.84 1.41

       รวม   500.42 499.16

  หกั  คำ่เผ่ือสนิค้ำท่ีช�ำรุดหรือล้ำสมยั  (39.36) (69.43)

  สนิค้ำและพสัดคุงเหลือ  461.06 429.73

 ต้นทนุของสนิค้ำคงเหลือท่ีบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ย

     2557 2556
 ต้นทนุขำย  27.72 45.03

 กำรปรับลดมลูคำ่เป็นมลูคำ่สทุธิท่ีคำดวำ่จะได้รับคืน  12.71 24.87

 กลบัรำยกำรกำรปรับลดมลูคำ่  (42.78) (8.80)

       รวมสทุธิ  (2.35) 61.10

 ปี 2557 บริษัทมีกำรพิจำรณำปรับลดมลูคำ่สนิค้ำคงเหลือจ�ำนวน 12.71 ล้ำนบำท (ปี 2556 จ�ำนวน 24.87 ล้ำนบำท) และ

ได้มีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมลูคำ่ของสนิค้ำคงเหลอืท่ีเคยรับรู้ไว้แล้วในปี 2557 จ�ำนวน 42.78 ล้ำนบำท  (ปี 2556 จ�ำนวน 

8.80 ล้ำนบำท) 

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

     2557 2556
      (ปรับปรุงใหม่)
 ดอกเบีย้ค้ำงรับ  315.16 447.79

 ภำษีเงินได้รอเรียกคืน  1,164.26 51.49

 คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ  149.21 147.39

 ภำษีซือ้ท่ียงัไมถ่งึก�ำหนด  5,465.86 4,214.67

  อ่ืนๆ   23.82 25.43

       รวม   7,118.31 4,886.77

 ดอกเบีย้ค้ำงรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ได้รวมดอกเบีย้เงินฝำกธนำคำรค้ำงรับของกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน  จ�ำนวน 

1.86 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ�ำนวน 2.10 ล้ำนบำท)
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12  เงินลงทุนชั่วคราวที่มีภาระผูกพัน 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

     2557 2556
 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรกรุงไทย จ�ำกดั (มหำชน)  15.00 15.00

 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  485.00 485.00

 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ�ำกดั (มหำชน)  20.00 20.00

 เงินฝำกประจ�ำธนำคำรธนชำต จ�ำกดั (มหำชน)  1,500.00 1,500.00

        รวม   2,020.00 2,020.00

 เงินลงทนุชัว่ครำวท่ีมีภำระผกูพนั ได้แก่ เงินฝำกประจ�ำท่ีบริษัทน�ำไปเป็นหลกัประกนักำรออกหนงัสือค�ำ้ประกนัธนำคำร 

ในกำรท�ำนิติกรรมสัญญำและข้อตกลงใดๆ ในนำมของบริษัท และเงินฝำกท่ีบริษัทมีข้อตกลงกับธนำคำรเพ่ือเป็น 

หลกัประกันเงินท่ีพนกังำนของบริษัทขอกู้ เพ่ือกำรเคหะจำกธนำคำร โดยมีเง่ือนไขว่ำบริษัทจะคงเงินฝำกประจ�ำ 1 ปี  

ไว้กับธนำคำร และเงินลงทุนชัว่ครำวในตรำสำรหนีท่ี้จะถือจนครบก�ำหนดท่ีบริษัทน�ำไปเป็นหลกัทรัพย์ค�ำ้ประกันกำร 

ออกหนงัสือค�ำ้ประกนัของธนำคำร ตำมท่ีกลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 38 (ฉ) ในปี 2557 มีอตัรำดอกเบีย้

ร้อยละ 1.75 ถงึร้อยละ 3.15 ตอ่ปี (ปี 2556 ร้อยละ 2.50 ถงึร้อยละ 3.70 ตอ่ปี) 

13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556  มีรำยละเอียดดงันี ้

    งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน  งบการเงินเฉพาะบริษัท
    ตามวิธีส่วนได้เสีย  
    2557 2556 2557 2556

 รำคำตำมบญัชีต้นปี 69.30 85.23 6.40         6.40

 สว่นแบง่ก�ำไรจำกเงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย 104.60          44.22           -           -

 เงินปันผลรับ (31.38) (60.15)        -       -

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี 142.52 69.30 6.40 6.40

รำยละเอียดของเงินลงทนุในบริษัทร่วม ซึง่เป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ มีดงันี ้

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

บริกำรให้ค�ำปรึกษำ
บริกำรส�ำรองท่ีนัง่แบบเบด็เสร็จ
ศนูย์ให้บริกำรระบบ
สำรสนเทศและฐำนข้อมลูกลำง
ส�ำหรับผู้ให้บริกำร

21.43
20.00
20.00

       21.43
       20.00

20.00

ไทย
ไทย
ไทย

ประเทศที่          
จดทะเบียน

จัดตั้ง 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

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
รวม

บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ จ�ำกดั 
บริษัท ไทย - อะมำดอิสุ เซำท์อีสต์เอเซีย จ�ำกดั
บริษัท ศนูย์ให้บริกำรคงสทิธิเลขหมำยโทรศพัท์ จ�ำกดั
รวม

40.59
245.10
629.27

 914.96

32.75
255.72
303.82

 592.29

14.79
81.27

108.12
204.18

12.73
80.75

153.75
247.23

22.32
345.19
274.28

 641.79

7.58
93.86

421.08
 522.52

(1.03)
94.99

127.19
 221.15

21.43
20.00
20.00

21.43
20.00
20.00

 รำยละเอียดของงบกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ หนีส้นิ รำยได้ และก�ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ ที่บริษัทได้น�ำมำจดัท�ำงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทนุตำมวิธีสว่นได้เสีย

ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 มีดงันี ้

50.29
343.31
940.48

1,334.08

 รำยละเอียดของงบกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม เกี่ยวกบัสนิทรัพย์ หนีส้นิ รำยได้ และก�ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ ที่บริษัทได้น�ำมำจดัท�ำงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทนุตำมวิธีสว่นได้เสีย

ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 มีดงันี ้

ชื่อบริษัท

ชื่อบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน (100%)

งบแสดงฐานะการเงิน (100%)

งบก�าไรขาดทุน (100%)

งบก�าไรขาดทุน (100%)

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม

รายได้รวม

รายได้รวม

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนได้เสียของบริษัท 
(%)

ส่วนได้เสียของบริษัท 
(%)
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14 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า    
 รำยกำรเคลือ่นไหวของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้                                                                                                                                          

รำคำตำมบญัชีต้นปี
สว่นแบง่ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุซึง่บนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี     
ผลสะสมรำยกำรปรับปรุงจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำตำ่งประเทศ
เงินปันผลรับ
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่เงินลงทนุ
รำคำตำมบญัชีปลำยปี

526.79
79.31

(19.46)
(67.72)

     -
518.92

572.57
54.89
13.31

(113.98)
        -

526.79

40.67
         -
        -
        -
(0.75)
39.92

41.40
         -
        -
        -
(0.73)
40.67

2557 25572556 2556

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทได้พิจำรณำกำรด้อยคำ่เงินลงทนุในบริษัทแคท บซัซ์ ทีวี จ�ำกดั (แคท บซัซ์) และบนัทกึรับรู้รำยกำรในงบกำรเงิน 

ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 0.75 ล้ำนบำท (ปี 2556 จ�ำนวน 0.73 ล้ำนบำท) ซึง่เป็นผลจำกกำรพิจำรณำ

ผลกำรด�ำเนินงำนของ แคท บซัซ์ ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำมีผลขำดทนุต่อเน่ือง ท�ำให้ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทในแคท บซัซ์  

ลดลงต�่ำกวำ่มลูคำ่เงินลงทนุตำมรำคำทนุ 

 รำยละเอียดของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ ซึง่สว่นใหญ่เป็นบริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ มีดงันี ้

กจิการร่วมค้าในประเทศ
ผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ต 
บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ�ำกดั 1,2

บริษัท ชมะนนัท์ เวิลด์เน็ต จ�ำกดั 1,3

บริษัท อินเตอร์เน็ต เซอร์วิส โพรวำยเดอร์ 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 เทเลกำร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั 1,3

บริษัท แคท บซัซ์ ทีวี จ�ำกดั

กจิการร่วมค้าต่างประเทศ
Asean Cableship PTE LTD 

Acasia Communications Sdn Bhd

Asean Telecom Holdings Sdn Bhd

ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

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

ด�ำเนินธุรกิจจัดกำรเรือส�ำหรับซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษำระบบเคเบลิใต้น�ำ้
ให้บริกำรเก่ียวกบัโทรคมนำคมคอมพิวเตอร์ 
ข้อมลูภำยในและนอกประเทศมำเลเซีย 
ลงทนุในบริษัท Acasia  Communications  
Sdn  Bhd

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย

ไทย
ไทย

ไทย
ไทย

สงิคโปร์

มำเลเซีย

มำเลเซีย

32.00
32.00
32.00
32.00

26.00

46.00
32.00

26.00
49.00

16.67

12.80

14.29

32.00
32.00
32.00
32.00

26.00

46.00
32.00

26.00
49.00

16.67

12.80

14.29

สัดส่วนของการถือหุ้น
ร้อยละ

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56ลักษณะธุรกิจชื่อบริษัท

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

จัดตั้ง

1   กิจกำรร่วมค้ำเหลำ่นีด้�ำเนินธรุกิจภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน 
2   กิจกำรร่วมค้ำท่ีหมดสญัญำและอยูร่ะหวำ่งบริษัทเจรจำเร่ืองทรัพย์สนิและหนีส้นิ
3   กิจกำรร่วมค้ำท่ีอยูร่ะหวำ่งบริษัทด�ำเนินคดีฟ้องร้อง
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 รำยละเอียดของสนิทรัพย์ หนีส้นิ รำยได้ และคำ่ใช้จำ่ยของกิจกำรร่วมค้ำ ที่บริษัทได้น�ำมำจดัท�ำงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทนุตำมวิธีสว่นได้เสยีส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 มีดงันี ้

ชื่อบริษัท
สินทรัพย์
หมุนเวียน

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

สินทรัพย์
รวม

สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ 
(หนี้สิน) สุทธิหนี้สินรวม รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม

ก�าไร
 (ขาดทุน) สุทธิ

กจิการร่วมค้าในประเทศ
บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ�ำกดั 3

บริษัท ชมะนนัท์ เวิลด์เน็ต จ�ำกดั 2

บริษัท อินเตอร์เน็ตเซอร์วิส 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

กจิการร่วมค้าในประเทศ
บริษัท เทเลกำร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั 4

บริษัท แคท บซัซ์ ทีวี จ�ำกดั

กจิการร่วมค้าต่างประเทศ
Asean Cableship PTE LTD 
Acasia Communications Sdn Bhd
Asean Telecom Holdings Sdn Bhd
 รวม

14.27
      -
4.71

1,898.49
     -

55.56
63.49

    -
1.82

2,293.58
127.91
12.51

4,472.34

1.63
         -

1.00
54.28
       -
27.52
3.26

    -
4.38

1,380.13
2.72
6.73

1,481.65

15.90
      -
5.71

1,952.77
     -

83.08
66.75

   -
6.20

3,673.71
130.63
19.24

5,953.99

0.24
      -
2.12

41,770.97
       -
25.37
32.41

   -
3.80

389.67
7.03
    -

42,231.61

  
   -

     -
211.76

     -
     -
3.05
0.15

   -
   -

36.87
    -
    -

251.83

0.24
    -

213.88
41,770.97

     -
28.42
32.56

    -
3.80

426.54
7.03
    -

42,483.44

15.66
        -

(208.17)
(39,818.20)

        -
54.66
34.19

     -
2.40

3,247.17
123.60
19.24

(36,529.45)

0.20
        -

1.90
25.43
      -

161.05
3.19

   -
   -

1,716.23
24.47
0.45

1,932.92

0.73
       -

8.21
(430.30)

      -
157.83

2.32

    -
1.53

1,249.02
19.79
0.42

1,009.55

(0.53)
          -

(6.31)
455.73
        -

3.22
0.87

      -
(1.53)

467.21
4.68
0.03

923.37

1 กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัทอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินคดีฟ้องร้องให้เลกิบริษัท
2  กิจกำรร่วมค้ำที่นำยทะเบียนกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำขีดชื่อเป็นบริษัทร้ำง บริษัทจงึยตุกิำรยื่นร้องขอตอ่ศำลเพื่อให้เลกิบริษัท เนื่องจำกถือวำ่สิน้ สภำพนิตบิคุคลโดยกฎหมำยและอยูร่ะหวำ่งบริษัท  
 ด�ำเนินกำรบอกเลกิสญัญำผู้ถือหุ้น
3  กิจกำรร่วมค้ำที่หมดสญัญำและอยูร่ะหวำ่งบริษัทร่วมเจรจำเรื่องสนิทรัพย์และหนีส้นิ
4  กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัทแจ้งยินยอมให้เลกิกิจกำรและเจรจำเรียกสนิทรัพย์และหนีส้นิทัง้สองฝ่ำย
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รำยละเอียดของสนิทรัพย์ หนีส้นิ รำยได้ และคำ่ใช้จำ่ยของกิจกำรร่วมค้ำ ที่บริษัทได้น�ำมำจดัท�ำงบกำรเงินที่แสดงเงินลงทนุตำมวิธีสว่นได้เสยีส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 มีดงันี ้  

ชื่อบริษัท
สินทรัพย์
หมุนเวียน

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

สินทรัพย์
รวม

สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

หนี้สิน
หมุนเวียน

หนี้สิน
ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ 
(หนี้สิน) สุทธิหนี้สินรวม รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม

ก�าไร
 (ขาดทุน) สุทธิ

กจิการร่วมค้าในประเทศ
บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ�ำกดั 3

บริษัท ชมะนนัท์ เวิลด์เน็ต จ�ำกดั 2

บริษัท อินเตอร์เน็ตเซอร์วิส 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

กจิการร่วมค้าในประเทศ
บริษัท เทเลกำร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั 4

บริษัท แคท บซัซ์ ทีวี จ�ำกดั

กจิการร่วมค้าต่างประเทศ
Asean Cableship PTE LTD 
Acasia Communications Sdn Bhd
Asean Telecom Holdings Sdn Bhd
 รวม

27.38
       -

4.25
1,937.91

       -
59.26
62.85

       -
2.18

2,934.33
132.69
13.20

5,174.05

0.21
        -

0.98
66.85

        -
35.99
3.26

      -
5.89

1,021.77
4.59
7.12

1,146.66

27.59
       -

5.23
2,004.76

        -
95.25
66.11

     -
8.07

3,956.10
137.28
20.32

6,320.71

0.16
        -

3.93
42,278.69

        -
39.57
32.65

     -
4.14

403.72
11.22
      -

42,774.08

  
        -
       -

203.16
      -
      -
2.74
0.14

      -
      -

36.00
     -
     -

242.04

0.16
       -

207.09
42,278.69

        -
42.31
32.79

    -
4.14

439.72
11.22
       -

43,016.12

27.43
          -
(201.86)

(40,273.93)
            -

52.94
33.32

      -
3.93

3,516.38
126.06
20.32

(36,695.41)

3.54
          -

1.14
34.73

         -
177.46

6.00

     -
      -

1,258.19
28.50
0.38

1,509.94

2.64
         -

17.34
279.69
        -
176.20

6.85

     -
1.54

1,097.94
21.69
0.33

1,604.22

0.90
         -
(16.20)

(244.96)
         -

1.26
(0.85)

     -
(1.54)

160.25
6.81
0.05

(94.28)

1 กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัทอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินคดีฟ้องร้องให้เลกิบริษัท
2  กิจกำรร่วมค้ำที่นำยทะเบียนกรมพฒันำธรุกิจกำรค้ำขีดชื่อเป็นบริษัทร้ำง บริษัทจงึยตุกิำรยื่นร้องขอตอ่ศำลเพื่อให้เลกิบริษัท เนื่องจำกถือวำ่สิน้ สภำพนิตบิคุคลโดยกฎหมำยและอยูร่ะหวำ่งบริษัท  
 ด�ำเนินกำรบอกเลกิสญัญำผู้ถือหุ้น
3  กิจกำรร่วมค้ำที่หมดสญัญำและอยูร่ะหวำ่งบริษัทร่วมเจรจำเรื่องสนิทรัพย์และหนีส้นิ
4  กิจกำรร่วมค้ำที่บริษัทแจ้งยินยอมให้เลกิกิจกำรและเจรจำเรียกสนิทรัพย์และหนีส้นิทัง้สองฝ่ำย
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15 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทนุระยะยำวอ่ืน ซึง่ประกอบด้วยเงินฝำกประจ�ำ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยเงินลงทนุ 

ในตรำสำรหนีท่ี้จะถือจนครบก�ำหนด และเงินลงทุนทั่วไป ส�ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556  

มีรำยละเอียดดงันี ้
                                                                                                                                                                               
    หมายเหตุ 2557 2556
รำคำตำมบญัชีต้นปี  3,002.49 3,486.75

ลงทนุเพ่ิม   5,813.20 1,656.50

ลดทนุ/ไถ่ถอน   (400.00) (600.00)

โอนไปสว่นท่ีจะครบก�ำหนดในหนึง่ปี     6 (5,374.70) (1,600.90)

สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผ่ือขำย   (9.01) 60.14

รำคำตำมบญัชีปลำยปี  3,031.98 3,002.49
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เงนิฝากประจ�า
ธนำคำรธนชำต จ�ำกดั (มหำชน)
ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกดั (มหำชน)
ตราสารหนี ้1

ธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ�ำกดั (มหำชน)
ธนำคำรฮอ่งกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั 
ธนำคำรเจพีมอร์แกน เชส สำขำกรุงเทพฯ 
ธนำคำรทิสโก้ จ�ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกดั (มหำชน)3

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 เซอร์วิส จ�ำกดั
บริษัท เทรดสยำม จ�ำกดั
บริษัท เลนโซ ่โฟนกำร์ด จ�ำกดั 
หกั  คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่เงินลงทนุ
รวมทัง้สิน้

-
1,985.00

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,985.00

-
-

-
-
-
-
-
-

140.00
241.25
37.73

-
-
-
-
-
-

418.98

-
-

         -
-
-
-
-
-

-
-
-

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

151.50
195.00

             -
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

         -
     -

346.50

-
-

-
-
-
-
-
-

136.00
242.50
49.49

-
-
-
-

            -
     -

427.99

-
-

900.00
-
-

300.00
1,000.00

-

-
-
-
-
-
-
-

      -
             -
2,200.00

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

5.00
1.25

20.00
1.75

105.73
   (105.73)
       28.00

151.50
195.00

900.00
-
-

300.00
1,000.00

-

136.00
242.50
49.49
5.00
1.25

20.00
1.75

  105.73
 (105.73)
3,002.49

-
-

500.00
-
-
-
-             

100.00

-
-
-
-
-
-
-

 -
           -

600.00

เงินฝาก
ประจ�า

เงินฝาก
ประจ�า

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
หลักทรัพย์
เผื่อขาย

หลักทรัพย์
เผื่อขาย

เงินลงทุน
ทั่วไป

เงินลงทุน
ทั่วไปรวม รวม

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก�าหนด

ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบก�าหนด

 รำยละเอียดและมลูคำ่สทุธิของเงินลงทนุระยะยำวอื่นมีดงันี ้
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 รำยละเอียดตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก�ำหนดแยกตำมระยะเวลำที่จะครบก�ำหนดตำมสญัญำ มีดงันี ้ 

ตราสารหนีท้ี่จะถอืจนครบก�าหนด1

ธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ�ำกดั (มหำชน)**

ธนำคำรฮอ่งกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั* 

ธนำคำรทิสโก้ จ�ำกดั (มหำชน) **

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกดั (มหำชน) *,3  

ธนำคำรกสกิรไทย จ�ำกดั (มหำชน)***

        รวมทัง้สิน้

           -

             -

             - 

          -

         -

     -

500.00

                -

               -

               -

              -

 500.00

-

-

-

-         

100.00

 100.00

500.00

-

-               

-           

100.00

600.00

-

500.00

-

-

100.90

600.90

900.00

-

-

1,000.00                 

-

1,900.00

-

-

300.00

-

             - 

300.00

900.00

500.00

300.00

1,000.00

100.90

2,800.90

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

31 ธันวาคม 2557
ครบก�าหนดภายใน

31 ธันวาคม 2556
ครบก�าหนดภายใน

1   เงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่ถือจนครบก�ำหนด มีอำย ุ1-10 ปี  โดยมีอตัรำดอกเบีย้ระหวำ่งร้อยละ 0.00-6.25 ตอ่ปี ตำมเงื่อนไขสญัญำดงันี ้

 *  อตัรำดอกเบีย้ที่ได้รับในงวดแรกของตรำสำรหนีร้ะหวำ่งร้อยละ 0.00-6.25 ตอ่ปี และอตัรำดอกเบีย้ในงวดถดัไปเป็นแบบลอยตวัตำมเงื่อนไขที่ตกลงจนครบก�ำหนด

 **  อตัรำดอกเบีย้ในแตล่ะปีก�ำหนดไว้ตำมสญัญำ

 ***  อตัรำดอกเบีย้คงที่ตลอดอำยตุรำสำรหนี ้    
2  บริษัทเหลำ่นีด้�ำเนินธรุกิจภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน
3  บริษัทได้น�ำเงินลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่จะถือจนครบก�ำหนดธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด(ไทย) จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 1,000 ล้ำนบำท  ไปเป็นสนิทรัพย์ค�ำ้ประกนักำรออกหนงัสือ 

 ค�ำ้ประกนัของธนำคำรตำมที่กลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 38 (ฉ)
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16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   
 อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ ได้แก่ ท่ีดนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    

 รำคำทนุ    47.20

 หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่   (9.69)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี        37.51

     

 รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

 รำคำตำมบญัชีต้นปี   37.51

 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่   -

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี   37.51

      

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

 รำคำทนุ    47.20

 หกั  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่   (9.69)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี   37.51

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 มลูคำ่ยตุิธรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุมีจ�ำนวน 37.51 ล้ำนบำท  มลูคำ่ยตุิธรรม 

ดงักลำ่วก�ำหนดโดยใช้รำยงำนของผู้ประเมินรำคำอิสระ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555    

 รำคำทนุ    47.20

 หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่   (9.69)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี        37.51

     

 รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 รำคำตำมบญัชีต้นปี   37.51

 ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่   -

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี   37.51

      

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 รำคำทนุ    47.20

 หกั  คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่   (9.69)

 รำคำตำมบญัชีปลำยปี   37.51
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17 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
     ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รำคำทนุ 
หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม
      คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่
ราคาตามบญัชีปลายปี 
รำยกำรระหวำ่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม  2557
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

คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 6,690.09 ล้ำนบำท (ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 จ�ำนวน 6,064.41 ล้ำนบำท) แยกเป็นต้นทนุกำรให้บริกำรจ�ำนวน 
6,271.15 ล้ำนบำท (ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 จ�ำนวน 5,680.56 ล้ำนบำท) และคำ่ใช้จำ่ยขำยและคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรจ�ำนวน 418.94 ล้ำนบำท (ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2556 จ�ำนวน 383.85 ล้ำนบำท) 
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       ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 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 

1,125.61
       -
      -

1,125.61

1,125.61
39.53
       -

      -
      -
     -

     -
     -
     -
     -
     -

1,165.14
1,165.14

     -
     -

1,165.14

9,237.50
(5,624.04)

(0.07)
3,613.39

3,613.39
65.49

0.92

(55.24)
40.54

              -

181.09
45.54

             -
(381.47)

(0.03)
3,510.23
9,429.76

(5,919.43)
(0.10)

3,510.23

57,176.47
(40,224.53)

(2,519.95)
14,431.99

14,431.99
1,236.11

124.42

(5,523.72)
3,933.78
1,563.78

59,415.91
(54,515.36)

(222.09)
(5,098.67)

(444.92)
14,901.23

112,429.19
(95,904.78)

(1,623.18)
14,901.23

4,126.46
(2,664.39)

(14.40)
1,447.67

1,447.67
337.83

                 -

(88.88)
87.81

1.00

709.82
(19.82)

                -
(553.13)

 (10.79)
 1,911.51
 5,085.23
 (3,149.53)
 (24.19)
 1,911.51

505.78
(428.87)

        -
76.91

76.91
29.39
        -

(32.16)
32.16
        -

(0.53)
0.53

       -
(31.14)

      -
75.16

502.48
(427.32)

     -
75.16

5,631.02
          -

(188.85)
5,442.17

5,442.17
9,083.73

         -

        -
        -
        -

(6,178.95)
        -

188.85
        -
        -

8,535.80
8,535.80

       -
      -

8,535.80

77,802.84
(48,941.83)

(2,723.27)
26,137.74

26,137.74
10,792.08

125.34

(5,700.00)
4,094.29
1,564.78

54,127.34
(54,489.11)

(33.24)
(6,064.41)

(455.74)
30,099.07

137,147.60
(105,401.06)

(1,647.47)
30,099.07

ที่ดิน
             
รวมยานพาหนะ

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
โทรคมนาคม

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

เครื่องมืออุปกรณ์อื่น
และเครื่องตกแต่ง
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18   สินทรัพย์รับโอนภายใต้สัญญาร่วมการงาน    
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  มีรำยละเอียดดงันี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รำคำทนุ

หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม

     คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี     

รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รำคำตำมบญัชีต้นปี

รับโอนสนิทรัพย์เพ่ิม

จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์

 -  ต้นทนุ

 -  คำ่เสื่อมรำคำสะสม

คำ่เสื่อมรำคำ

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่

รำคำตำมบญัชีปลำยปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557

รำคำทนุ

หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม

      คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

รำคำตำมบญัชีปลำยปี

0.91

(0.65)           

-

0.26

0.26

-

-

-

(0.06)

-

0.20

0.91

(0.71)

-

0.20

99,793.20

(79,228.47)

(1,254.24)

19,310.49

19,310.49

2,893.49

(576.17)

576.17

(6,711.67)

       (553.87)

14,938.44

102,110.52

(85,363.97)

(1,808.11)

14,938.44

99,794.11

(79,229.12)

(1,254.24)

19,310.75

19,310.75

2,893.49

(576.17)

576.17

(6,711.73)

       (553.87)

14,938.64

102,111.43

(85,364.68)

(1,808.11)

14,938.64

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
โทรคมนาคม รวม
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  มีรำยละเอียดดงันี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รำคำทนุ

หกั คำ่เสื่อมรำคำสะสม

     คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี     

รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รำคำตำมบญัชีต้นปี

รับโอนสนิทรัพย์เพ่ิม

จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์

 - ต้นทนุ

 - คำ่เสื่อมรำคำสะสม

จดัประเภทใหม่

 - ต้นทนุ

 - คำ่เสื่อมรำคำสะสม

 - คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

คำ่เสื่อมรำคำ

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่

รำคำตำมบญัชีปลำยปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556

รำคำทนุ

หกั  คำ่เสื่อมรำคำสะสม

      คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่

รำคำตำมบญัชีปลำยปี

0.91

(0.60)

           -

0.31

0.31

          -

 

          -

          -

         -

         -

         -

(0.05)

         -

0.26

0.91

(0.65)

           -

0.26

142,440.55

(115,648.17)

(173.53)

26,618.85

26,618.85

13,561.76

(1,669.35)

1,650.06

(54,539.76)

54,488.09

33.24

(19,718.45)

(1,113.95)

19,310.49

99,793.20

(79,228.47)

(1,254.24)

19,310.49

142,441.46

(115,648.77)

(173.53)

26,619.16

26,619.16

13,561.76

(1,669.35)

1,650.06

(54,539.76)

54,488.09

33.24

(19,718.50)

(1,113.95)

19,310.75

99,794.11

(79,229.12)

(1,254.24)

19,310.75

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์
โทรคมนาคม รวม
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19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รำคำทนุ

หกั    คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

        คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี

รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2557

รำคำตำมบญัชีต้นปี

ซือ้สนิทรัพย์

จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์

 - ต้นทนุ

 - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

จดัประเภทใหม่

 - ต้นทนุ

 - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

คำ่ตดัจ�ำหนำ่ย

รำคำตำมบญัชีปลำยปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557

รำคำทนุ

หกั    คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

        คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี

2,115.06

(1,361.62)

 (24.14)

 729.30

729.30

29.91

(40.03)

40.03

220.60

(4.62)

 (282.95)

 692.24

2,325.54

(1,609.16)

 (24.14)

 692.24

0.69              

-

     -

0.69

0.69

1.08

-

-

-

-

      -

1.77

1.77               

-

      -

1.77

2,115.75

(1,361.62)

(24.14)

729.99

729.99

30.99

(40.03)

40.03

220.60

(4.62)

(282.95)

694.01

2,327.31

(1,609.16)

(24.14)

694.01

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาฯ รวม
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 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รำคำทนุ

หกั    คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

        คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี

รายการระหว่างปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556

รำคำตำมบญัชีต้นปี

ซือ้สนิทรัพย์

จ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์

 - ต้นทนุ

 - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

จดัประเภทใหม่

 - ต้นทนุ

 - คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

คำ่ตดัจ�ำหนำ่ย

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่

รำคำตำมบญัชีปลำยปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556

รำคำทนุ

หกั    คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

        คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี

1,895.23

(1,093.50)

 (21.21)

 780.52

780.52

48.29

(1.39)

1.37

172.93

1.04

 (270.53)

 (2.93)

 729.30

2,115.06

(1,361.62)

 (24.14)

 729.30

0.17

           -

  -

0.17

0.17

0.93

           -

           -

(0.41)

          -

     -

 -

0.69

0.69

          -

 -

0.69

1,895.40

(1,093.50)

(21.21)

780.69

780.69

49.22

(1.39)

1.37

172.52

1.04

(270.53)

(2.93)

729.99

2,115.75

(1,361.62)

(24.14)

729.99

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาฯ รวม
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20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้       

            
     2557 2556
 เงินประกนั  32.92 28.02

 คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ                                                                            419.79 414.17

 ลกูหนีอ่ื้น   31.24 45.10

        รวม   483.95 487.29

21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
        ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้         

    
     2557 2556
      (ปรับปรุงใหม่)
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ  514.93 542.62

 เจ้ำหนีส้ว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม  1,987.20 1,542.76

         รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ  2,502.13 2,085.38

 เจ้ำหนีอ่ื้น  1,157.73 2,548.33

       รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น  3,659.86 4,633.71

22 รายได้รอตัดบัญชี 
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 มีรำยละเอียดดงันี ้

                                                                                                                                 

ส่วนที่ถงึก�าหนดในหน่ึงปี

ยอดคงเหลือต้นปี

บวก   รับโอนจำกสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ปี

หกั     รับรู้เป็นรำยได้ระหวำ่งปี

ยอดคงเหลือปลำยปี

ส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงปี 

ยอดคงเหลือต้นปี

บวก   เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี

หกั     โอนเป็นสว่นท่ีถงึก�ำหนดในหนึง่ปี

ยอดคงเหลือปลำยปี

37.36

21.88

(37.88)

21.36

64.28

3.77

(21.88)

46.17

6,525.75

6,935.48

(7,293.21)

6,168.02

12,808.63

2,893.49

(6,935.48)

8,766.64

6,563.11

6,957.36

(7,331.09)

     6,189.38

12,872.91

2,897.26

(6,957.36)

8,812.81

รายได้ค่าบริการ
รอตัดบัญชี

2557

รายได้รอตัดบัญชี       
สินทรัพย์รับโอนภายใต้ 
สัญญาร่วมการงาน รวม
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ส่วนที่ถงึก�าหนดในหน่ึงปี

ยอดคงเหลือต้นปี

บวก   รับโอนจำกสว่นท่ีเกินกวำ่หนึง่ปี

หกั     รับรู้เป็นรำยได้ระหวำ่งปี

ยอดคงเหลือปลำยปี

ส่วนที่เกนิกว่าหน่ึงปี 

ยอดคงเหลือต้นปี

บวก   เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี

หกั     โอนเป็นสว่นท่ีถงึก�ำหนดในหนึง่ปี

       ปรับลดเน่ืองจำกโอนซ�ำ้

ยอดคงเหลือปลำยปี

42.24

37.53

(42.41)

37.36

101.41

0.40

(37.53)

          -

64.28

11,837.22

15,673.17

(20,984.64)

6,525.75

14,939.27

13,561.77

(15,673.17)

(19.24)

12,808.63

11,879.46

15,710.70

(21,027.05)

6,563.11

15,040.68

13,562.17

(15,710.70)

(19.24)

12,872.91

รายได้ค่าบริการ
รอตัดบัญชี

2556

รายได้รอตัดบัญชี       
สินทรัพย์รับโอนภายใต้ 
สัญญาร่วมการงาน รวม

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

23 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้                                 

                                                                                                                                                
     2557 2556
      (ปรับปรุงใหม่)
 คำ่ใช้จำ่ยบริกำรโทรคมนำคม  31,795.42 29,026.12

 คำ่ใช้จำ่ยกำรตลำดและสง่เสริมกำรขำย  1,011.69 759.67

 คำ่เชำ่/คำ่ใช้สนิทรัพย์   39,260.54 22,904.14

 คำ่ซอ่มแซมและบ�ำรุงรักษำ  1,012.60 646.12

 คำ่สำธำรณปูโภค  53.74 50.47

 คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำน  634.78 1,316.97

 คำ่ใช้จำ่ยในกำรขนสง่ ยำนพำหนะและคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงเพ่ือปฏิบตังิำน 34.46 27.11

 คำ่ใช้จำ่ยด�ำเนินงำนอ่ืน  568.13 385.76

 เงินน�ำสง่ กสทช. ตำมมำตรำ 84 แหง่ พ.ร.บ. องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ี  4,200.58 335.63

   อ่ืน ๆ  1,243.66 1,371.48

                     รวม  79,815.60 56,823.47
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24 เงินรับรอจ่ายคืน  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้       

  
    หมายเหตุ 2557 2556
 เงินรับรอจำ่ยคืน - คำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 38 (ก) 36,941.65 34,367.50

 เงินรับรอจำ่ยคืน - คำ่บริกำร  2.02 2.47

 อ่ืน ๆ   25.16 3.12

                     รวม  36,968.83 34,373.09

 

25  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

     2557 2556
      (ปรับปรุงใหม่)
 เงินประกนักำรใช้บริกำรรับจำกลกูค้ำ  109.22 86.51

 รำยได้รับลว่งหน้ำ  288.38 277.20

 ภำษีขำยท่ียงัไมถ่งึก�ำหนด  4,954.12 3,392.28

 อ่ืน ๆ   151.31 119.23

                     รวม  5,503.03 3,875.22

     

26 เงินกองทุนบ�าเหน็จพนักงาน 
       กำรเคลื่อนไหวของเงินกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำนมีรำยละเอียดดงันี ้
 
     2557 2556
 ยอดคงเหลือต้นปี  129.99 127.75

 สมทบเพ่ิมเตมิระหวำ่งปี  10.95 9.63

 จำ่ยให้พนกังำนระหวำ่งปี  (11.79) (7.39) 

 ยอดคงเหลือปลำยปี  129.15    129.99

 บริษัทจำ่ยเงินสมทบเพ่ือกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 10 ของอตัรำเงินเดือนพนกังำนท่ีเป็นสมำชิก 

และจำ่ยสมทบเพ่ิมเตมิให้เทำ่กบัภำระผกูพนัท่ีพงึจำ่ย ณ วนัสิน้งวดบญัชี

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  สมำชิกกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำนมีจ�ำนวน 89 คน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ�ำนวน 92 คน)
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 27 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

 ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

   กำรเคลื่อนไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6.35

6.82

   -

13.17

87.11

21.43

   -

108.54

    -

     -

   -

   -

    -

     -

   -

   -

93.46

28.25

     -

121.71

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

รายการอื่น รวมค่าเสื่อมราคาอาคาร
และอุปกรณ์-กิจการ

การด้อยค่าของ
อาคารและ
อุปกรณ์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557

   รำยกำรท่ีบนัทกึใน

    - งบก�ำไรขำดทนุ

    - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(583.80)

590.15

   -

6.35

    -

           -

   -

   -

68.30

18.81

   -

87.11

    -

           -

   -

   -

641.32

 (641.32)

   -

  -

    -

           -

   -

   -

    -

     -

   -

   -

93.46

0.63

      27.62

121.71

125.82

(32.36)

     -

93.46

93.46

0.63

27.62

121.71

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

รายการอื่น

รายการอื่น

รวม

รวม

ค่าเสื่อมราคาอาคาร
และอุปกรณ์-กิจการ

ค่าเสื่อมราคาอาคาร
และอุปกรณ์-กิจการ

การด้อยค่าของ
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่าของ
อาคารและ
อุปกรณ์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556

   รำยกำรท่ีบนัทกึใน

    - งบก�ำไรขำดทนุ

    - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557

   รำยกำรท่ีบนัทกึใน

    - งบก�ำไรขำดทนุ

    - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557
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หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

    -

           -

   -

   -

6.35

6.82

   -

13.17

(583.80)

590.15

   -

6.35

    -

           -

   -

   -

80.82

14.11

   -

94.93

68.30

12.52

   -

80.82

    -

           -

   -

   -

    -

           -

   -

   -

633.44

   (633.44)

    -

   -

125.82

(22.63)

(9.73)

93.46

    -

      -

    -

   -

    -

      -

    -

   -

125.82

(22.63)

(9.73)

93.46

87.17

20.93

     -

108.10

117.94

(30.77)

    -

87.17

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

รายการอื่น

รายการอื่น

รายการอื่น

รวม

รวม

รวม

ค่าเสื่อมราคาอาคาร
และอุปกรณ์-กิจการ

ค่าเสื่อมราคาอาคาร
และอุปกรณ์-กิจการ

ค่าเสื่อมราคาอาคาร
และอุปกรณ์-กิจการ

การด้อยค่าของ
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่าของ
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่าของ
อาคารและ
อุปกรณ์

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556

   รำยกำรท่ีบนัทกึใน

    - งบก�ำไรขำดทนุ

    - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557

รำยกำรท่ีบนัทกึใน

    - งบก�ำไรขำดทนุ

    - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556

รำยกำรท่ีบนัทกึใน

    - งบก�ำไรขำดทนุ

    - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556
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หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

    -

           -

   -

   -

    -

           -

   -

   -

    -

           -

   -

   -

    -

           -

   -

   -

    -

           -

   -

   -

    -

           -

   -

   -

87.17

(6.69)

27.62

108.10

117.94

(21.04)

(9.73)

87.17

87.17

(6.69)

27.62

108.10

117.94

(21.04)

(9.73)

87.17

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

ผลประโยชน์
ของพนักงาน

รายการอื่น

รายการอื่น

รวม

รวม

ค่าเสื่อมราคาอาคาร
และอุปกรณ์-กิจการ

ค่าเสื่อมราคาอาคาร
และอุปกรณ์-กิจการ

การด้อยค่าของ
อาคารและ
อุปกรณ์

การด้อยค่าของ
อาคารและ
อุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557

รำยกำรท่ีบนัทกึใน

    - งบก�ำไรขำดทนุ

    - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556

รำยกำรท่ีบนัทกึใน

    - งบก�ำไรขำดทนุ

    - งบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556

 บริษัทวดัมลูคำ่สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีด้วยอตัรำภำษีส�ำหรับงวดท่ีบริษัท

คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี หรือในงวดท่ีบริษัทจะจำ่ยช�ำระหนีส้ินภำษีส�ำหรับปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 อตัรำภำษีร้อยละ 20   

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ภำษีเงินได้ในงวดปัจจบุนั

รำยกำรปรับปรุงงวดก่อน

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้(เพ่ิมขึน้)/ลดลง

หนีส้นิภำษีเงินได้เพ่ิมขึน้/(ลดลง)

ภำษีเงินได้ท่ีบนัทกึในงบก�ำไรขำดทนุ

53.60

          -

(28.25)

0.63

25.98

4,443.89

    (120.62)

32.36

(22.63)

4,333.00

53.60

          -

(20.93)

(6.69)

25.98

4,443.89

    (120.62)

30.77

(21.04)

4,333.00

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย

2557 25572556
(ปรับปรุงใหม่)

2556
(ปรับปรุงใหม่)

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีได้ตัง้ค้ำงจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรโดยใช้อัตรำภำษีท่ีคำดว่ำจะได้รับคืออัตรำ 

ร้อยละ 20 ตอ่ปี 
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ผลสะสมรำยกำรปรับปรุงจำกกำรแปลงคำ่เงินตรำตำ่งประเทศ

สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผื่อขำย

ก�ำไรขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น

สว่นเกินทนุจำกกำรตีมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์เผื่อขำย

ก�ำไรขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น

(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

13.31

(48.66)

477.18

 441.83

(48.66)

477.18

 428.52

             -

9.73

      -

 9.73

9.73

       -

 9.73

13.31

(38.93)

477.18

 451.56

(38.93)

477.18

 438.25

จ�านวนก่อนภาษี

จ�านวนก่อนภาษี

2557

2557

2556

2556

จ�านวนก่อนภาษี

จ�านวนก่อนภาษี

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่ายภาษี)

จ�านวนสุทธิ 
จากภาษี

จ�านวนสุทธิ 
จากภาษี

จ�านวนสุทธิ 
จากภาษี

จ�านวนสุทธิ 
จากภาษี

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท

กำรเปิดเผยผลกระทบทำงภำษีที่เกี่ยวข้องกบัแตล่ะองค์ประกอบของก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้
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28   ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน  
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 จ�ำนวน  3,172.27 ล้ำนบำท และ 3,024.46            

ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั มีรำยละเอียดดงันี ้

 กำรเปลี่ยนแปลงในมลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัของผลประโยชน์ของพนกังำน

     2557 2556
 มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนั ณ วนัต้นงวด  3,154.45 3,582.31

 ต้นทนุบริกำรปัจจบุนั  148.00 167.00

 ต้นทนุดอกเบีย้  132.22 144.00

 ผลประโยชน์ท่ีจำ่ยพนกังำน  (117.62) (200.90)

 ผลประโยชน์ท่ีจำ่ยพนกังำน - กองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน  (11.80) (7.39)

 (ก�ำไร) ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  0.09 (479.50)

 ก�ำไรจำกกำรลดขนำดโครงกำร  (3.92) (51.07)

 ภำระผกูพนั ณ วนัสิน้งวด  3,301.42 3,154.45

          

 ภำระผกูพนั ณ วนัสิน้งวดรับรู้เป็นหนีส้นิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัสิน้งวด ดงันี ้

     2557 2556
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน  3,172.27 3,024.46

 เงินกองทนุบ�ำเหน็จพนกังำน    129.15 129.99

 รวมภำระผกูพนั ณ วนัสิน้งวด  3,301.42 3,154.45

 คำ่ใช้จำ่ยท่ีรับรู้จำกภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนในงบก�ำไรขำดทนุ ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 

2556 มีดงันี ้

 
     2557 2556
 ต้นทนุบริกำรปัจจบุนั  148.00 167.00

 ต้นทนุดอกเบีย้  132.22 144.00

 ก�ำไรจำกกำรลดขนำดโครงกำร  (3.92) (51.07)

 รวม   276.30 259.93

 ผลประโยชน์สว่นเพ่ิมจำกโครงกำรเกษียณอำยกุ่อนก�ำหนด  111.63 255.55
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 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

29  สิทธิประโยชน์จากการแปลงสภาพค้างจ่ายหุ้นสามัญ
 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ปัจจบุนัยงัไมมี่ควำมชดัเจนในเร่ืองก�ำหนดเวลำท่ีแน่นอนเก่ียวกบัแผนกำรน�ำบริษัทเข้ำจดทะเบียน

ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงได้จดัประเภทบญัชีสิทธิประโยชน์จำกกำรแปลงสภำพค้ำงจ่ำยหุ้นสำมญั 

แสดงไว้เป็นหนีส้นิไมห่มนุเวียน

 ตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.22 (ค) สิทธิประโยชน์จำกกำรแปลงสภำพค้ำงจ่ำยหุ้นสำมัญ  

จ�ำนวน 975.06 ล้ำนบำท เป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงำน จ�ำนวน 291.89 ล้ำนบำท และเป็นของพนักงำนบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ�ำกดั จ�ำนวน 683.17 ล้ำนบำท

      

30   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 รำยละเอียดดงันี ้                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                        
     2557 2556
 ประมำณกำรคำ่รือ้ถอนอปุกรณ์โทรคมนำคม  483.82 479.85

 เงินประกนั  93.23 64.04

                 รวม  577.05 543.89
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31   ก�าไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย  
 ภำยใต้พระรำชบญัญตับิริษัทมหำชน  จ�ำกดั  พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจดัสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5   ของ

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

ของบริษัท ส�ำรองตำมกฎหมำยไมส่ำมำรถน�ำมำจำ่ยปันผลได้  ทัง้นี ้บริษัทได้จดัสรรส�ำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 

ของทนุจดทะเบียนแล้ว

 

32   รายได้จากการให้บริการ 
         ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556  มีรำยละเอียดดงันี ้
 
     2557 2556
      (ปรับปรุงใหม่)
 รำยได้ธรุกิจโทรศพัท์  3,616.96 3,867.27

 รำยได้ธรุกิจบรอดแบนด์  7,443.42 7,123.06

 รำยได้ธรุกิจสื่อสำรไร้สำย  25,125.08 20,493.69

 รำยได้วิทยคุมนำคม  181.83 185.39

 รำยได้โครงขำ่ย  259.56 338.74

 รำยได้พฒันำสนิทรัพย์  426.56 423.35

 รำยได้บริกำรอ่ืน  4.01 12.17

               รวม   37,057.42 32,443.67

       

33   ส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาร่วมการงาน 
 ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

 
     2557 2556
      (ปรับปรุงใหม่)
   บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)  8,560.82 14,343.11

 บริษัท ทรูมฟู จ�ำกดั  257.15 2,833.42

 บริษัท ดจิิตอล โฟน จ�ำกดั       - 1,375.73

 รวม   8,817.97 18,552.26
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34 รายได้อื่น 
      ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ  2556 มีรำยละเอียดดงันี ้                                   

889.70

772.60

8.28

77.05

312.16

161.59

2,221.38

982.79

603.79

20.30

51.81

236.12

65.31

1,960.12

889.70

772.60

8.28

176.16

312.16

 161.59

2,320.49

982.79

603.79

20.30

225.95

236.12

 65.31

 2,134.26

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2557 25572556 2556

ดอกเบีย้รับ

ดอกเบีย้รับเงินลงทนุในตรำสำรหนี ้

รำยได้คำ่ปรับ

รำยได้เงินปันผล

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยเงินลงทนุ

อ่ืนๆ

             รวม

35 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
  ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ท่ีมีสำระส�ำคญัมีรำยละเอียดดงันี ้          

             
     2557 2556
  คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัพนกังำน  5,295.59 6,289.79

  คำ่ซอ่มแซมบ�ำรุงรักษำและวสัดใุช้ไป  862.88 818.50

  คำ่เสื่อมรำคำท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์และคำ่ตดัจ�ำหนำ่ย  6,973.04 6,334.94

  คำ่เสื่อมรำคำสนิทรัพย์รับโอนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน  6,711.72 19,718.49

  คำ่สว่นแบง่บริกำรโทรคมนำคม   1,637.97 1,783.61

  คำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม (คำ่ IC และ คำ่ AC)  3,492.16 2,606.88

  คำ่ใช้จำ่ยบริกำรโทรคมนำคม  1,340.36 4,007.93

  คำ่เชำ่/ใช้สนิทรัพย์  16,759.13 14,550.18

  คำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม  2,229.88 2,411.23

  ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์       584.63 2,040.50
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36  ก�าไรต่อหุ้น 
 ก�ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสำมญัส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ย 

ถ่วงน�ำ้หนกัท่ีออกในระหวำ่งปีและช�ำระแล้ว ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงันี ้

ก�ำไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสำมญั (หนว่ย : ล้ำนบำท)         

จ�ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน�ำ้หนกัท่ีออกจ�ำหนำ่ย

 และช�ำระแล้ว (หนว่ย : ล้ำนหุ้น)                    

ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (หนว่ย : บำท)

3,639.22

1,000.00

3.64

7,238.34

1,000.00

7.24

3,553.65

1,000.00

3.55

7,312.62

1,000.00

7.31

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2557 25572556
(ปรับปรุงใหม่)

2556
(ปรับปรุงใหม่)

 

 บริษัทไมมี่กำรออกหุ้นสำมญัเทียบเทำ่ปรับลดในระหวำ่งปี 2557 และ 2556

    

37 ความเสี่ยงทางการเงิน
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษัทท�ำสญัญำตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน โดยท�ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำ 

ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนและลงทุนในหุ้นกู้ อนุพนัธ์และตรำสำรทำงกำรเงิน 

ท่ีมีอนพุนัธ์แฝง สินทรัพย์ทำงกำรเงินของบริษัทประกอบด้วย ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น ลกูหนีผ้ลประโยชน์ตอบแทน 

จำกสัญญำร่วมกำรงำน และรำยได้ค้ำงรับ และหนีส้ินทำงกำรเงินประกอบด้วย เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น  

ภำษีมลูคำ่เพ่ิมค้ำงจำ่ย ภำษีเงินได้นิตบิคุคลค้ำงจำ่ย และคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย

 บริษัทมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินท่ีส�ำคญั ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรด�ำเนินธุรกรรมตำมปกติ และ           

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง บริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้แก่บริษัท 

โดยรวม บริษัทไมมี่กำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีลกัษณะเป็นทำงกำรค้ำเพ่ือเก็งก�ำไร บริษัทบริหำรควำมเสี่ยงดงัตอ่ไปนี ้

 (ก)  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

 บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเน่ืองจำกรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกบัเงินตรำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะสกลุเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ เช่น กำรเช่ำช่องสญัญำณดำวเทียม ค่ำเช่ำวงจรเคเบิลใต้น�ำ้ และเงินฝำกธนำคำรท่ีเป็นสกลุเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ บริษัทมีรำยได้และต้นทนุเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำจำกกำร 

เช่ือมโยงบริกำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศกบัผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมอ่ืนทัว่โลก สินทรัพย์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  

ได้แก่ เงินฝำกธนำคำรในประเทศเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ เพ่ือกำรช�ำระหนีส้นิในอนำคต ท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ 

หนีส้นิท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ ได้แก่ เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น และคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย

 ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนในอตัรำแลกเปลี่ยน บริษัทถือแนวทำงปฏิบตั ิดงันี ้
 •  เจรจำตกลงเง่ือนไขกำรช�ำระเงินในลกัษณะหกักลบรำยกำรกบัผู้ประกอบกำรโทรคมนำคมตำ่งประเทศ

 •  ด�ำรงเงินฝำกในรูปเงินตรำตำ่งประเทศ
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สินทรัพย์

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

ยโูรโซน

เอส ดี อำร์ *

หนีส้ิน

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

ฮอ่งกง

ยโูรโซน

สหรำชอำณำจกัร

เอส ดี อำร์ *

15.30

0.07

0.01

11.34

                0.01

0.01

0.01

0.01

501.94

2.91

0.07

504.92

375.54

      0.36

0.55

0.16

0.39

377.00

12.23

0.07

             -

9.25

0.01

0.01

 0.01

0.01

399.53

3.07

   -

402.60

304.76

0.08

0.68

0.15

0.11

305.78

เงินตราต่างประเทศ เงินตราต่างประเทศเงินบาท เงินบาท
2557 2556

 * เอส ดี อำร์  หมำยถงึ Special Drawing Right (SDR) เป็นหนว่ยเงินตรำตำ่งประเทศมำตรฐำนท่ีก�ำหนดโดยกองทนุ 

 กำรเงินระหวำ่งประเทศ ค�ำนวณโดยกำรถวัเฉลี่ยถ่วงน�ำ้หนกัสกลุเงินตรำตำ่งประเทศส�ำคญั ๆ 5 สกลุ  

 (ข) ความเส่ียงจากสินเช่ือ

 บริษัทไม่มีควำมเสี่ยงจำกกำรกระจกุตวัของสินเช่ือ บริษัทมีนโยบำยในกำรให้บริกำรเฉพำะลกูค้ำท่ีมีประวตัิด้ำนสินเช่ือ 

นำ่เช่ือถือ นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีนโยบำยในกำรฝำกเงินกบัสถำบนักำรเงินท่ีนำ่เช่ือถือ 

 (ค) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

 บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยมีนโยบำยในกำรด�ำรงเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด�ำเนินงำนจดัให้มี 

ควำมพร้อมของกระแสเงินสดจำกกำรท�ำสญัญำวงเงินสินเช่ือหรือจำกแหล่งเงินอ่ืน รวมทัง้เพ่ือให้สอดคล้องกบัเง่ือนไข 

กำรช�ำระเงิน

 (ง)  มูลค่ายุตธิรรม

       รำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงิน มีมลูคำ่ใกล้เคียงกบัมลูคำ่ยตุธิรรม 

 

38  หนี้สินและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และภาระผูกพัน
 (ก)  ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน  

 ตำมข้อตกลงระหว่ำง บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน) (บมจ. ทีโอที) บริษัทและบริษัทผู้ ได้รับสิทธิให้ด�ำเนินกำร 

ให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน ซึง่ได้แก่ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)  

(DTAC) บริษัท ดิจิตอลโฟน จ�ำกดั (DPC) และบริษัท ทรูมฟู จ�ำกดั (True Move) โดยบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ ทัง้สำมรำย 

ต้องช�ำระคำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Access Charge : AC) ให้แก่ บมจ. ทีโอที ส�ำหรับเลขหมำยโทรศพัท์

เคลื่อนท่ีแบบ Postpaid เป็นจ�ำนวน 200 บำท ต่อเลขหมำยต่อเดือน และส�ำหรับเลขหมำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบ  

Prepaid Card ในอตัรำร้อยละ 18 ของรำคำหน้ำบตัรท่ีจ�ำหน่ำยได้ ทัง้นี ้ หำก บมจ. ทีโอที ไม่ได้รับช�ำระเงินค่ำ AC  

วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2557 และ 2556 บริษัทมีสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศดงันี ้                       



รายงานประจำาปี 2557 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 143

จำกบริษัทผู้ ได้รับสิทธิฯ บริษัทยินยอมช�ำระเงินค่ำ AC ดงักล่ำว ให้แก่ บมจ. ทีโอที พร้อมทัง้ดอกเบีย้อตัรำร้อยละ  

1.25 ต่อเดือนของเงินท่ีต้องช�ำระเศษของเดือนนับเป็น  1 เดือนจนครบถ้วน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทสำมำรถท่ีจะ 

เรียกร้องเงินจ�ำนวนดงักลำ่วทัง้หมดท่ีต้องจำ่ยแทนบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ คืนจำกบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ 

 เน่ืองจำกบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ สองรำย ได้แก่ DTAC และ True Move ได้ปฏิเสธกำรช�ำระคำ่ AC และยตุกิำรจำ่ยคำ่ AC  

ให้แก่ บมจ. ทีโอที ตัง้แต่วันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติเม่ือวันท่ี 5 กรกฎำคม 2550  

ให้รอผลกำรพิจำรณำปัญหำข้อกฎหมำยเก่ียวกับค่ำ AC จำกคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.)  

และเม่ือวนัท่ี 31 ตลุำคม 2550 ตำมหนงัสือเลขท่ี ทช 7300/6085/1 ออกโดย กทช. ได้แจ้งแก่บริษัทว่ำ กทช. มีมต ิ

ให้บริษัทและ บมจ. ทีโอที ร่วมเจรจำเพ่ือหำข้อยุติเก่ียวกบักำรด�ำเนินกำรตำมข้อตกลง เร่ือง กำรเช่ือมโยงโครงข่ำย 

ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ 

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

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

ต่อเดือน นบัแต่วนัถดัจำกวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำจะช�ำระเสร็จสิน้ รวมทนุทรัพย์ จ�ำนวน 11,705.07 ล้ำนบำท และ 

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

AC ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถึงวนัท่ี 31 ตลุำคม 2550 พร้อมดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 1.25 ตอ่เดือน นบัแต ่

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

เหน็วำ่คดีนีอ้ยูใ่นอ�ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลปกครองตำมท่ี DTAC และ True Move ยกขึน้ตอ่สู้  ดงันัน้ ศำลแพง่ 

จงึมีค�ำสัง่ให้จ�ำหนำ่ยคดีทัง้สองเร่ืองออกจำกสำรบบควำม และให้ บมจ. ทีโอที น�ำคดีไปฟ้องท่ีศำลปกครองตอ่ไป

 เม่ือวนัท่ี 7 มิถนุำยน 2554 บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องต่อศำลปกครองกลำง เป็นคดีหมำยเลขด�ำท่ี 1097/2554 โดยฟ้อง 

บริษัท เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 และ DTAC เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 รวมทนุทรัพย์ 117,203.84 ล้ำนบำท คดีหมำยเลขด�ำท่ี 

1098/2554 โดยฟ้องบริษัท เป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 และ True Move เป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2 รวมทุนทรัพย์ 41,540.28  

ล้ำนบำท  และในวนัเดียวกนั บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำง เน่ืองจำก บริษัทดิจิตอลโฟน จ�ำกดั (DPC)   

ซึ่งเป็นบริษัทผู้ ได้รับสิทธิให้ด�ำเนินกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนจำกบริษัทอีกรำย ได้แจ้ง 

ยตุกิำรจำ่ยคำ่เช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีให้แก่ บมจ. ทีโอที ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุำยน 2552 เป็นคดีหมำยเลขด�ำท่ี 

1099/2554 โดยฟ้องบริษัท เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 และ DPC เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 2 รวมทนุทรัพย์ 3,315.71 ล้ำนบำท และ 

คดีหมำยเลขด�ำท่ี 1100/2554 โดยฟ้องบริษัทให้บริษัทช�ำระค่ำ AC บริกำรวิทยคุมนำคมระบบ CDMA  แบบใช้บตัร 

จำ่ยเงินลว่งหน้ำ รวมทนุทรัพย์ 779.11 ล้ำนบำท ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งบริษัทด�ำเนินกำรท�ำค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องตำมค�ำสัง่ศำล

 

 เน่ืองจำกคดีคำ่ AC ยงัอยูใ่นกระบวนกำรพิจำรณำของศำลยงัไมไ่ด้ข้อยตุ ิบริษัทจงึได้บนัทกึรับรู้รำยได้และคำ่ใช้จำ่ยในงบ

กำรเงินตำมสญัญำร่วมกำรงำนและข้อตกลงเร่ืองกำรเช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีท่ีถือปฏิบตัเิดมิ  ซึง่ตำมข้อตกลง

เร่ืองกำรเช่ือมโยงโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีก�ำหนดให้บริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ สำมำรถน�ำคำ่ AC ท่ีบริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ ช�ำระ

ให้แก่ บมจ. ทีโอที จำกเลขหมำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบ Postpaid จ�ำนวน 200 บำทตอ่เลขหมำยตอ่เดือน และเลขหมำย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีแบบ Prepaid Card ในอตัรำร้อยละ 18 ของรำคำหน้ำบตัรท่ีจ�ำหนำ่ยได้มำหกัออกจำกรำยได้จำกกำรให้

บริกำรก่อนค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีให้แก่บริษัทตำมอตัรำผลประโยชน์ตอบแทนท่ีก�ำหนดในแตล่ะปี เน่ืองจำก

บริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ น�ำสง่ผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีให้แก่บริษัทโดยไมไ่ด้น�ำคำ่ AC มำหกัจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำร

ก่อนค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนตัง้แตบ่ริษัทผู้ ได้รับสทิธิฯ ยตุิกำรช�ำระค่ำ AC ให้แก่ บมจ. ทีโอที ตำมท่ีกลำ่วมำแล้ว 

ข้ำงต้น บริษัทจงึรับรู้เงินผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีท่ีเกิดจำกบริษัทผู้ได้รับสทิธิฯ ไมไ่ด้หกัคำ่ AC  ออกจำกรำยได้จำกกำร 
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ให้บริกำรไว้เป็นภำระหนีส้นิด้วยจ�ำนวนตำมอตัรำผลประโยชน์ตอบแทนรำยปีในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม  2557 

จ�ำนวน 36,941.65 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ�ำนวน 34,367.50 ล้ำนบำท) ซึง่แสดงไว้ในเงินรับรอจำ่ยคืน

 (ข)  การจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึและบริการเพื่อสังคม

    การจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึและบริการเพื่อสังคมประจ�าปี 2553

 คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กทช.) ได้ออกประกำศ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไขในกำรจดัให้มี

บริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคมประจ�ำปี 2553 (ฉบบัท่ี 2) มีผลบงัคบันบัตัง้แตว่นัท่ี 6 ตลุำคม 

2552 เป็นต้นไป ซึง่เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเตมิ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไขในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำน

โดยทัว่ถึงและบริกำรเพ่ือสงัคมฉบบัเดิมให้มีควำมเหมำะสมย่ิงขึน้ โดยก�ำหนดให้ผู้ รับใบอนญุำตแบบท่ีสองท่ีมีโครงข่ำย

เป็นของตนเอง และแบบท่ีสำม ซึ่งได้ด�ำเนินกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสงัคม 

ตำมประกำศ กทช. ฉบบัเดมิ ท่ีมีควำมจ�ำนงจะด�ำเนินกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคม

ประจ�ำปี 2553 ให้ย่ืนหนงัสอืแสดงควำมจ�ำนงตอ่ กทช. ภำยใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีมีประกำศ เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีกำรและ

เง่ือนไขในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคมประจ�ำปี 2553 และต้องย่ืนแผนปฏิบตักิำร

จดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคมภำยใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัท่ี กทช. ประกำศแผนปฏิบตัิ

กำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสงัคมประจ�ำปี 2553 ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำ 

แผนปฏิบตักิำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำน โดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคมเสนอ กทช. ตอ่มำเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวำคม 

2553 กทช. ได้เปลี่ยนเป็นคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ(กสทช.) 

และบริษัทได้รับผลกำรพิจำรณำอนมุตัิแผนปฏิบตัิกำรจำก กสทช. โดยมีวงเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำร

ของปี 2553 จ�ำนวน 660 ล้ำนบำท 

 

 (ระบบโทรศพัท์สำธำรณะชมุชน 137 ล้ำนบำท ระบบโทรศพัท์อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 354 ล้ำนบำท ระบบอินเตอร์เน็ตชมุชน  

124 ล้ำนบำท และเงินส�ำรองโครงกำร 45 ล้ำนบำท) ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรตัง้แตว่นัท่ี 7 ธนัวำคม 2553 ถงึวนัท่ี 7 

เมษำยน 2555 ประกอบด้วย

 1. ตดิตัง้ระบบโทรศพัท์สำธำรณะชมุชน 1 เลขหมำยตอ่ 1 ชมุชน จ�ำนวน   1,558  แหง่

 2. ตดิตัง้ระบบโทรศพัท์สำธำรณะและอินเตอร์เน็ตโรงเรียน               จ�ำนวน   252  แหง่

 3. จดัให้มีศนูย์อินเตอร์เน็ตชมุชน                                                               จ�ำนวน   197  แหง่

 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2555 บริษัทได้จดัท�ำสญัญำจ้ำงเหมำ จดัท�ำระบบโทรศพัท์สำธำรณะชุมชนส�ำหรับแผนงำน  

USO ประจ�ำปี 2553 และจ้ำงจดัท�ำระบบโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตโรงเรียนส�ำหรับแผนงำน USO ประจ�ำปี 2553 กบั   

The Consortium of JTS and Acumen  โดยผู้ รับจ้ำงต้องเร่ิมลงมือท�ำงำนท่ีรับจ้ำงภำยในวนัท่ี  26 มิถนุำยน 2555 และ

จะต้องท�ำงำนให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ภำยในวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2555 ทัง้นี ้ ผู้ รับจ้ำงได้ทยอยสง่มอบงำนตำมสญัญำจ้ำงฯ  

ครบถ้วนในวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2555 และผ่ำนกำรตรวจรับของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงแล้ว ซึง่ตำมสญัญำจ้ำงได้มี 

ข้อก�ำหนดวำ่หำกผู้ รับจ้ำงฯ ด�ำเนินงำนและสง่มอบงำนให้บริษัทไมแ่ล้วเสร็จตำมก�ำหนดเวลำของสญัญำจ้ำงฯ และมีผล

ท�ำให้บริษัทเกิดควำมเสียหำยเป็นเหตใุห้ต้องเสียค่ำปรับแก่ กสทช. ผู้ รับจ้ำงฯ ต้องรับผิดชอบต่อค่ำปรับตำมอตัรำท่ี  

กสทช. เรียกเก็บกบับริษัททัง้หมด เพ่ิมเติมจำกคำ่ปรับอ่ืน (ถ้ำมี)

 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ(ส�ำนกังำน กสทช.) ได้แจ้ง

ให้บริษัททรำบวำ่ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม (กทค.) ครัง้ท่ี 35/2555 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2555   
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ท่ีประชมุมีมตเิหน็ชอบให้บริษัทขยำยเวลำด�ำเนินกำร USO ประจ�ำปี 2553 ในกำรตดิตัง้โทรศพัท์สำธำรณะส�ำหรับชมุชน

และตดิตัง้โทรศพัท์สำธำรณะ โทรศพัท์ประจ�ำท่ีพร้อมจดัให้มีศนูย์อินเตอร์เน็ตโรงเรียนออกไปอีก 9 เดือน โดยให้ด�ำเนินกำร

ให้แล้วเสร็จภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2556 

 บริษัทได้มีหนังสือถึงส�ำนักงำน กสทช. เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2556 แจ้งส่งมอบงำนดงักล่ำวให้ส�ำนักงำน กสทช.  

โดยสำมำรถสง่มอบงำนได้ครบถ้วนตำมกรอบเวลำของส�ำนกังำน กสทช.

 บริษัทได้ขออนมุตัิด�ำเนินกำรก่อนส�ำหรับระบบอินเตอร์เน็ตชมุชนท่ีได้รับรำยช่ือจำกส�ำนกังำน กสทช. แล้ว จ�ำนวน 169 

แหง่ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวำคม 2555 บริษัทได้จดัท�ำสญัญำจ้ำงเหมำ จดัท�ำระบบอินเตอร์เน็ตชมุชนจ�ำนวน 169 แหง่ ส�ำหรับ

แผนงำน USO ประจ�ำปี 2553 กบับริษัท สำมำรถคอมเทค จ�ำกดั  โดยผู้ รับจ้ำงต้องเร่ิมด�ำเนินกำรภำยในวนัท่ี 11 ธนัวำคม 

2555 และจะต้องด�ำเนินกำรตำมสญัญำจ้ำงให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ภำยในวนัท่ี  9 มิถนุำยน 2556 ปัจจบุนัผู้ รับจ้ำงได้สง่มอบ

งำนทัง้หมดแล้ว และผำ่นกำรตรวจรับของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงด�ำเนินกำรตรวจรับแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ รับจ้ำงด�ำเนิน

งำนและสง่มอบให้บริษัทไมแ่ล้วเสร็จภำยในก�ำหนดเวลำและท�ำให้บริษัทเกิดควำมเสียหำยเป็นเหตใุห้ต้องเสียคำ่ปรับแก่

ส�ำนกังำน กสทช. ผู้ รับจ้ำงฯ ต้องรับผิดชอบตอ่คำ่ปรับตำมอตัรำท่ีส�ำนกังำน กสทช. เรียกเก็บกบับริษัททัง้หมดเพ่ิมเตมิจำก

คำ่ปรับอ่ืน (ถ้ำมี) 

 ส�ำหรับระบบอินเตอร์เน็ตชมุชนจ�ำนวน 169 แหง่นี ้ส�ำนกังำน กสทช. ก�ำหนดให้ด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวนัท่ี 1 ตลุำคม 

2556 ซึง่บริษัทด�ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมก�ำหนดเวลำ สว่นอีก 28 แหง่ท่ีเหลือยงัไมไ่ด้รับรำยช่ือจำกส�ำนกังำน กสทช.

 

       แผนการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถงึและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2555 - 2559 

 กสทช. ได้ออกประกำศ แผนกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถึงและบริกำรเพ่ือสงัคม พ.ศ. 2555 - 2559  

รวมทัง้หลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือ

สงัคม โดยมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2555 ซึง่ก�ำหนดให้ผู้ รับใบอนญุำตฯ ต้องน�ำสง่รำยได้จำกกำรให้บริกำร

โทรคมนำคมให้แก่กองทนุฯ ในอตัรำร้อยละ 3.75 ตอ่ปีของรำยได้สทุธิ โดยแบง่ช�ำระเป็น 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ภำยในวนัท่ี 31 

กรกฏำคม ของทกุปี โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนมกรำคมถงึเดือนมิถนุำยนของปีเดียวกนั และช�ำระครัง้ท่ี 2 ภำยใน

วนัท่ี 31 มกรำคม ของทกุปี โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนกรกฎำคมถงึเดือนธนัวำคมของปีก่อนหน้ำ 

 บริษัทได้บนัทึกรับรู้หนีส้ินส�ำหรับเงินท่ีต้องน�ำส่งเข้ำกองทนุฯ ดงักลำ่วไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำย 

ค้ำงจำ่ย จ�ำนวน  843.90 ล้ำนบำท (รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิม) 

 กสทช. ได้ออกประกำศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคม 

พืน้ฐำนโดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคม (ฉบบัท่ี 2) มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป โดยเป็นกำรแก้ไข

เพ่ิมเตมิประกำศ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรจดัเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจดัให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำน

โดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคม ลงวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2555 ให้มีควำมสอดคล้องกบักรอบประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยในกำร

ด�ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม พ.ศ. 2555 – 2559  

โดยขยำยฐำนยกเว้นรำยได้สทุธิ จำก 20 ล้ำนบำทตอ่ปี เพ่ิมเป็น 40 ล้ำนบำทตอ่ปี โดยผู้ รับใบอนญุำตจะได้รับกำรยกเว้น 

ไม่ต้องน�ำส่งเงินให้แก่กองทนุฯ หำกมีรำยได้สทุธิไม่เกิน 40 ล้ำนบำทต่อปี แต่หำกมีรำยได้สทุธิเกิน 40 ล้ำนบำทต่อปี  

จะได้รับกำรยกเว้นจ�ำนวน 40 ล้ำนบำท
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 (ค)  ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน�าส่งส่วนแบ่งรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาร่วมการงานให้บริการโทรศัพท์

เคล่ือนที่หลังหกัภาษีสรรพสามติ                                                                                                                                                                                      

 กรมสรรพำกรแจ้งกำรประเมินภำษีมลูคำ่เพ่ิมเก่ียวกบักำรหกัภำษีสรรพสำมิตออกจำกสว่นแบง่รำยได้ผลประโยชน์ตอบแทน 

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

ภ.พ. 73.1 - 01009410 - 25511209 - 005 - 01377  ลงวนัท่ี  9 ธนัวำคม 2551 แจ้งให้บริษัทช�ำระภำษีมลูคำ่เพ่ิมส�ำหรับ

เดือนภำษี ธนัวำคม  2546  กมุภำพนัธ์ 2547  ธนัวำคม 2547 ธนัวำคม 2548 ธนัวำคม 2549 และธนัวำคม 2550 รวมเป็น

เงิน 4,561.30 ล้ำนบำท ประกอบด้วยภำษีมลูคำ่เพ่ิม จ�ำนวน 1,819.45 ล้ำนบำท และเบีย้ปรับและเงินเพ่ิมรวมจ�ำนวน 

2,741.85 ล้ำนบำท (เงินเพ่ิมค�ำนวณถงึวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551) โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 

2551 เหน็ชอบให้บริษัทย่ืนอทุธรณ์ภำษีโดยช�ำระภำษีมลูคำ่เพ่ิม จ�ำนวน 1,819.45 ล้ำนบำท เพ่ือเป็นกำรลดภำระเงินเพ่ิม

และขอทเุลำภำษีโดยวำงหลกัทรัพย์ค�ำ้ประกนัเป็นหนงัสอืค�ำ้ประกนัธนำคำร จ�ำนวน  2,741.85 ล้ำนบำท แม้วำ่ฝ่ำยบริหำร

ของบริษัทมีควำมเห็นว่ำบริษัทปฏิบตัิตำมมติคณะรัฐมนตรี และบริษัทไม่ควรต้องจ่ำยภำษีมลูคำ่เพ่ิมนีต้อ่กรมสรรพำกร 

แตเ่น่ืองจำกบริษัทมีควำมไมแ่นน่อนในกำรท่ีจะได้รับคืนเงินภำษีมลูคำ่เพ่ิมท่ีจำ่ยไปแล้ว บริษัทจงึบนัทกึคำ่ใช้จำ่ยส�ำหรับ

ภำษีมลูคำ่เพ่ิมท่ีบริษัทได้ช�ำระเงินจ�ำนวนนีใ้ห้กรมสรรพำกรแล้วเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551

 เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2554  กรมสรรพำกรได้ส่งค�ำวินิจฉัยอทุธรณ์ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์ให้บริษัทโดย 

ให้ยกอทุธรณ์และให้ลดเบีย้ปรับคงเหลือเรียกเก็บร้อยละ 80 และไม่ลดหรืองดเงินเพ่ิม คงเรียกเก็บเบีย้ปรับและเงินเพ่ิม 

จ�ำนวน 2,377.96 ล้ำนบำท และเม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2554 บริษัทได้ย่ืนฟ้องกรมสรรพำกรและพวกตอ่ศำลภำษีอำกร

เป็นคดีหมำยเลขด�ำ ท่ี 41/2554 รวมทุนทรัพย์ 4,197.41 ล้ำนบำท และได้ย่ืนค�ำร้องขอทุเลำกำรเสียภำษีอำกรต่อ 

กรมสรรพำกรเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2554   

                                                                                                                                                                                  

 บริษัทได้ด�ำเนินกำรจดัท�ำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหนังสือสญัญำค�ำ้ประกันเป็นจ�ำนวนเงินรวม  2,377.37 ล้ำนบำท  

เม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม 2554 กรมสรรพำกรได้อนมุตัใิห้ทเุลำกำรเสยีภำษีอำกรไว้ก่อนจนกวำ่จะมีค�ำพิพำกษำของศำลถงึท่ีสดุ 

 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2554 ศำลภำษีอำกรกลำงได้พิพำกษำให้บริษัทชนะคดีเฉพำะในสว่นของเบีย้ปรับภำษีมลูคำ่เพ่ิม

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

ล้ำนบำท ศำลยกค�ำขอของบริษัทโดยศำลเห็นว่ำ บริษัทยงัคงต้องรับผิดตำมกำรประเมินของเจ้ำพนกังำนประเมินและ 

ค�ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์ และเม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2555 บริษัทอนมุตัใิห้อทุธรณ์คดัค้ำนค�ำพิพำกษำ

ของศำลภำษีอำกรกลำง และบริษัทได้ท�ำหนงัสอืถงึกรมสรรพำกรเพ่ือขออนมุตัเิปลีย่นหนงัสอืสญัญำค�ำ้ประกนัของธนำคำร 

โดยขอปรับลดจ�ำนวนวงเงินค�ำ้ประกนัลงจ�ำนวน 1,455.56 ล้ำนบำท 

 เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2555 กรมสรรพำกรแจ้งวำ่ไมอ่นมุตัใิห้เปลีย่นหนงัสอืค�ำ้ประกนัดงักลำ่ว เน่ืองจำกยงัมิได้มีค�ำพิพำกษำ

ของศำลถงึท่ีสดุ

        อยำ่งไรก็ตำม บริษัทไม่ได้บนัทกึหนีส้ินส�ำหรับเงินเพ่ิมจ�ำนวนดงักลำ่วในงบกำรเงิน เน่ืองจำกมีควำมเช่ือมัน่วำ่บริษัทจะ

ไมมี่ภำระหนีส้นิจำกเงินเพ่ิมตำมท่ีกรมสรรพำกรวินิจฉยั

 (ง)  ข้อพพิาทการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 

 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2549 กทช. ได้ออกประกำศว่ำด้วยกำรใช้และเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคม พ.ศ. 2549  
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เพ่ือก�ำหนดรำยละเอียดเก่ียวกบัหน้ำท่ีของผู้ประกอบกำรท่ีได้รับใบอนญุำตกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมท่ีมีโครงข่ำย

โทรคมนำคมของตนเอง ในกำรท่ีจะต้องยินยอมให้ผู้ รับใบอนญุำตท่ีมีโครงขำ่ยโทรคมนำคมรำยอ่ืนเช่ือมต่อโครงข่ำย

โทรคมนำคมเข้ำกบัโครงขำ่ยโทรคมนำคมของตนเม่ือมีกำรร้องขอ ทัง้นี ้ เพ่ือให้กำรสื่อสำรข้ำมโครงขำ่ยโทรคมนำคมเป็น

ไปได้ด้วยดีและให้ผู้ให้เช่ือมตอ่โครงขำ่ยมีสทิธิท่ีจะเรียกเก็บคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย (Interconnection Charge 

: IC) ในอตัรำท่ีสะท้อนถงึต้นทนุ มีผลให้ผู้ประกอบกำรทัง้ท่ีได้รับใบอนญุำตกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและผู้ประกอบ

กำรกิจกำรโทรคมนำคมท่ีได้รับสมัปทำนหรือสญัญำร่วมกำรงำน ตำมมำตรำ 80 แหง่พระรำชบญัญตักิำรประกอบกิจกำร

โทรคมนำคม พ.ศ. 2544 ต้องท�ำกำรตกลงเร่ืองกำรใช้และเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมระหวำ่งกนั บริษัทเป็นผู้ประกอบ

กำรท่ีต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศดงักลำ่ว ซึง่มีโครงขำ่ยท่ีต้องด�ำเนินกำรภำยใต้ประกำศฯ ได้แก่ โครงขำ่ยโทรศพัท์

ระหวำ่งประเทศ (International Telephone Network) โครงข่ำยโทรศพัท์พืน้ฐำน (Fixed Line) และโครงข่ำยโทรศพัท์

เคลื่อนท่ี (CDMA สว่นกลำง และสว่นภมิูภำค) 

 บริษัท ได้ด�ำเนินกำรเจรจำกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนแต่ไม่สำมำรถท�ำควำมตกลงในกำรลงนำมในสญัญำกำรเช่ือมต่อ 

โครงขำ่ยโทรคมนำคมกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนได้ เน่ืองจำกไมส่ำมำรถตกลงเร่ืองอตัรำคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย 

(อัตรำค่ำ IC) ได้ บริษัทได้เข้ำสู่กระบวนกำรระงับข้อพิพำทกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมตำมประกำศ กทช.  

กบัผู้ประกอบกำรท่ีอยูภ่ำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนกบับริษัท ได้แก่ บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 

(DTAC) และผู้ประกอบกำรท่ีไมไ่ด้อยูภ่ำยใต้สญัญำร่วมกำรงำน ได้แก่ บมจ. ทีโอที และ บริษัท แอดวำนซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส 

จ�ำกดั (มหำชน) (AIS)  

 

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

โดยก�ำหนดให้บริษัท และ บมจ. ทีโอที คิดคำ่ IC ส�ำหรับโครงขำ่ยโทรศพัท์พืน้ฐำนตอ่กนั ตัง้แตว่นัท่ี 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�ำหรับบริกำรกำรเรียกเข้ำถงึจดุปลำยทำง (Call Termination) และบริกำรกำรเรียกออกจำกจดุ

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

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

ค�ำวินิจฉยัข้อพิพำทได้ภำยใน  30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับส�ำเนำค�ำวินิจฉยั และอำจคดัค้ำนค�ำวินิจฉยัดงักลำ่วได้ภำยใน 90 

วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับส�ำเนำค�ำวินิจฉยั  

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2553  กทช. ได้มีค�ำสัง่ท่ี 11/2553 เร่ืองให้ใช้อตัรำคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม 

(อตัรำคำ่ IC) เป็นอตัรำอ้ำงอิง  ทัง้นี ้เพ่ือให้กำรเจรจำสญัญำเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ

เป็นธรรม จงึก�ำหนดอตัรำคำ่ IC มำตรฐำน (Reference Rate) เป็นกำรชัว่ครำว  มีก�ำหนดระยะเวลำบงัคบัใช้ 1 ปี  นบัแต่

วนัท่ีมีค�ำสัง่ใช้บงัคบักบัผู้ รับใบอนญุำตหรือผู้ประกอบกำรรำยใดท่ีไมส่ำมำรถเจรจำตกลงอตัรำค่ำ IC ได้ภำยในกรอบระยะ

เวลำท่ีก�ำหนดไว้ตำมประกำศ กทช. วำ่ด้วยกำรใช้และกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม พ.ศ. 2549 โดยก�ำหนดอตัรำคำ่ 

IC มำตรฐำน ดงันี ้
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 ตอ่มำเม่ือวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2553 บริษัทได้ท�ำข้อตกลงและสญัญำกำรช�ำระคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม

กบั AIS โดยใช้อตัรำคำ่ IC ตำมค�ำสัง่ กทช. ท่ี 11/2553 เป็นอตัรำอ้ำงอิง โดยบริษัทตกลงท่ีจะช�ำระคำ่ IC กบั AIS ตัง้แต่

วนัท่ี 7 เมษำยน 2553 ส�ำหรับทกุโครงขำ่ย ยกเว้นโครงขำ่ยโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศ เน่ืองจำก AIS มีข้อตกลงกำรประกนั

รำยได้ขัน้ต�่ำสว่นแบง่คำ่พดูโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศกบั บมจ. ทีโอที ซึง่ต้องรอค�ำชีข้ำดข้อพิพำทจำก กสทช.

  

 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2553 กสทช. ได้มีค�ำชีข้ำดข้อพิพำทระหวำ่ง บริษัท กบั AIS และบริษัทกบั บมจ. ทีโอที โดยมีมตใิห้

บริษัท และ บมจ. ทีโอที เข้ำเจรจำสญัญำ IC ระหวำ่งโครงขำ่ยโทรคมนำคมของ บมจ. ทีโอที กบัโครงขำ่ยโทรศพัท์ระหวำ่ง

ประเทศและโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีของบริษัท ทัง้นี ้ กสทช. ยงัได้รับรองให้คู่กรณีมีสิทธิเรียกเก็บค่ำ IC ระหว่ำงกนั 

นบัตัง้แตว่นัท่ีประกำศ IC มีผลใช้บงัคบั (17 พฤษภำคม 2549)

     

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

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

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2556 บริษัท มีหนงัสือถงึส�ำนกังำน กสทช. ขอให้คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคมก�ำหนดมำตรกำร

บงัคบัทำงปกครองให้ บมจ. ทีโอที ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค�ำชีข้ำด เน่ืองจำก บมจ. ทีโอที ได้ปฏิเสธกำรเรียกเก็บ 

คำ่ IC

 ทัง้นี ้บริษัทได้บนัทกึรับรู้ภำระผกูพนัจำกกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมไว้ในงบกำรเงินแล้ว

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2554 บริษัท และ True Move  สำมำรถบรรลขุ้อตกลงเก่ียวกบัอตัรำกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม

ส�ำหรับทรำฟฟิกประเภทเสยีงและประเภทข้อมลู จงึได้ลงนำมในสญัญำกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมและจดัท�ำบนัทกึ

ข้อตกลง เร่ือง กำรช�ำระคำ่เช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคม มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 11 เมษำยน 2554 โดยบริษัทตกลงช�ำระ

เงินกำรเช่ือมต่อโครงข่ำยโทรคมนำคมในส่วนท่ีเก่ียวกับกำรให้บริกำรโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 

พฤศจิกำยน 2551 เป็นต้นไป จ�ำนวน 305.88 ล้ำนบำท (ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพ่ิมโดยคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงจะเรียกเก็บ

และช�ำระภำษีมลูคำ่เพ่ิมแยกตำ่งหำก) และเม่ือบริษัทช�ำระเงินดงักลำ่วแล้ว True Move  ตกลงให้เครดิตคำ่เช่ือมตอ่แก่

บริษัทโดยให้ถือว่ำ บริษัทยงัไม่มีข้อผกูพนัต้องช�ำระเงินคำ่เช่ือมตอ่ใด ๆ จนกวำ่จ�ำนวนนำทีของคำ่เช่ือมตอ่จะมีจ�ำนวน 

รวมกนัเกินกวำ่นำทีเครดติโดยบริษัท และ True Move ตกลงสละสทิธ์ิกำรเรียกร้องเงินคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ย

ในส่วนของกำรเรียกติดต่อระหว่ำงโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและโทรศพัท์ประจ�ำท่ีจำกกำรให้บริกำรเช่ือมต่อโครงข่ำย

โทรคมนำคมทัง้ประเภทเสียงและข้อมลูทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ระหวำ่งกนัก่อนวนัท่ี 11 เมษำยน 2554 

 ก่อนท่ี กทช. จะมีประกำศว่ำด้วยกำรใช้และเช่ือมตอ่โครงข่ำยโทรคมนำคม บริษัทในฐำนะเป็นผู้ให้บริกำรโทรศพัท์ระหว่ำง

ประเทศ ได้มีกำรท�ำข้อตกลง เร่ือง กำรจ่ำยส่วนแบ่งค่ำพดูโทรศพัท์ระหว่ำงประเทศกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนในกรณีท่ี 

บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile) 0.50 0.50 0.20

บริกำรโทรศพัท์ประจ�ำท่ี (Fixed Line) 0.49 0.36 0.08

ประเภทบริการ Call Originate Call Terminate Call Transit
อัตราค่า IC (บาท/นาที)
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ลกูค้ำของบริษัทมีกำรใช้งำนผำ่นโครงขำ่ยของผู้ประกอบกำรดงักลำ่ว ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้แจ้งขอยกเลกิกำรจ่ำยสว่นแบง่ 

คำ่พดูโทรศพัท์ในอตัรำเดมิกบัผู้ประกอบกำรทกุรำย ตัง้แตว่นัท่ี  1 พฤศจิกำยน 2551 เป็นต้นไป และตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 

2552 บริษัทได้บนัทกึสว่นแบง่คำ่พดูโทรศพัท์ดงักลำ่วในงบกำรเงินด้วยอตัรำ IC ท่ี 0.5652 บำท/นำที ซึง่ผู้ประกอบกำร

หลำยรำยยงัโต้แย้งไมย่อมรับอตัรำดงักลำ่ว จงึเกิดเป็นข้อพิพำทระหวำ่งบริษัทกบัผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ยกเว้น DTAC ซึง่

บริษัทสำมำรถเจรจำตกลงท�ำสญัญำกำรช�ำระคำ่ตอบแทนกำรเช่ือมตอ่โครงขำ่ยโทรคมนำคมได้ และตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษำยน 

2553 บริษัทได้บนัทกึสว่นแบง่คำ่พดูโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน ท่ีไม่สำมำรถเจรจำตกลงกนั 

โดยใช้อตัรำคำ่ IC ตำมค�ำสัง่ กทช. ท่ี 11/2553 เป็นอตัรำอ้ำงอิง

 ทัง้นี ้ บริษัทเช่ือว่ำผลสรุปของข้อพิพำทและกระบวนกำรยุติธรรมในอนำคตไม่น่ำจะส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระส�ำคญั             

ตอ่ฐำนะกำรเงินของบริษัท  

 

 (จ) คดคีวาม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  บริษัทมีคดีควำมท่ีอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินกำร ดงันี ้

 1. บริษัทเป็นโจทก์ในคดีพิพำทกบับคุคลและกิจกำรตำ่ง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัคดีละเมิดและคดีผิดสญัญำ โดยมีคำ่เรียกร้อง                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน 400,222.89 ล้ำนบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ�ำนวน 115,679.43  ล้ำนบำท) 

ซึง่มีคดีส�ำคญั จ�ำนวน 377,756.25 ล้ำนบำท ดงันี ้

1.1  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC น�ำคำ่ภำษีสรรพสำมิตหกัออกจำกสว่นแบง่รำยได้ 

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

ทัง้สิน้ 21,981.87 ล้ำนบำท ปัจจุบนัอนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำทของบริษัท บริษัทได้ร้องขอ 

เพิกถอนค�ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำรตอ่ศำลปกครองกลำง ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

1.2   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DPC น�ำคำ่ภำษีสรรพสำมิตหกัออกจำกสว่นแบง่รำยได้  

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

3,410.99 ล้ำนบำท ปัจจุบนัอนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำทของบริษัท บริษัทได้ร้องขอเพิกถอน 

ค�ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำรตอ่ศำลปกครองกลำง ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

1.3   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร กรณี True Move น�ำค่ำภำษีสรรพสำมิตหักออกจำก 

สว่นแบง่รำยได้ท่ีต้องน�ำสง่ให้บริษัท ตัง้แตปี่ด�ำเนินกำรท่ี 7 – 11 (16 ก.ย. 45 – 15 ก.ย. 50) ตำมมตคิณะรัฐมนตรี 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 8,969.08 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำทของบริษัท บริษัทได้

ร้องขอเพิกถอนค�ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำรตอ่ศำลปกครองกลำง ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครอง

สงูสดุ

1.4   บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DTAC ไมด่�ำเนินกำรโอนกรรมสทิธ์ิเสำอำกำศและอปุกรณ์

เสำอำกำศ จ�ำนวน 5,016 ต้น ให้บริษัทตำมเง่ือนไขของสญัญำร่วมกำรงำน คิดเป็นรำคำค่ำเสำอำกำศ จ�ำนวน 

2,392.02 ล้ำนบำท โดย DTAC อ้ำงวำ่เสำอำกำศและอปุกรณ์เสำอำกำศเป็นอำคำร ตำม พ.ร.บ. ควบคมุอำคำร           

พ.ศ. 2522 ประกอบกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2544 เม่ือปลกูสร้ำงบนท่ีดินของบคุคลภำยนอก ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งคูก่รณี

คดัค้ำนอนญุำโตตลุำกำรตอ่คณะอนญุำโตตลุำกำร
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1.5 บริษัทได้เสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตลุำกำร กรณี True Move ไม่ด�ำเนินกำรโอนกรรมสิทธ์ิเสำอำกำศ 

และอปุกรณ์เสำอำกำศ จ�ำนวน 4,546 ต้น ให้บริษัทตำมเง่ือนไขของสญัญำร่วมกำรงำน คดิเป็นรำคำคำ่เสำอำกำศ

จ�ำนวน 2,766.17 ล้ำนบำท  โดย True Move อ้ำงว่ำ เสำสูงไม่ใช่อุปกรณ์โทรคมนำคมแต่เป็นสิ่งปลูกสร้ำง  

คณะอนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้ยกข้อเรียกร้องของบริษัทโดยเห็นว่ำสิทธิเรียกร้องของบริษัทยงัไม่ถึงก�ำหนดเวลำ 

ใช้สทิธิเรียกร้อง บริษัทได้ย่ืนค�ำร้องขอเพิกถอนค�ำชีข้ำดตอ่ศำลปกครองกลำงเป็นคดีหมำยเลขด�ำท่ี 1813/2556

1.6  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร  กรณี บริษัท ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส์ มลัติมีเดีย จ�ำกดั (Hutch) 

ผิดสญัญำท�ำกำรตลำดกบับริษัท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,163.06 ล้ำนบำท และ Hutch คดัค้ำนและร้องแย้งเรียกให้

บริษัทช�ำระคำ่เสยีหำยกรณีอ้ำงวำ่ผิดสญัญำช�ำระหนีค้ำ่ตอบแทนกำรตลำดลำ่ช้ำ เป็นจ�ำนวนเงิน 2,544.72 ล้ำนบำท 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรแตง่ตัง้คณะอนญุำโตตลุำกำร

1.7  บริษัทได้ย่ืนฟ้องกรมสรรพำกรตอ่ศำลภำษีอำกรกลำงขอให้เพิกถอนกำรประเมินภำษีมลูคำ่เพ่ิมและค�ำวินิจฉยัอทุธรณ์

ของคณะกรรมกำรพิจำรณำอทุธรณ์ตำมประมวลรัษฎำกร รวมทนุทรัพย์ 4,197.41 ล้ำนบำท ซึง่พิพำกษำให้แก้ไข 

กำรประเมินเฉพำะเบีย้ปรับ สว่นคำ่ภำษีมลูคำ่เพ่ิมและคำ่เงินเพ่ิมศำลยกฟ้องไมแ่ก้ไขกำรประเมินให้บริษัท ปัจจบุนั

บริษัทอทุธรณ์ตอ่ศำลฎีกำ

1.8  บริษัทได้เสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี บริษัท DPC ไมช่�ำระคำ่ผลประโยชน์ตอบแทนสว่นเพ่ิม            

ปีด�ำเนินกำรท่ี 10 - 11 และ 12 บำงส่วน จำกกำร Roaming กบั AIS ทุนทรัพย์จ�ำนวน 2,000.22 ล้ำนบำท                       

อยูร่ะหวำ่งกำรแตง่ตัง้คณะอนญุำโตตลุำกำร

1.9  บริษัทย่ืนฟ้องกระทรวงกำรคลงัต่อศำลปกครองกลำง กรณีพันต�ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ขณะด�ำรงต�ำแหน่ง 

นำยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี จงใจปฏิบตัิหน้ำท่ีและใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่งโดยมิชอบด้วยกฎหมำยท�ำให้บริษัท 

ได้รับควำมเดือดร้อนและเสยีหำยโดยไมไ่ด้รับคำ่สว่นแบง่ผลประโยชน์ตอบแทนตำมสญัญำร่วมกำรงำนจำก DTAC 

True Move และ DPC และต้องช�ำระภำษีมลูค่ำเพ่ิมของจ�ำนวนเงินค่ำผลประโยชน์ตอบแทนส่วนท่ีน�ำไปหกัค่ำ 

ภำษีสรรพสำมิตและภำษีเพ่ิมเพ่ือกระทรวงมหำดไทย พร้อมช�ำระเบีย้ปรับเงินเพ่ิมให้กรมสรรพำกร เน่ืองจำก 

ช�ำระภำษีมลูคำ่เพ่ิมไมถ่กูต้อง รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 41,169.40 ล้ำนบำท ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งบริษัทคดัค้ำนค�ำให้กำร

ของกระทรวงกำรคลงั

1.10 บริษัทเสนอข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร กรณี DTAC ไม่ช�ำระค่ำผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมปี 

ด�ำเนินกำรท่ี 16 (16 ก.ย. 49 – 15 ก.ย. 50)  กรณีน�ำคำ่ IC หกัออกจำกรำยได้ก่อนค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทน 

ให้บริษัท ทนุทรัพย์จ�ำนวน 4,022.19 ล้ำนบำท อยูร่ะหวำ่งกำรแตง่ตัง้คณะอนญุำโตตลุำกำร

1.11 บริษัทเสนอข้อพิพำทต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำร กรณี DTAC ไม่ช�ำระค่ำผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิม 

ปีด�ำเนินกำรท่ี 17 (16 ก.ย. 50 – 15 ก.ย. 51)  รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 3,777.71 ล้ำนบำท อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำคดี

ของคณะอนญุำโตตลุำกำร

1.12 บริษัทเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำร กรณี DPC ไมจ่ดัหำและโอนกรรมสทิธ์ิเสำอำกำศ/เสำสงู จ�ำนวน 

3,343 ต้น และ Power Supply จ�ำนวน 2,653 เคร่ือง ให้บริษัท รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 2,229.89 ล้ำนบำท ปัจจบุนั

อนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้ยกค�ำเสนอข้อพิพำท โดยเหน็วำ่บริษัทยงัไมมี่สทิธิเรียกร้องจนกวำ่สญัญำจะสิน้สดุ บริษัท 

ร้องขอเพิกถอนค�ำชีข้ำดตอ่ศำลปกครองกลำง ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

1.13 บริษัทย่ืนฟ้องส�ำนกังำน กสทช. เป็นจ�ำเลยท่ี 1 กสทช. เป็นจ�ำเลยท่ี 2 และคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม (กทค.) 

เป็นจ�ำเลยท่ี 3 ตอ่ศำลปกครองกลำง กรณีฟ้องเพิกถอนประกำศ กสทช. เร่ืองมำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเป็นกำร

ชัว่ครำวในกรณีสิน้สดุกำรอนญุำต สมัปทำน หรือสญัญำกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 รวมทนุทรัพย์

จ�ำนวน 275,658.36 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง
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1.14 บริษัทเสนอข้อพิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตลุำกำร กรณี True Move น�ำรำยจ่ำยค่ำ IC มำหกัออกจำกรำยได้ 

ก่อนค�ำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่บริษัท ปีด�ำเนินกำรท่ี 16 รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 2,441.69 ล้ำนบำท ปัจจบุนั

อยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำคดีของคณะอนญุำโตตลุำกำร

1.15  บริษัทย่ืนฟ้องบริษัท ฮทัชิสนั ไวร์เลส มลัตมีิเดีย จ�ำกดั (Hutch) เป็นจ�ำเลยท่ี 1 บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกดั 

(BFKT) เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ�ำกดั (มหำชน) เป็นจ�ำเลยท่ี 3 ตอ่ศำลปกครองกลำง กรณีปฏิบตั ิ          

ผิดสัญญำท�ำกำรตลำดบริกำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลูล่ำฯ สัญญำยกเลิกสัญญำท�ำกำรตลำด สัญญำดูแล 

ผู้ ใช้บริกำร สญัญำเช่ำเคร่ืองและอปุกรณ์โทรคมนำคมฯ สญัญำท�ำกำรตลำดโทรข้ำมแดนอตัโนมตัิและสญัญำ 

ค�ำ้ประกนั รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 1,576.19 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

 

 2. บริษัทเป็นจ�ำเลยในคดีพิพำทกบับคุคลและกิจกำรตำ่ง ๆ  ในเร่ืองเก่ียวกบัคดีละเมิดและคดีผิดสญัญำ โดยมีคำ่เรียกร้อง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 จ�ำนวน  361,300.77 ล้ำนบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 จ�ำนวน 174,032.00 ล้ำนบำท)  

ซึง่มีคดีส�ำคญั จ�ำนวนเงิน 353,710.45 ล้ำนบำท ดงันี ้

2.1  บมจ.ทีโอที ฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำง ให้บริษัทเป็นจ�ำเลยท่ี 1 และ DTAC เป็นจ�ำเลยท่ี 2 ให้ร่วมกนัหรือแทนกนั 

ช�ำระคำ่ AC ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2549 ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ี 1 พฤษภำคม 

2554 เป็นต้นไป รวมทัง้ให้ปฏิบตัิตำมข้อตกลง AC ตอ่ไป รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 117,203.84 ล้ำนบำท (รวมภำษี 

มูลค่ำเพ่ิมและดอกเบีย้) บริษัทย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องต่อศำลปกครองกลำงแล้ว ต่อมำได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม 

ฟ้องคดิคำ่เสียหำยตัง้แตว่นัท่ี 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 ให้ร่วมกนั 

หรือแทนกันช�ำระค่ำ AC ตัง้แต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2549 ถึงวันท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมดอกเบีย้นับแต ่

วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2554 เป็นต้นไป รวมทัง้ให้ปฏิบตัิตำมข้อตกลง AC ต่อไป รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 41,540.28  

ล้ำนบำท  (รวมภำษีมลูคำ่เพ่ิมและดอกเบีย้) บริษัทย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องตอ่ศำลปกครองกลำงแล้ว ตอ่มำได้มีกำร

แก้ไขเพ่ิมเติมฟ้องคิดค่ำเสียหำยตัง้แต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2549 ถึงวันท่ี 10 กรกฎำคม 2557 พร้อมดอกเบีย้  

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 90,907.70 ล้ำนบำท

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

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

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

และดอกเบีย้) บริษัทย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องและค�ำให้กำรเพ่ิมเติมต่อศำลปกครองกลำงแล้ว ต่อมำได้มีกำรแก้ไข 

เพ่ิมเตมิฟ้องคดิคำ่เสียหำยตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุำยน 2552 ถงึวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2557 พร้อมดอกเบีย้ รวมเป็นเงิน 

ทัง้สิน้ 5,454.35 ล้ำนบำท

2.4  บมจ. ทีโอที ได้ย่ืนฟ้องต่อศำลปกครองกลำงให้บริษัทช�ำระค่ำ AC บริกำรวิทยุคมนำคมระบบ CDMA แบบ 

ใช้บตัรจำ่ยเงินลว่งหน้ำ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2550 ถงึวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2554 พร้อมดอกเบีย้นบัแตว่นัท่ี 1 สงิหำคม 

2553 เป็นต้นไป รวมทัง้ให้ปฏิบตัิตำมข้อตกลง AC แบบใช้บตัรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 779.11  

ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมและดอกเบีย้) โดยบริษัทได้ย่ืนค�ำให้กำรแก้ค�ำฟ้องและค�ำให้กำรเพ่ิมเติมต่อ 

ศำลปกครองกลำงแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำคดีของศำลปกครองกลำง 
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2.5  เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2551 บริษัทได้ย่ืนค�ำเสนอข้อพิพำทตอ่สถำบนัอนญุำโตตลุำกำรเรียกร้องให้ บริษัท ฮทัชิสนั  

ซีเอที ไวร์เลส มลัตมีิเดีย จ�ำกดั (Hutch) ช�ำระคำ่ใช้บริกำรท่ีบริษัทไมส่ำมำรถเรียกเก็บได้ คำ่ธรรมเนียมใบอนญุำต

ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3 คำ่ธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคมทัว่ไปและเลขหมำยโทรคมนำคมพิเศษ 4 

หลกั เงินประกนัรำยได้ขัน้ต�่ำและคำ่ภำษีสรรพสำมิต รวมทนุทรัพย์ทัง้สิน้ จ�ำนวน 1,163.06 ล้ำนบำท และเม่ือวนัท่ี 

22 เมษำยน 2552 Hutch ได้ย่ืนค�ำคดัค้ำนและเรียกร้องให้บริษัทชดใช้คำ่เสียหำยจำกกำรท่ีช�ำระคำ่ตอบแทนท�ำกำร

ตลำดลำ่ช้ำ แขง่ขนัท�ำกำรตลำดในเขตพืน้ท่ี 25 จงัหวดัสว่นกลำง ไมแ่ก้ไขปัญหำกำรเรียกออก ไปยงัเครือข่ำยอ่ืนและ

ไม่น�ำเงินค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีท่ีหกัไว้โดยมิได้น�ำไปช�ำระให้ บมจ.ทีโอที มำค�ำนวณคำ่ตอบแทน 

ท�ำกำรตลำดให้ Hutch รวมทนุทรัพย์ทัง้สิน้ จ�ำนวน 2,544.72 ล้ำนบำท ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งแตง่ตัง้อนญุำโตตลุำกำร

 เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2554 บริษัทได้ท�ำสญัญำยกเลิกสญัญำท�ำกำรตลำดบริกำรวิทยคุมนำคมระบบเซลลลู่ำ  

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

ต่อกนั ตำมข้อก�ำหนดและเง่ือนไขในสญัญำท�ำกำรตลำดอีกต่อไป ทัง้นี ้ กำรยกเลิกสญัญำท�ำกำรตลำดดงักลำ่ว 

ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเรียกร้องและข้อพิพำทใดๆ ท่ีมีอยู่ตำมสญัญำท�ำกำรตลำดก่อนวนัท่ีสญัญำมีผลใช้บงัคบั  

โดยบรรดำข้อพิพำทและข้อเรียกร้องใดๆ ระหว่ำงบริษัทและ Hutch ท่ีมีอยู่ก่อนวนัท่ีสญัญำมีผลใช้บงัคบัไม่ว่ำ 

จะได้ใช้สิทธิเรียกร้องแล้วหรือไม่ บริษัทและ Hutch ตกลงท่ีจะท�ำกำรเจรจำกันอย่ำงฉันท์มิตร (Amicable)  

และสจุริต (Good Faith) หำกไมส่ำมำรถตกลงกนัได้ภำยใน 90 วนั นบัจำกวนัท่ีลงนำมในสญัญำแตล่ะฝ่ำยมีสทิธิจะ

น�ำข้อพิพำทฟ้องร้องตอ่ศำลท่ีมีเขตอ�ำนำจในประเทศไทย

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

อนญุำโตตลุำกำร กลำ่วหำว่ำบริษัทบอกเลิกสญัญำด�ำเนินกำรให้บริกำรบตัรโทรศพัท์ระหวำ่งประเทศไม่ชอบด้วย

กฎหมำย โดยเรียกให้บริษัทคืนหลกัประกนัสญัญำ หลกัประกนักำรผลติบตัร จ�ำนวน 7.06 ล้ำนบำท และเรียกคำ่ 

เสียหำยอ่ืน ๆ อีกหลำยรำยกำร รวมทนุทรัพย์ทัง้สิน้ จ�ำนวน 1,059.54 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทได้ย่ืนค�ำคดัค้ำน และเม่ือ

วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2548 คณะอนญุำโตตลุำกำรชีข้ำดให้บริษัทชนะคดีบำงสว่น ตอ่มำเม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2549 

บริษัท เทเลเมด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั ในฐำนะผู้ ถือหุ้นในเทเลกำร์ดได้ย่ืนค�ำร้องตอ่ศำลปกครองกลำงขอให้เพิกถอน 

ค�ำชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำร บริษัทย่ืนค�ำร้องตอ่ศำลปกครองกลำงให้บงัคบัตำมค�ำชีข้ำดของอนญุำโตตลุำกำร  

ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวำ่งบริษัท เทเลเมด คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั อทุธรณ์ตอ่ศำลปกครองสงูสดุ

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 ได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่ศำลแพง่เพ่ือขอให้ศำลบงัคบัให้บริษัทช�ำระคำ่เชำ่

ใช้บริกำรท่ีค้ำงช�ำระและค่ำเสียหำยตำมสัญญำใช้บริกำรโครงข่ำยเคเบิลใยแก้วน�ำแสงของพืน้ท่ีเขต

อุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เป็นจ�ำนวนเงิน  

465.70 ล้ำนบำท และเม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2556 ALT ได้ท�ำกำรถอนฟ้องและไปฟ้องเป็นคดีใหมท่ี่ศำล

ปกครอง โดยคดี มีทนุทรัพย์จ�ำนวน 275.56 ล้ำนบำท

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

จ�ำกดั ได้ย่ืนฟ้องบริษัทตอ่ศำลแพง่โดยอ้ำงวำ่บริษัทไมช่�ำระคำ่ตอบแทนกำรใช้โครงขำ่ยเคเบลิใยแก้วน�ำแสง

ตำมสญัญำใช้บริกำรโครงขำ่ยเคเบลิใยแก้วน�ำแสงของพืน้ท่ีเมืองพทัยำ ทนุทรัพย์จ�ำนวน 475.53 ล้ำนบำท 

และได้แจ้งยกเลกิสญัญำกบับริษัทแล้วตัง้แตว่นัท่ี 31 สงิหำคม 2556
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2.7.3  บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จ�ำกดั ได้ย่ืนฟ้องบริษัทต่อศำลปกครองกลำง เรียกให้บริษัทชดใช้ค่ำเสียหำย 

ตำมสญัญำเชำ่ใช้บริกำรโครงขำ่ยเคเบลิใยแก้วน�ำแสงของพืน้ท่ีเขตจงัหวดันครรำชสมีำและจงัหวดัเชียงใหม่

รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 665.62 ล้ำนบำท ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง

2.7.4  บริษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (ALT) และบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชวัรันส์ สำขำประเทศไทย 

ได้ย่ืนฟ้องบริษัทให้ช�ำระคำ่ใช้บริกำรและคำ่เสยีหำยรวมทัง้โครงขำ่ยเคเบลิใยแก้วน�ำแสงและอปุกรณ์ FTTx 

ภำยในเขตพืน้ท่ีเขตอตุสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอตุสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  

ทนุทรัพย์จ�ำนวน 299.97 ล้ำนบำท

2.7.5  บริษัท อีลทีเทค เทเลคอม จ�ำกดั  ได้ย่ืนฟ้องบริษัทให้ช�ำระคำ่ใช้บริกำรและคำ่เสยีหำยรวมทัง้โครงขำ่ยเคเบลิ

ใยแก้วน�ำแสงและอุปกรณ์ FTTx ภำยในเขตพืน้ท่ี จ.อุบลรำชธำนี และท่ีหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  

รวมทนุทรัพย์จ�ำนวน 366.10 ล้ำนบำท

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 กำรพิจำรณำคดีหลำยคดีดงักล่ำวยงัไม่แล้วเสร็จ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่ได้บนัทึกหนีส้ิน 

เพ่ิมเตมิจำกจ�ำนวนท่ีบริษัทได้บนัทกึไว้ในงบกำรเงิน เน่ืองจำกมีควำมเช่ือมัน่วำ่บริษัทจะไมมี่ภำระหนีส้นิส�ำหรับสว่นตำ่ง

ดงักลำ่ว

 

 (ฉ) ภาระค�า้ประกัน

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557  บริษัทมีภำระค�ำ้ประกนั ดงันี ้

• บริษัทมีภำระผกูพนัจำกกำรให้ธนำคำรหลำยแหง่ออกหนงัสือค�ำ้ประกนั จ�ำนวนเงินรวม 2,377.37 ล้ำนบำท  เพ่ือย่ืน

อทุธรณ์ภำษีและขอทเุลำภำษีต่อกรมสรรพำกร เน่ืองจำกบริษัทเอกชนคู่สญัญำร่วมกำรงำนน�ำส่งส่วนแบ่งรำยได้ 

ผลประโยชน์ตอบแทนตำมสญัญำร่วมกำรงำนบริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีหลงัหกัภำษีสรรพสำมิตตำมท่ีกลำ่วไว้แล้ว  

ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 38 (ค)  

 รำยละเอียดเก่ียวกบัจ�ำนวนเงินตำมหนงัสือค�ำ้ประกนัท่ีออกโดยธนำคำรแตล่ะแหง่ มีดงันี ้

•  ธนำคำรธนชำต จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 1,000 ล้ำนบำท

•  ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 1,000 ล้ำนบำท

•   ธนำคำรธนชำต จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 377.37 ล้ำนบำท

 สนิทรัพย์ท่ีบริษัทน�ำไปใช้ค�ำ้ประกนักำรออกหนงัสือค�ำ้ประกนัของธนำคำรดงักลำ่ว ได้แก่ เงินฝำกประจ�ำไมเ่กิน 12 เดือน 

ธนำคำรธนชำต จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 1,500 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทบนัทกึเป็นเงินลงทนุชัว่ครำว แตเ่น่ืองจำกเงินลงทนุ

ชัว่ครำวดงักล่ำวเป็นสินทรัพย์ท่ีมีภำระผกูพนั บริษัทจึงได้พิจำรณำจดักลุม่รำยกำรบญัชีเป็นเงินลงทนุชัว่ครำวท่ีมีภำระ

ผกูพนัประเภทสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน และตัว๋สญัญำใช้เงินธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 

1,000 ล้ำนบำท ซึง่บริษัทบนัทกึเป็นเงินลงทนุระยะยำวในตรำสำรหนีท่ี้จะถือจนครบก�ำหนด (หมำยเหตปุระกอบงบกำร

เงินข้อ 15)

• บริษัทได้น�ำเงินฝำกประจ�ำ 1 ปี ของธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 20 ล้ำนบำท ไปเป็นหลกัประกนั

กำรออกหนงัสอืค�ำ้ประกนัธนำคำรเพ่ือใช้ในกำรท�ำนิตกิรรมสญัญำและข้อตกลงใด ๆ  ในนำมของบริษัท และเงินฝำก

ประจ�ำ 1 ปี ของธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ จ�ำนวน 485 ล้ำนบำท และธนำคำรกรุงไทย จ�ำนวน 15 ล้ำนบำท  

เพ่ือค�ำ้ประกนัเงินกู้สวสัดกิำรของพนกังำน
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 (ช)  ภาระผูกพนัตามรายจ่ายฝ่ายทนุ 

      รำยจำ่ยฝ่ำยทนุท่ีถือเป็นภำระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 ท่ีไมไ่ด้รับรู้ในงบกำรเงินโดยมีสำระส�ำคญั ดงันี ้                 

                                                                                                                                                  
     2557 2556
   ท่ีดนิและสว่นปรับปรุงท่ีดนิ           - 1.59

   อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร  2,038.18 1,458.02

   อปุกรณ์โทรคมนำคม  5,074.08 6,427.82

   ระบบโครงขำ่ยเคเบลิใต้น�ำ้  737.54 1,425.34

   เคร่ืองมือ อปุกรณ์อ่ืน เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส�ำนกังำน  1,436.61 1,644.28

   ยำนพำหนะ  19.55 17.38

 กำรวิจยัและพฒันำ  0.13   -

   เงินลงทนุระยะยำวอ่ืน  0.18 0.18

   คำ่ใช้จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำระยะยำว  (ระบบเคเบลิใต้น�ำ้)  37.93 55.67

                รวม  9,344.20 11,030.28

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2557 รำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีถือเป็นภำระผูกพันส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคมและระบบโครงข่ำย 

เคเบลิใต้น�ำ้ ประกอบด้วยรำยจำ่ยท่ีส�ำคญั จ�ำนวน 2,484.46 ล้ำนบำท ดงันี ้

 1. ขยำยวงจรระบบเคเบลิใต้น�ำ้ จ�ำนวน  737.54  ล้ำนบำท

 2. จดัสร้ำงขำ่ยเช่ือมโยง Optical Fiber จ�ำนวน 960.65 ล้ำนบำท

 3. อปุกรณ์ระบบ DW/DM จ�ำนวน 718.81 ล้ำนบำท

 4. งำนขยำยสถำนี DBS  พร้อมอปุกรณ์และกำรตดิตัง้ จ�ำนวน 67.46 ล้ำนบำท

 

 (ซ)  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน  

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

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

ตอ่อำยสุญัญำได้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 จ�ำนวนเงินขัน้ต�่ำท่ีต้องจำ่ยช�ำระในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ด�ำเนิน

งำนท่ียกเลกิไมไ่ด้ ท่ีมีสำระส�ำคญัสรุปได้ดงันี ้ 
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หนว่ย : ล้ำน

            2557         2556
 สกลุเงินบำท       

 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี   99.19 72.49

 2 - 5 ปี    114.78 67.89

 รวม    213.97 140.38

 สกลุเงินดอลลำร์ฮอ่งกง ดอลลำร์ บำทเทียบเทำ่ ดอลลำร์ บำทเทียบเทำ่

 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี 0.50 2.16         -   -

 2 - 5 ปี  0.80 3.42     -    -

 รวม  1.30 5.58     -   -

 สกลุเงินยโูร ยโูร บำทเทียบเทำ่ ยโูร บำทเทียบเทำ่

 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี 0.01 0.44     -   -

 รวม  0.01 0.44     -   -

 สกลุเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ดอลลำร์ บำทเทียบเทำ่ ดอลลำร์ บำทเทียบเทำ่

 ก�ำหนดช�ำระเงินภำยใน 1 ปี 3.80 125.86 1.48 48.66

 2 - 5 ปี  0.84 27.89 0.03 1.07

 รวม  4.64 153.75 1.51 49.73

 นอกเหนือจำกสญัญำเช่ำด�ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได้ บริษัทยงัมีภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำกำรใช้บริกำรอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบ ุ

อตัรำบริกำรท่ีแนน่อน โดยคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่วจะรับรู้ในงบกำรเงินเม่ือมีกำรใช้บริกำรเกิดขึน้

 ภำระผกูพนัตำมสญัญำร่วมกำรงำนได้กลำ่วไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 38 (ก)   

                                                                                                                                      

 

39 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหวำ่งงวด บริษัทได้ด�ำเนินกำรค้ำตำมปกติกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั โดยท่ีบริษัทได้คิดรำคำซือ้ขำยสนิค้ำและบริกำร

กบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัตำมรำคำท่ีเทียบเทำ่กบัรำคำท่ีคดิกบับคุคลภำยนอก โดยมีเง่ือนไขตำ่ง ๆ ตำมปกตทิำงธรุกิจ

 บริษัทไมไ่ด้เปิดเผยรำยกำรกบัพนกังำน ผู้บริหำร หรือสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับคุคลดงักลำ่วของหนว่ยงำนรำชกำร

และรัฐวิสำหกิจเป็นรำยกำรกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั อยำ่งไรก็ตำม รำยกำรดงักลำ่วมีเง่ือนไขตำมปกติทำงธรุกิจ

 บริษัทเช่ือว่ำกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวข้องกนัในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินนี ้ ได้แสดงข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร

พิจำรณำอยำ่งพอเพียงแล้ว
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 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัในระหวำ่งปีท่ีมีสำระส�ำคญัสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 รำยได้และคำ่ใช้จำ่ยกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงันี ้

 2557 2556
  (ปรับปรุงใหม่)
 รายได้   

 ธุรกจิโทรศัพท์   

      - บริษัทร่วม 0.06 0.03

      รวม 0.06 0.03

 ธุรกจิบรอดแบนด์   

      - กิจกำรร่วมค้ำ 4.10 3.98

  รวม 4.10 3.98

 ธุรกจิโครงข่าย   

      - กิจกำรร่วมค้ำ 0.24 0.32

  รวม 0.24 0.32

 พฒันาสินทรัพย์และบริการอ่ืน  

      - บริษัทร่วม 0.10             0.01

     - กิจกำรร่วมค้ำ       - 39.08

              รวม 0.10 39.09

 รวมรำยได้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 4.50 43.42

 ค่าใช้จ่าย  

 ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคม  

      - กิจกำรร่วมค้ำ 45.98 59.04

              รวม 45.98 59.04

 ค่าตอบแทนท�าการตลาด  

      - กิจกำรร่วมค้ำ 3.65 1.29

              รวม 3.65 1.29

 รวมคำ่ใช้จำ่ยในกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 49.63 60.33
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 ยอดคงเหลือระหวำ่งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงันี ้

   2557 2556
  (ปรับปรุงใหม่)
 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหนีก้ารค้า 

        - บริษัทร่วม 0.02      -

       - กิจกำรร่วมค้ำ 403.62 405.30

             รวม 403.64 405.30

  หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (9.69) (9.79)

             รวมลกูหนีก้ำรค้ำ   393.95 395.51

 ลูกหนีอ่ื้น  

       - กิจกำรร่วมค้ำ 1.71 1.71

 รวมลกูหนีอ่ื้น 1.71 1.71

 รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 395.66 397.22

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

        - กิจกำรร่วมค้ำ 241.94 244.83

  รวม 241.94 244.83

 หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

        - กิจกำรร่วมค้ำ 3.91         2.56

              รวม 3.91 2.56

       ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ซึ่งประกอบด้วย ค่ำตอบแทนแรงงำน ค่ำสวสัดิกำร ค่ำเช่ำยำนพำหนะ และค่ำน�ำ้มนัเชือ้เพลิง  

เงินบ�ำเหน็จและผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ส�ำหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีดงันี ้                 

                                                                                                                   
 2557 2556
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

        - ผลประโยชน์ระยะสัน้ 35.77 48.31

        - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2.35 2.14

      รวม 38.12 50.45

40  รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมและการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์และเพี่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง 

 บริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 1 แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 รำยละเอียดตำมท่ีกลำ่วมำแล้ว 

ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 1.6 และเป็นผู้ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์เพ่ือให้บริกำร

กระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ และเพ่ีอให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสยีง รำยละเอียดตำมท่ีกลำ่วมำแล้วในหมำยเหตปุระกอบ 

งบกำรเงินข้อ 1.7 โดยมีรำยละเอียดของฐำนรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมและกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสยีง
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หรือโทรทศัน์ เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสยีงหรือโทรทศัน์ และเพ่ีอให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสยีง ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2557 และ 2556 แยกตำมประเภทใบอนญุำต ดงันี ้

   ประเภทใบอนุญาต  2557 2556
      (ปรับปรุงใหม่)
 1. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 1      2,102.27 788.33

 2. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 2      1,111.56 1,130.53

 3. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบท่ี 3      40,874.79 46,460.33

 4. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์  3.03 2.69

           เพ่ือให้บริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ ชอ่งรำยกำร CAT Channel   

 5. รำยได้จำกกำรได้รับอนญุำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์   108.88 113.27

  เพ่ือให้บริกำรโครงขำ่ยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน์ ท่ีไมใ่ช้คลื่นควำมถ่ี ระดบัชำต ิ                   

 ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคม หมำยรวมถงึรำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตด้วย

 

 และ ตำมท่ี กสทช. ได้ออกประกำศ แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพ่ือสังคม  

พ.ศ. 2555 - 2559 และหลกัเกณฑ์และวิธีกำรจัดเก็บรำยได้เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพืน้ฐำน 

โดยทัว่ถงึและบริกำรเพ่ือสงัคม โดยมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2555 ซึง่ก�ำหนดให้ผู้ รับใบอนญุำตฯ ต้องน�ำสง่

รำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคมให้แก่กองทนุฯ ในอตัรำร้อยละ 3.75 ตอ่ปีของรำยได้สทุธิ โดยแบง่ช�ำระเป็น 2 ครัง้ 

ครัง้ท่ี 1 ภำยในวนัท่ี 31 กรกฎำคม ของทกุปี โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนมกรำคมถงึเดือนมิถนุำยนของปีเดียวกนั  

และช�ำระครัง้ท่ี 2 ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม ของทกุปี โดยค�ำนวณจำกรำยได้ของเดือนกรกฎำคมถงึเดือนธนัวำคมของปี

ก่อนหน้ำนัน้ บริษัทมีรำยได้สทุธิท่ีต้องน�ำสง่ให้แก่กองทนุฯ ของปี 2557 จ�ำนวน 44,088.63 ล้ำนบำท (ปี 2556 จ�ำนวน 

49,487.43 ล้ำนบำท)

  

41   เงินปันผล
 ตำมมตท่ีิประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2557 ได้อนมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนิน

งำนของปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.53279 บำทตอ่หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินทัง้สิน้ 532.79 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้

จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้วเม่ือวนัท่ี 27 สงิหำคม 2557

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

งำนของปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 16.50 บำทตอ่หุ้น เป็นจ�ำนวนเงินทัง้สิน้ 16,500.00 ล้ำนบำท ทัง้นี ้บริษัทได้

น�ำสง่เงินปันผลงวดระหวำ่งกำลให้แก่กระทรวงกำรคลงัซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นแล้ว จ�ำนวน 6,987.44 ล้ำนบำท คงเหลือเงินปันผล

ท่ีต้องน�ำสง่เพ่ิมเตมิ จ�ำนวน 9,512.56 ล้ำนบำท โดยแบง่จำ่ยเป็น 5 งวด ดงันี ้

 งวดการน�าส่ง เวลาการน�าส่ง จ�านวนเงิน (ล้านบาท)



รายงานประจำาปี 2557 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 159

        งวดการน�าส่ง เวลาการน�าส่ง จ�านวนเงิน (ล้านบาท)
  งวดท่ี 1 ภำยใน 30 วนั หลงัจำกท่ีประกำศกระทรวงกำรคลงั เร่ือง มตกิำรประชมุ  1,512.56

   สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ของบริษัทประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ 

   (วนัท่ี 19 สงิหำคม 2557)      

 งวดท่ี 2 ภำยในวนัท่ี 25 กนัยำยน 2557 (ตัง้ค้ำงจำ่ยปี 2556)       2,000.00

  งวดท่ี 3 ภำยในวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2557 (ตัง้ค้ำงจำ่ยปี 2556)       2,000.00

 งวดท่ี 4 ภำยในวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2557 (ตัง้ค้ำงจำ่ยปี 2556)       2,000.00

  งวดท่ี 5 ภำยในวนัท่ี 25 มกรำคม 2558 (ตัง้ค้ำงจำ่ยปี 2556)       2,000.00

   รวมทัง้สิน้       9,512.56

 ทัง้นี ้บริษัทได้น�ำสง่เงินปันผลงวดท่ี 1 ถงึ งวดท่ี 4 จ�ำนวน 7,512.56 ล้ำนบำท ให้แก่กระทรวงกำรคลงัทัง้จ�ำนวนแล้ว เม่ือวนัท่ี 

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 ได้มีมตอินมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผล (พิเศษ) 

เพ่ือชดเชยรำยได้จำกภำษีสรรพสำมิตส�ำหรับงวดไตรมำสท่ี 4 ปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.78070 บำท  เป็นจ�ำนวน

เงินทัง้สิน้ 780.70 ล้ำนบำท  โดยบริษัทได้จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้ว เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2557

 รวมเงินปันผลท่ีบริษัทน�ำสง่กระทรวงกำรคลงัแล้วส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ทัง้สิน้จ�ำนวน 8,826.05 ล้ำนบำท 

(เงินปันผลท่ียงัไมไ่ด้ตัง้ค้ำงจำ่ย จ�ำนวน 2,826.05 ล้ำนบำท)

 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี  18/2556 เม่ือวนัท่ี  6 พฤศจิกำยน 2556 ได้มีมตอินมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผล (พิเศษ) 

เพ่ือชดเชยรำยได้จำกภำษีสรรพสำมิตส�ำหรับงวดไตรมำสท่ี 3 ปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 1.07463 บำท  เป็นจ�ำนวน

เงินทัง้สิน้ 1,074.63 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้ว เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2556

 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 17/2556 เม่ือวนัท่ี 29 ตลุำคม 2556 ได้มีมตอินมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผล (ปกต)ิ 

งวดระหวำ่งกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนงวดคร่ึงปี 2556 (ม.ค.– มิ.ย) ให้แก่ผู้ ถือในอตัรำหุ้นละ  2.41276 บำท เป็นเงินปันผล

ทัง้สิน้ 2,412.76 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้ว เม่ือวนัท่ี 31 ตลุำคม 2556

 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี  12/2556 เม่ือวนัท่ี  14  สงิหำคม 2556 ได้มีมตอินมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผล (พิเศษ) 

เพ่ือชดเชยรำยได้จำกภำษีสรรพสำมิตส�ำหรับงวดไตรมำสท่ี 2 ปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 1.32986 บำท  เป็นจ�ำนวน

เงินทัง้สิน้ 1,329.86 ล้ำนบำท  โดยบริษัทได้จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้ว เม่ือวนัท่ี 25 สงิหำคม 2556

 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 8/2556 เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2556 ได้มีมตอินมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผล (พิเศษ) 

เพ่ือชดเชยรำยได้จำกภำษีสรรพสำมิตส�ำหรับงวดไตรมำสท่ี 1 ปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรำหุ้นละ 1.54926 บำท เป็นจ�ำนวน

เงินทัง้สิน้ 1,549.26 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้ว เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2556

 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 13 กมุภำพนัธ์ 2556 ได้มีมตอินมุตัปิระกำศจำ่ยเงินปันผล (พิเศษ) 

เพ่ือชดเชยรำยได้จำกภำษีสรรพสำมิตส�ำหรับงวดไตรมำสท่ี 4 ปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอัตรำหุ้นละ 1.24004 บำท  
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เป็นจ�ำนวนเงินทัง้สิน้ 1,240.04 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้ว เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 

2556

 

 ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ�ำปี 2555 วันท่ี 29 มกรำคม 2556 ได้อนุมัติประกำศจ่ำยเงินปันผลส�ำหรับ 

งวดสิน้ปี 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตรำหุ้ นละ 2.87004 บำท เป็นจ�ำนวนเงินทัง้สิน้ 2,870.04 ล้ำนบำท โดยบริษัท  

ได้จำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้จ�ำนวนแล้ว เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2556

 รวมเงินปันผลท่ีน�ำส่งให้แก่กระทรวงกำรคลงัในปี 2556 แล้วทัง้สิน้จ�ำนวน 10,476.59 ล้ำนบำท ตัง้เงินปันผลค้ำงจ่ำย 

จ�ำนวน 8,000.00 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 18,476.59 ล้ำนบำท 

 

42   การแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่
 ส�ำนกังำน กสทช. แจ้งตอ่บริษัทว่ำคณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม (กทค.) มีค�ำสัง่ให้บริษัทในฐำนะผู้ ได้รับใบอนญุำต

จัดสรรคลื่นควำมถ่ี ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถ่ีและก�ำกับกำร 

ประกอบกิจกำรวิทยกุระจำยเสียงวิทยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2533 โดยต้องด�ำเนินกำรให้มีกำรแก้ไข 

ข้อสญัญำท่ีเก่ียวข้องกบักำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรูปแบบใหมบ่นคลื่นควำมถ่ี 800 MHz (ระบบ HSPA)  ให้สอดคล้อง

กบัมำตรำ 46 แห่ง พ.ร.บ. ดงักลำ่ว ซึง่บริษัทได้เจรจำกบั บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ�ำกดั (BFKT) และ บริษัท  

เรียล มฟู จ�ำกดั (เรียล มฟู) และได้บรรลขุ้อตกลงเป็นท่ียตุิร่วมกนัของเง่ือนไขสญัญำท่ีต้องด�ำเนินกำรแก้ไขตำมค�ำสัง่ของ 

กทค. แต่เน่ืองจำกยงัมีประเด็นอ่ืนๆ ท่ีคู่สญัญำต้องด�ำเนินกำรเจรจำให้ได้ข้อยตุิ ตลอดจนมีขัน้ตอนกำรด�ำเนินงำน เช่น  

กำรส่งร่ำงสญัญำให้ส�ำนกังำนอยักำรสงูสดุตรวจพิจำรณำและกำรเสนอโครงกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีรูปแบบใหม ่

บนคลืน่ควำมถ่ี 800 MHz ตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนมุตั ิจงึยงัไมส่ำมำรถจดัท�ำเป็นสญัญำแก้ไขเพ่ิมเตมิได้ และได้มีกำรลง

นำมในบนัทกึควำมเข้ำใจร่วมกนัและได้สง่ส�ำเนำสญัญำให้ส�ำนกังำน กสทช. แล้ว เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2555 ตอ่มำเม่ือวนั

ท่ี 3 เมษำยน 2556 ส�ำนกังำน กสทช. แจ้งวำ่ กทค. ได้มีค�ำสัง่ให้บริษัทตดัข้อควำมบำงสว่นในสญัญำเชำ่เคร่ืองและอปุกรณ์

ระบบ HSPA และสญัญำบริกำรขำยสง่บริกำรบนโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลือ่นท่ีระบบ HSPA ออก และให้บริษัทเร่งแก้ไขสญัญำ

ให้สอดคล้องกบัมำตรำ 46 แหง่พระรำชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีและก�ำกบักำรประกอบกิจกำรวิทยกุระจำยเสียง 

วิทยโุทรทศัน์  และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2533 และให้บริษัทสง่ร่ำงสญัญำให้ กทค. พิจำรณำ ซึง่บริษัทได้ด�ำเนินกำรแล้ว

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2556 

 เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุำยน 2556 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (สคก.) ได้มีหนงัสือตอบข้อหำรือในประเดน็ข้อกฎหมำยของ

บริษัท โดยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ให้ควำมเห็นวำ่สญัญำเช่ำเคร่ืองและอปุกรณ์ระบบ HSPA เป็นกำรให้สิทธิบริษัทใน

กำรใช้เคร่ืองและอปุกรณ์ฯ ของ BFKT ซึง่เป็นสนิทรัพย์ของเอกชนเพ่ือประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมของบริษัท 

อนัเป็นเร่ืองของกำรประกอบธรุกิจในเชิงพำณิชย์เชน่เดียวกบัภำคเอกชน กรณีดงักลำ่วจงึไมเ่ป็นกิจกำรตำมบทนิยำมค�ำวำ่ 

“กิจกำรของรัฐ” ในมำตรำ 5 แหง่ พ.ร.บ. กำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนฯ อีกทัง้กำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนในกำรเชำ่ก็มิได้มีลกัษณะ

เป็นกำรแบง่ปันรำยได้ ก�ำไร หรือผลประโยชน์ใดๆ หรือต้องร่วมรับผลก�ำไรหรือขำดทนุไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมตำมบทค�ำ

นิยำมค�ำวำ่ “ร่วมงำนหรือด�ำเนินกำร” 

 ดงันัน้ กำรด�ำเนินกำรตำมสญัญำเชำ่นีจ้งึไมอ่ยูใ่นขำ่ยต้องปฏิบตัิตำม พ.ร.บ. กำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนฯ และในสว่นของ

สญัญำบริกำรขำยส่งบริกำรบนโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบ HSPA บริษัทไม่มีกำรมอบคลื่นควำมถ่ีของบริษัทไปให้  

เรียล มฟู บริหำรจดักำรแตอ่ยำ่งใด เพรำะคลื่นควำมถ่ีดงักลำ่วบริษัทต้องใช้ในกำรประกอบกิจกำรด้วยตนเองตำมมำตรำ 

46 แหง่ พ.ร.บ.องค์กรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีฯ กรณีนีจ้งึไมมี่ประเดน็ท่ีต้องวินิจฉยัวำ่คลื่นควำมถ่ีเป็นทรัพย์สินของหน่วยงำน
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ของรัฐหรือไม ่ประกอบกบักำรขำยสง่บริกำรตำมสญัญำนีมี้ลกัษณะเป็นกำรขำยบริกำรโทรคมนำคมให้แก่ผู้ รับใบอนญุำต

ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมรำยอ่ืน เพ่ือน�ำไปให้บริกำรในนำมของผู้ ซือ้ ซึง่เป็นกำรซือ้ขำยบริกำรกิจกำรโทรคมนำคม 

ท่ีกระท�ำเป็นปกติธุรกิจดังกล่ำว และเป็นกิจกำรท่ีเอกชนรำยใดก็สำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก�ำหนดใน 

ประกำศ กทค. นอกจำกนีข้้อก�ำหนดในสญัญำยงัก�ำหนดให้บริษัทได้รับคำ่บริกำรและคำ่ตอบแทนในอตัรำท่ีแนน่อนตำยตวั

โดยไมมี่กำรแบง่ปันรำยได้ ก�ำไร หรือผลประโยชน์ใดๆ หรือร่วมรับผลก�ำไรหรือขำดทนุไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม รวมทัง้

มิได้ก�ำหนดให้ เรียล มฟู เป็นผู้ได้รับสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวในกำรรับซือ้ควำมจขุองโครงขำ่ยจำกบริษัทในลกัษณะให้สมัปทำน 

ในกรณีนีส้ญัญำบริกำรขำยส่งบริกำรบนโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบ HSPA จึงไม่มีลกัษณะเป็นกำรร่วมงำนหรือ 

ด�ำเนินกำรตำม พ.ร.บ. กำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนฯ

 

 ในกำรประชมุคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 ตลุำคม 2556 ได้มีกำรพิจำรณำเร่ืองขออนมุตัิด�ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุงกำร 

ให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและขอยกเลกิโครงกำรขยำยโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบ CDMA ซึง่ ครม. มีมติเห็นชอบ

และอนมุตัติำมมตคิณะกรรมกำรกลัน่กรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีคณะท่ี 1 (ฝ่ำยเศรษฐกิจ) ในครำวประชมุครัง้ท่ี 10/2556  

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 7 ตลุำคม 2556 และในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 16/2556 เม่ือวนัท่ี 9 ตลุำคม 2556 ได้มีมติ

อนมุตัิงบประมำณปี 2556 เพ่ิมเติมส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีก่อนเสนอส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ (สศช.) เพ่ือทรำบ และเห็นชอบให้มีกำรรับ เรียกเก็บ และบนัทกึบญัชีรำยได้ท่ี

เก่ียวข้องกับกำรให้บริกำรขำยส่งบริกำรบนโครงข่ำยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบ HSPA และกำรให้บริกำรข้ำมเครือข่ำย  

บริษัทได้ท�ำกำรปรับปรุงรำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวข้องกบักำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีดงักลำ่วไว้แล้วในงบกำรเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2556 บริษัทได้ท�ำกำรลงนำมในสญัญำแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญำเช่ำเคร่ืองและอปุกรณ์วิทยคุมนำคม 

เพ่ือให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA ระหวำ่ง บริษัทกบั BFKT และสญัญำแก้ไขเพ่ิมเตมิสญัญำขำยสง่บริกำร

บนโครงขำ่ยโทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระบบ HSPA ระหวำ่งบริษัทกบัเรียล มฟู ให้สอดคล้องกบัมำตรำ 46 แหง่พระรำชบญัญตัิ

องค์กรจดัสรรคลืน่ควำมถ่ีและก�ำกบักำรประกอบกิจกำรวิทยกุระจำยเสยีงวิทยโุทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 

ซึง่เป็นกำรแก้ไขตำมค�ำสัง่ของส�ำนกังำน กสทช. 

43   การด�าเนินการหลังสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานของ True Move และ DPC 
 (ก) ประกาศ กสทช. เร่ืองมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการช่ัวคราวในกรณีสิน้สุดการอนุญาต สัมปทาน 

หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ พ.ศ. 2556

 กสทช. ได้ออกประกำศ กสทช. เร่ือง มำตรกำรคุ้ มครองผู้ ใช้บริกำรเป็นกำรชั่วครำวในกรณีสิน้สุดกำรอนุญำต 

สัมปทำน หรือสัญญำกำรให้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 30 สิงหำคม 2556  

เพ่ือรองรับกำรสิน้สดุสญัญำให้ด�ำเนินกำรให้บริกำรวิทยคุมนำคมระบบเซลลลู่ำ Digital PCN (Personal Communication 

Network) 1800 ระหว่ำงบริษัท กับ True Move และระหว่ำงบริษัทกับ DPC ซึ่งสิน้สุดกำรให้บริกำรตำมสญัญำ 

ในวนัท่ี 15 กนัยำยน 2556 โดยมีระยะเวลำคุ้มครองไมเ่กิน 1 ปี ซึง่ตำมประกำศดงักลำ่วก�ำหนดวำ่ ในชว่งระยะเวลำคุ้มครอง

ให้ผู้ ให้บริกำรเป็นผู้ รับช�ำระเงินรำยได้จำกกำรให้บริกำรแทนรัฐ โดยแยกบญัชีกำรรับเงินไว้เป็นกำรเฉพำะ แล้วรำยงำน

จ�ำนวนเงินรำยได้และดอกผลท่ีเกิดขึน้ซึง่ได้หกัต้นทนุคำ่ใช้โครงขำ่ย คำ่ธรรมเนียมเลขหมำยโทรคมนำคม ต้นทนุคำ่ใช้จำ่ย

ในกำรบริหำรจดักำรและต้นทนุคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ�ำเป็นในกำรให้บริกำรแล้ว สว่นท่ีเหลือให้น�ำสง่ส�ำนกังำนเพ่ือตรวจสอบ 

ก่อนน�ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินต่อไป บริษัทในฐำนะผู้ ให้บริกำรโครงข่ำยแก่ True Move และ DPC ได้น�ำส่งแผน 

ควำมคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเฉพำะในสว่นของบริษัทตอ่ส�ำนกังำน กสทช. แล้ว และส�ำนกังำน กสทช. ได้แตง่ตัง้คณะท�ำงำน

ซึ่งประกอบด้วย ผู้ แทนจำกส�ำนักงำนอยักำรสูงสดุเป็นหวัหน้ำคณะท�ำงำน ผู้ แทนจำกกระทรวงกำรคลงั ผู้ แทนจำก 
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กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเศรษฐศำสตร์และผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรเงินและบญัชี  

โดยมีรองเลขำธิกำร กสทช. เป็นเลขำนุกำร เพ่ือด�ำเนินกำรตรวจสอบรำยได้และต้นทุนค่ำใช้จ่ำยจำกกำรให้บริกำร 

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีในระยะเวลำคุ้มครอง 1 ปี ก่อนกำรน�ำสง่รำยได้ท่ีเหลือเป็นรำยได้แผน่ดินตอ่ไป และ บริษัทได้ย่ืนฟ้อง 

ขอเพิกถอนประกำศ กสทช. ดงักลำ่ว ตอ่ศำลปกครอง เม่ือวนัท่ี 16 ตลุำคม 2556

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

กำรด�ำเนินกำรเก่ียวกบักำรประมลูคลื่นควำมถ่ีเพ่ือกิจกำรโทรคมนำคมออกไปอีก 1 ปี นบัแตว่นัท่ีมีค�ำสัง่ โดยในระหวำ่งท่ี

ชะลอกำรด�ำเนินกำรดงักลำ่ว ให้ กสทช. คุ้มครองผู้ ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำวในกรณีสิน้สดุ กำรอนญุำต หรือสมัปทำน  

โดยให้เป็นไปตำมท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศ กสทช. เร่ืองมำตรกำรคุ้มครองผู้ ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำวฯ และให้ กสทช.  

แก้ไขกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง กสทช. จึงได้ออกประกำศ เร่ือง กำรคุ้มครองผู้ ใช้บริกำรเป็นกำรชั่วครำวในกรณีสิน้สุด  

กำรอนุญำตหรือสมัปทำน ตำมค�ำสัง่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบบัท่ี 94/2557 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2557  

เพ่ือประกำศให้ทรำบวำ่ผู้ ใช้บริกำรภำยใต้สญัญำสมัปทำนจะได้รับควำมคุ้มครองตำมประกำศ กสทช. เร่ือง มำตรกำร

คุ้มครองผู้ ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำวในกรณีสิน้สดุกำรอนุญำต สมัปทำน หรือสญัญำกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ี  

พ.ศ. 2556 ตอ่ไปอีกถงึวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2558

 บริษัทได้แจ้งอตัรำค่ำใช้โครงข่ำยส�ำหรับกำรให้บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีย่ำน 1800 MHz ในช่วงท่ีได้ขยำยระยะเวลำ 

ควำมคุ้มครองผู้ ใช้บริกำรตำมค�ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับท่ี 94/2557 ต่อ กสทช. โดยอัตรำส�ำหรับ  

True Move เดือนละ 478.16 ล้ำนบำท และ DPC เดือนละ 156.60 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ บริษัท รับรู้รำยได้ดงักล่ำวไว้ใน 

งบกำรเงิน จ�ำนวน 536.00 ล้ำนบำท ส�ำหรับสว่นท่ีเหลือ บริษัทยงัไมไ่ด้รับรู้รำยได้ในงบกำรเงิน เน่ืองจำก ยงัไมมี่ควำม

แนน่อนเก่ียวกบัจ�ำนวนรำยได้ท่ีบริษัทจะได้รับ

 (ข) การด�าเนินการเก่ียวกับสินทรัพย์รับโอนตามสัญญาร่วมการงานที่หมดอายุสัญญาร่วมการงาน 

 ตำมท่ีบริษัทอนญุำตให้ผู้ประกอบกำรเอกชนด�ำเนินกำรในรูปแบบของสญัญำด�ำเนินกำรให้บริกำร หรือสญัญำร่วมกำรงำน

บริกำรโทรศพัท์เคลื่อนท่ีระบบเซลลลู่ำให้แก่ DTAC True Move และ DPC นัน้ สญัญำร่วมกำรงำนระหว่ำงบริษัทกบั  

True Move และ DPC ได้หมดอำยสุญัญำแล้วเม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน 2556 ซึง่ตำมข้อก�ำหนดของสญัญำร่วมกำรงำน 

ดงักลำ่ว ผู้ ร่วมกำรงำนต้องจดัหำสถำนท่ีและอปุกรณ์ในกำรให้บริกำรและโอนกรรมสทิธ์ิอปุกรณ์โทรคมนำคมส�ำหรับกำร

ให้บริกำรนัน้ๆ ให้แก่บริษัทภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำนภำยใต้สญัญำร่วมกำรงำนสว่นใหญ่กรรมสทิธิ์

ทำงกฎหมำยได้โอนมำให้บริษัทก่อนท่ีผู้ ร่วมกำรงำนจะน�ำไปด�ำเนินกำรให้บริกำร แตอ่ยำ่งไรก็ตำม ผู้ ร่วมกำรงำนได้รับสทิธิ

ในกำรท่ีจะครอบครองและใช้สนิทรัพย์นัน้เพ่ือให้บริกำรตลอดระยะเวลำของกำรร่วมกำรงำน ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัผู้ ร่วมกำรงำน

และบริษัทท่ีจะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อบงัคบัท่ีก�ำหนดไว้ในสญัญำร่วมกำรงำน และตำมท่ี กสทช. ได้ออกประกำศ  

เร่ือง มำตรกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรเป็นกำรชัว่ครำว ในกรณีสิน้สดุสญัญำกำรอนญุำตสมัปทำนหรือสญัญำให้บริกำรโทรศพัท์

เคลื่อนท่ี พ.ศ. 2556 เพ่ือรองรับกำรสิน้สดุสญัญำให้ด�ำเนินกำรให้บริกำรวิทยุคมนำคมระบบเซลลลู่ำ Digital PCN  

(Personal Communication Network) 1800 ระหวำ่งบริษัท กบั True Move และ DPC ตำมท่ีกลำ่วมำแล้วข้ำงต้นนัน้  

เป็นผลให้ True Move และ DPC ยงัคงเป็นผู้ครอบครองและใช้สินทรัพย์ตำมสญัญำร่วมกำรงำนเพ่ือให้บริกำรต่อไป  

ตำมเง่ือนไขของประกำศดงักลำ่ว ซึง่หลงัจำกสิน้สดุสญัญำร่วมกำรงำน True Move และ DPC ได้สง่มอบบญัชีแสดง 

จ�ำนวนเคร่ืองและอปุกรณ์รวมทัง้อะไหลท่ัง้หมดท่ีได้โอนกรรมสิทธ์ิให้บริษัทตำมสญัญำฯ แล้ว ขณะนีบ้ริษัทอยู่ระหวำ่ง 

ตรวจสอบสนิทรัพย์ท่ีได้รับโอนกรรมสทิธ์ิจำกบริษัททัง้สองหลงัสิน้สดุสญัญำร่วมกำรงำน 

 

44   การด�าเนินการโครงการเช่าโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสง (Fiber to the X : FTTx)   
 ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชมุครัง้ท่ี 19/2555 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2555 ได้มีมติเห็นชอบโครงกำร 



รายงานประจำาปี 2557 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 163

เช่ำโครงข่ำยพร้อมอุปกรณ์เพ่ือให้บริกำร FTTx ในพืน้ท่ีส่วนภูมิภำค 11 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี (พัทยำ) เชียงใหม ่ 

นครรำชสีมำ สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี (เกำะสมุย) ภูเก็ต ขอนแก่น อุดรธำนี อุบลรำชธำนี ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)  

นิคมอตุสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอตุสำหกรรมเหมรำช (ระยอง) และนิคมอตุสำหกรรมอมตะซิตี ้ (ครอบคลมุ 

พืน้ท่ี 2 จงัหวดั คือ ชลบรีุและระยอง) แต่เน่ืองจำกโครงกำรดงักล่ำวเป็นโครงกำรท่ีต้องได้รับอนมุติจำกคณะรัฐมนตรี  

ซึง่ปัจจบุนัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำต ิ(สศช.) ได้พิจำรณำโครงกำรแล้ว และสง่เร่ือง

ต่อให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ทก.) ในฐำนะกระทรวงเจ้ำสงักัด ตรวจสอบรำยละเอียด 

กำรด�ำเนินกำรโครงกำรให้เป็นไปตำมขัน้ตอนของกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง บริษัทได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน

โครงกำรเช่ำโครงข่ำยพร้อมอปุกรณ์เพ่ือให้บริกำร FTTx ภูมิภำค และจดัส่งเอกสำรท่ีเก่ียวข้องให้ ทก. แล้ว ปัจจุบนั 

โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ ทก. บริษัทจึงยงัไม่ได้ท�ำกำรบนัทกึบญัชีเพ่ือรับรู้ค่ำเช่ำใช้บริกำร FTTx ดงักลำ่ว  

ตัง้แตรั่บไว้ใช้งำนถงึเดือนธนัวำคม 2556 จ�ำนวน  611.57 ล้ำนบำท มีรำยละเอียดดงันี ้

1.  เช่ำใช้บริกำรของพืน้ท่ีเขตอุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ดและนิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  

ตัง้แต่วันท่ี 27 กันยำยน 2554 ถึงวันท่ี 7 กุมภำพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันท่ีคู่สัญญำบอกเลิกสัญญำ จ�ำนวน  

220.95 ล้ำนบำท 

2.  ค่ำเช่ำใช้บริกำรของพืน้ท่ีเมืองพัทยำแห่งแรกของประเทศไทย (Fiber-to-the Home) เทิดพระเกียรต ิ

เฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำคม 2552 ตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2554 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 2556 ซึง่เป็นวนัท่ี 

คูส่ญัญำบอกเลกิสญัญำ จ�ำนวน 390.62 ล้ำนบำท

    

45   เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 (ก)  การจ่ายเงนิปันผล

 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2557 ได้อนมุตัิประกำศจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร 

ด�ำเนินงำนของปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำหุ้นละ 16.50 บำทต่อหุ้น เป็นจ�ำนวนเงินทัง้สิน้ 16,500.00 ล้ำนบำท   

ทัง้นี ้ บริษัทได้น�ำส่งเงินปันผลงวดระหว่ำงกำลให้แก่กระทรวงกำรคลงัซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นแล้ว จ�ำนวน 6,987.44 ล้ำนบำท  

คงเหลอืเงินปันผลท่ีต้องน�ำสง่เพ่ิมเตมิ จ�ำนวน 9,512.56 ล้ำนบำท โดยแบง่จำ่ยเป็น 5 งวด รำยละเอียดตำมท่ีกลำ่วมำแล้ว

ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 41 บริษัทได้น�ำส่งเงินปันผลงวดท่ี 5 จ�ำนวน 2,000.00 ล้ำนบำท ให้แก่กระทรวง 

กำรคลงัแล้วเม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม 2558

 (ข)  คณะกรรมการบริษัทอนุมัตใิห้เผยแพร่งบการเงนิ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558


