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บริษทั บีบอยด ์ซีจี จ  ากดั Bboyd 
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ  ากดั BFKT 
บริษทั ซีนิเพล็กซ์ จ  ากดั CNP 
บริษทั ฮทัชิสิน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จ  ากดั HCAT 
บริษทั ฮทัชิสนั มลัติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ  ากดั HMSTL 
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บริษทั เรียล มูฟ จ  ากดั  RMV 
บริษทั สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั   SPM 
บริษทั แซทเทลไลท ์เซอร์วิส จ ากดั SSV 
บริษทั เอสเอม็ ทรู จ  ากดั SM True 
บริษทั ส่องดาว จ ากดั  SD 
บริษทั เทเลเอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิสเซส จ ากดั TE 
บริษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จ ากดั  TAM 
บริษทั เทเลคอมโฮลด้ิง จ  ากดั   TH 
บริษทั เทเลคอม เคเอสซี จ  ากดั    TKSC 
บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอน็เอน็) จ  ากดั TNN 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จ  ากดั  TDS 
บริษทั ทรูโฟร์ย ูสเตชัน่ จ  ากดั  True4U 
บริษทั ทรู ไอคอนเทน้ท ์จ  ากดั   TICT 
บริษทั ทรู อินคิวบ ์จ  ากดั  True Incube 
บริษทั ทรู อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั   TIT 
บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล คอมมิวนิเคชัน่  TIC 
บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล เกตเวย ์จ  ากดั   TIG 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ  ากดั   TI 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ทรู ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ  ากดั”) TICC 
บริษทั ทรู ไลฟ์ พลสั จ  ากดั  TLP 
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บริษทั ทรู มีเดีย โซลูชัน่ส์ จ  ากดั  TSC 
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บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั  TUC 
บริษทั ทรู มลัติมีเดีย จ  ากดั   TM 
บริษทั ทรู มิวสิค จ  ากดั    TMS 
บริษทั ทรู มิวสิค เรดิโอ จ ากดั  TMR 
บริษทั ทรู พบัลิค คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั   TPC 
บริษทั ทรู ทชั จ  ากดั   TT 
บริษทั ทรู ยไูนเตด็ ฟตุบอล คลบั จ  ากดั    TUFC 
บริษทั ทรู วิชัน่ส์ เคเบ้ิล จ  ากดั (มหาชน)   True Cable 
บริษทั ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั     TVG 
บริษทั ทรู วิชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน)     True Visions 
บริษทั ทรู วิสตา้ส์ จ  ากดั  TVT 
บริษทั ทรู วอยซ์ จ  ากดั   TV 
K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.  KINBVI 
Gold Palace Investments Limited     GPI 
Golden Light Co., Ltd.     GDL 
Goldsky Co., Ltd.      GSK 
Golden Pearl Global Limited GDP 
Rosy Legend Limited      RL 
Prospect Gain Limited      PG 
True Internet Technology (Shanghai) Company Limited   TIS 
True Trademark Holdings Company Limited TTH 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั DIF 
บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั TG 
บริษทั เอเชีย อินโฟเน็ท จ ากดั AI 
บริษทั บีอีซี-เทโร ทรู วิชัน่ส์ จ  ากดั BEC 
บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ  ากดั TFF 
บริษทั ทรู ซีเจ ครีเอชัน่ส์ จ  ากดั TRUECJ 
  
องค์กรอ่ืน  
  

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (ปัจจุบนัช่ือ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)) ทศท. 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กทช. 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม กทค. 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. 
บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) กสท. 
องคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ปัจจุบนัช่ือ บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน)) อสมท. 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กลต. 
 



  

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  
 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัขา้งตน้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย 
การบญัชีท่ีส าคญั  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัท 
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดย 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้ 
เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38.3 ขอ้ 39 และขอ้ 40.2 เก่ียวกบัความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีคดี

ฟ้องร้องท่ียงัไม่ทราบผล และสญัญาส าคญัทางธุรกิจท่ีอยูร่ะหว่างการสรุปในรายละเอียด  ผลสุดทา้ยของคดีฟ้องร้องและ ขอ้สรุปของสญัญาส าคญั

ทางธุรกิจดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี และบริษทัไม่ไดท้  ารายการปรับปรุงท่ีอาจมีข้ึนในงบการเงิน ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองเหล่าน้ี 



 

  

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเ ร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเ งินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 

 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม  
 

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัข้อ 6.1 และ ข้อ 23  เร่ืองประมาณการทางบญัชี 
ท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจและเร่ืองค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมของกลุ่มกิจการเกิดจากหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด 
เงินสดของส่วนงานการให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานและส่วนงาน 
การให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก จ านวน 360.62 ลา้นบาท 
และ 11,042.47 ล้านบาท ตามล าดบั กลุ่มกิจการจ าเป็นต้องทดสอบ
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมอยา่งนอ้ยเป็นประจ าทุกปี 
 

ขา้พเจา้ให้ความส าคญัเร่ืองการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
เน่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระส าคญัต่องบการเงิน มูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร
ในการก าหนดตวัแปรต่างๆท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า เช่น รายได ้อตัรา
การเติบโตของรายได ้อตัราก าไรขั้นตน้และอตัราคิดลด  
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ผูบ้ริหารไดท้ดสอบการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมโดย 
 

1. ค านวณหามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความนิยมจากมูลค่า
จากการใช้ของแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดด้วย 
การคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ประมาณการ
กระแสเงินสด (รายได ้ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน) ของแต่ละ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดส าหรับห้าปีขา้งหน้าท่ีจดัท า
จากงบประมาณและใชส้มมติฐานว่าไม่มีการเติบโตของกระแส
เงินสดภายหลงัปีท่ีห้าเป็นตน้ไป และคิดลดประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราตน้ทุนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของเงินทุนเป็นอตัราคิดลด 

 

 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 

 ได้รับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีจดัท าข้ึนโดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ และไดท้  าความเขา้ใจและประเมิน
วิธีการจัดท าประมาณการดังกล่าว นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้
เป รียบเ ทียบประมาณการกระแสเ งินสดดังก ล่าวกับ
งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

 สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกบัสมมติฐานท่ีส าคญัท่ี
ใชใ้นการจดัท าประมาณการกระแสเงินสด เช่น รายได ้อตัรา
การเติบโตของรายได้ อัตราก าไรขั้นต้นและอัตราคิดลด  
โดยอ้างอิงกับแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
และขอ้สมมติฐานท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหารในปีก่อนโดยค านึงถึง 
ความอ่อนไหวของสมมติฐานดังกล่าวท่ีมีผลต่อมูลค่าของ 
ค่าความนิยม 

 

 ขอให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการประเมินมูลค่าในส านักงานของ
ข้าพเจ้าท าการประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลด  
ท่ีใชใ้นการค านวณ 

 

จากการตรวจสอบตามวิธีการขา้งตน้ ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหาร
ของกลุ่มกิจการใช้มีความสมเหตุสมผลตามหลกัฐานสนบัสนุนและ
เหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 
  

2. เปรียบเทียบมูลค่าจากการใช้งานของแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดกบัมูลค่าตามบญัชีและพิจารณาบนัทึกตั้งค่าเผ่ือ
การดอ้ยค่าถา้หากมูลค่าจากการใชน้อ้ยกวา่มูลค่าตามบญัชี  
 

จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมประจ าปีดังกล่าว 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ขอ้สรุปว่าไม่มีการด้อยค่าของค่าความ
นิยม ทั้งน้ีสมมติฐานท่ีส าคญัและความอ่อนไหวของสมมติฐานท่ี
เก่ียวข้องได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทัขอ้ 6.1 และ ขอ้ 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรับรู้รายได้ - ความถูกต้องและการตัดรอบบัญชีของการบันทึก

รายได้ 
 

การบันทึกรายได้ถือเป็นความเส่ียงสืบเน่ืองของอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม เน่ืองจากระบบการเรียกเก็บเงินของธุรกิจโทรคมนาคม
มีความซบัซอ้นและการเปล่ียนแปลงการก าหนดราคา (อตัราค่าบริการ
และส่วนลด) มีผลกระทบต่อการรับรู้รายไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
 
การตดัรอบบญัชีรายไดถื้อเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจาก
ความซับซ้อนของรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินรายเดือนท่ีถูก
แบ่งเป็นหลายรอบ ซ่ึงรอบของการเรียกเก็บเงินอาจไม่ตรงกบัรอบ
การปิดบญัชีส้ินงวด ท าให้มีความเส่ียงว่ารายไดท่ี้บนัทึกถูกตอ้งตาม
รอบบญัชีหรือไม่ 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในเร่ืองน้ีเน่ืองจากจ านวนเงินและจ านวน
รายการมีสาระส าคญัอยา่งมาก และผูบ้ริหารตอ้งประมาณการรายได้
ในส่วนท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ีเพื่อปิดบญัชีส้ินงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
 ประเมินและทดสอบการควบคุมทัว่ไปในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเรียกเก็บเงินและระบบ
สนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกระบวนการควบคุมการ
เปล่ียนแปลงในระบบดงักล่าว 
 

 การกระทบยอดรายได้รวมในทดสอบ บัญชีแยกประเภท
ทั่วไปกับยอดรายได้ตลอดทั้งระบบของการเรียกเก็บเงิน  
การทดสอบน้ีรวมถึงการตรวจสอบรายการปรับปรุงทางบญัชี
ท่ีส าคัญในระบบการเรียกเก็บเงินและบัญชีแยกประเภท
ทัว่ไป 

 
 กลุ่มตวัอยา่งเพ่ือตรวจสอบทดสอบ ความถูกตอ้งของใบแจง้

หน้ีโดยตรวจกับจ านวนรับช าระจริงตามใบเสร็จรับเงิน  
ใบแจง้หน้ีท่ีทดสอบครอบคลุมทั้งลูกคา้ประเภทบุคคลและ
ลูกคา้องคก์ร 

 
 ทดสอบประมาณการรายได้ช่วงปิดบัญชี ส้ินงวดโดย

เปรียบเทียบรายได้ท่ีเกิดข้ึนจริงจากการใช้งานของลูกค้าท่ี
ทราบภายหลงัการปิดบญัชีกบัประมาณการรายไดท่ี้บนัทึกใน
ส่วนท่ียงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ีในช่วงส้ินงวด 

 



 

  

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธิีการตรวจสอบ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท าการวิเคราะห์แนวโน้มของรายได้ โดยคาดการณ์รายได้
จากการใชง้านของลูกคา้และจ านวนลูกคา้  

 
 สอบถามกับผูบ้ริหารหลายฝ่ายเพ่ือหาหลักฐานสนับสนุน

สาเหตุท่ีรายได้เปล่ียนแปลงไปอย่างส าคญัและแนวโน้มท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งปี 

 
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่พบประเด็นท่ีมีสาระส าคญั 
 

 

ข้อมูลอ่ืน  

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลังวนัท่ีในรายงานของ 
ผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน 
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า
ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าว
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ  าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 



 

  

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี  และการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ 
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ 
ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทั
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

  



 

  

 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่ม
กิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่ม
กิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ซ่ึงรวมถึงประเด็นท่ีมีนยัส าคญั
ท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบั
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าว
ในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

งบกำรเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 14 50,183,813 10,590,382 5,463,811 2,193,900

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 15 42,360 558,973 42,360 558,973

เงินลงทนุระยะสั้น 16 502,312 2,837 501,234 1,775

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 17 36,810,522 38,575,205 8,110,689 4,694,346

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41 147,000 147,000 3,000,000 19,815,000

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 18 11,251,975 8,294,579 20,426 28,176

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 8,141,389 5,593,775 169,232 921,918

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 5,509,182 7,001,952 - 6,515

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19 10,089,763 7,042,763 66,536 79,697

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 122,678,316 77,807,466 17,374,288 28,300,300

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 15 27,696 47,962 - -

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 20 - - 178,678,264 111,484,964

เงินลงทนุในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ - สุทธิ 20 18,174,762 14,994,504 16,327,908 16,327,908

เงินลงทนุในบริษทัอ่ืน - สุทธิ 16 325,211 325,211 240,741 240,741

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 21 760,473 796,254 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 22 143,688,352 97,666,203 1,708,040 2,017,377

ค่าความนิยม - สุทธิ 23 11,403,094 11,403,094 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 24 139,745,965 70,030,982 1,224,493 2,620,065

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 5,375,822 5,663,351 99,126 497,856

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 26 6,780,769 4,789,501 149,864 180,680

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 326,282,144 205,717,062 198,428,436 133,369,591

รวมสินทรัพย์ 448,960,460 283,524,528 215,802,724 161,669,891

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 128 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้น 27 37,571,675 29,927,210 16,980,391 15,982,280

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 28 98,514,397 66,291,665 2,814,034 3,196,007

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีของเงินกูย้ืมระยะยาว 27 20,653,960 12,602,574 19,165,857 6,180,748

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 555,000

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,629 29,099 - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29 4,098,147 3,375,821 509,323 154,614

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 160,843,808 112,226,369 39,469,605 26,068,649

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 27 60,490,046 55,522,317 12,119,200 31,290,335

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 1,995,052 2,074,718 - -

หน้ีสินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหด้ าเนินการ 30 77,652,487 20,902,258 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 31 1,982,115 1,368,617 555,044 370,857

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 32 14,269,013 16,223,716 - 23,470

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 156,388,713 96,091,626 12,674,244 31,684,662

รวมหนีสิ้น 317,232,521 208,317,995 52,143,849 57,753,311

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 128 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม

8



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรือนหุ้น 33

ทนุจดทะเบียน

   หุ้นสามญั : 33,368,655,464 หุ้น 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 4 บาท

      (พ.ศ. 2558 : หุ้นสามญั : 24,607,928,150 หุ้น 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 4 บาท 133,474,622 98,431,713 133,474,622 98,431,713

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้

   หุ้นสามญั : 33,368,195,301 หุ้น 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 4 บาท

      (พ.ศ. 2558 : หุ้นสามญั : 24,607,928,150 หุ้น 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 4 บาท 133,472,781 98,431,713 133,472,781 98,431,713

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 26,384,073 - 26,384,073 -

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

ส ารองตามกฎหมาย 34 282,498 275,914 282,498 275,914

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (27,287,553) (22,362,876) 3,519,523 5,208,953

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (1,799,588) (1,797,302) - -

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 131,052,211 74,547,449 163,658,875 103,916,580

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 35 675,728 659,084 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 131,727,939 75,206,533 163,658,875 103,916,580

448,960,460 283,524,528 215,802,724 161,669,891

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 128 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

รำยได้ 8
รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทแ์ละบริการอ่ืน 107,892,009 95,941,928 9,205,238 10,040,008
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 16,827,189 22,838,754 - 8,137,911

รวมรำยได้ 124,719,198 118,780,682 9,205,238 18,177,919

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร
ตน้ทุนการให้บริการ 78,276,315 71,046,486 4,806,669 4,759,056
ตน้ทุนขาย 17,323,335 19,530,915 - 3,636,779

รวมต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 95,599,650 90,577,401 4,806,669 8,395,835

ก ำไรขั้นต้น 29,119,548 28,203,281 4,398,569 9,782,084

รายไดอ่ื้น 1,830,084 2,754,733 2,475,003 2,171,748
คา่ใชจ่้ายในการขาย (17,213,181) (13,161,603) (921,121) (999,564)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (12,397,980) (10,434,045) (2,730,667) (2,444,876)
คา่ใชจ่้ายอ่ืน (2,098,095) (595,980) (279,429) (200,760)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 4,608,618 1,413,979 - -
ตน้ทุนทางการเงิน 11 (6,166,384) (3,528,841) (2,411,951) (2,377,244)

(ขำดทุน)ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ (2,317,390) 4,651,524 530,404 5,931,388

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (489,639) (251,349) (398,730) (413,109)

(ขำดทุน)ก ำไรส ำหรับปี (2,807,029) 4,400,175 131,674 5,518,279

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทใหม่ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (463,317) - (173,988) -
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 660 651 - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (3,269,686) 4,400,826 (42,314) 5,518,279

กำรแบ่งปัน(ขำดทุน)ก ำไรส ำหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,814,348) 4,411,522 131,674 5,518,279
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,319 (11,347) - -

(ขำดทุน)ก ำไรส ำหรับปี (2,807,029) 4,400,175 131,674 5,518,279

10

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 15 ถึง 128 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (3,276,901) 4,412,173 (42,314) 5,518,279
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,215 (11,347) - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (3,269,686) 4,400,826 (42,314) 5,518,279

(ขำดทุน)ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 13
- (ขาดทุน)ก าไรขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.09) 0.18 0.00 0.22

11

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 15 ถึง 128 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

ทุนเรือนหุ้นที่ออก กำรเปลีย่นแปลง
และช ำระแล้ว ส่วนเกิน ส่วนต ่ำกว่ำ ส ำรองตำม ในส่วนได้เสียที่ ผลต่ำงจำกกำร รวมองค์ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น มูลค่ำหุ้น กฎหมำย ขำดทุนสะสม ไม่มีอ ำนำจควบคุม แปลงค่ำงบกำรเงนิ ของส่วนของเจ้ำของ ผู้เป็นเจ้ำของ อ ำนำจควบคุม เจ้ำของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 246,079,282 11,432,046 (121,995,650) 34,881 (63,639,150) (1,784,712) 8,590 (1,776,122) 70,135,287 591,087 70,726,374
ลดมูลค่าหุ้นสามญั 33 (147,647,569) (11,432,046) 121,995,650 (34,881) 37,118,846 - - - - - -
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลงทุนเพ่ิมในหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัยอ่ย - - - - - - - - 90,000 90,000
ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยโดยซ้ือหุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 20 - - - - - - - - - (12) (12)
การเปล่ียนแปลงในสดัส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - (11) - (11) (11) 11 -
การเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย - - - - 21,820 (21,820) - (21,820) - - -
จดัประเภทเงินลงทุนในการร่วมคา้ - - - - - - - - - (10,655) (10,655)
จดัสรรป็นส ารองตามกฎหมาย 34 - - - 275,914 (275,914) - - - - - -
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - 4,411,522 - 651 651 4,412,173 (11,347) 4,400,826

ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 98,431,713 - - 275,914 (22,362,876) (1,806,543) 9,241 (1,797,302) 74,547,449 659,084 75,206,533

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 98,431,713 - - 275,914 (22,362,876) (1,806,543) 9,241 (1,797,302) 74,547,449 659,084 75,206,533
การออกหุ้นสามญั 33 35,041,068 26,384,073 - - - - - - 61,425,141 - 61,425,141
ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 20 - - - - - - - - - 14,154 14,154
ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยโดยซ้ือหุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 20 - - - - - - - - - (7,671) (7,671)
สดัส่วนลดลงเน่ืองจากการเพ่ิมของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - (2,946) - (2,946) (2,946) 2,946 -
จ่ายเงินปันผล 42 - - - - (1,640,532) - - - (1,640,532) - (1,640,532)
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 34 - - - 6,584 (6,584) - - - - - -
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - - (3,277,561) - 660 660 (3,276,901) 7,215 (3,269,686)

ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 133,472,781 26,384,073 - 282,498 (27,287,553) (1,809,489) 9,901 (1,799,588) 131,052,211 675,728 131,727,939
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หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 128 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงนิรวม                                                                                                                                                                                 พนับำท



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช ำระแล้ว ส่วนเกนิ ส่วนต ่ำกว่ำ ส ำรองตำม ก ำไร(ขำดทุน)

หมายเหตุ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น มูลค่ำหุ้น กฎหมำย สะสม รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 246,079,282 11,432,046 (121,995,650) 34,881 (37,152,258) 98,398,301
ลดมูลค่าหุ้นสามญั 33 (147,647,569) (11,432,046) 121,995,650 (34,881) 37,118,846 -
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 34 - - - 275,914 (275,914) -
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - 5,518,279 5,518,279

ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 98,431,713 - - 275,914 5,208,953 103,916,580

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 98,431,713 - - 275,914 5,208,953 103,916,580
ลดมูลค่าหุ้นสามญั 33 35,041,068 26,384,073 - - - 61,425,141
จ่ายเงินปันผล 42 - - - - (1,640,532) (1,640,532)
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 34 - - - 6,584 (6,584) -
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - (42,314) (42,314)

ยอดคงเหลือส้ินปี ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 133,472,781 26,384,073 - 282,498 3,519,523 163,658,875

                                                                      งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร                                                                           พนับำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 128 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 36 8,096,130 3,333,050 (2,046,871) (3,618,134)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดท่ีมีภาระผูกพนัลดลง 536,878 583,546 516,613 541,574
เงินลงทุนชัว่คราว (499,452) (20) (499,459) (1,775)
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41 (300) - (27,920,000) (49,367,000)
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (33,259,990) (27,942,984) (26,899) (55,025)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,725,453) (24,714,729) (16,523) (1,901)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 41 300 - 44,735,000 39,002,000
เงินลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย 20 - - (67,250,930) (12,000)
เงินลงทุนเพ่ิมในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 20 (92,345) (25,000) - -
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - (2,439) - -
รายการท่ีเกิดจากการจดัประเภทเงินลงทุนใหม่ - (46,862) - -
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 71,519 838,037 11,972 2,542
เงินปันผลรับ 41 1,556,866 1,556,857 1,957,495 1,516,046

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (45,411,977) (49,753,594) (48,492,731) (8,375,539)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 33 59,948,800 - 59,948,800 -
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมลงทุนเพ่ิมในหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษทัยอ่ย 20 14,154 90,000 - -
ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยโดยซ้ือหุน้จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 20 (7,671) (12) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 41 - - 3,980,000 9,805,000
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าตน้ทุนการกูย้มื 77,191,638 57,338,838 26,110,738 38,194,884
เงินสดรับจากเงินกูย้มื - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าตน้ทุนการกูย้มื 27 22,950,216 33,134,012 - 8,205,447
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (69,789,700) (30,510,000) (25,325,000) (24,750,000)
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 41 - - (4,535,000) (9,950,000)
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื 27 (13,177,486) (9,699,070) (6,205,835) (7,969,670)
เงินปันผลจ่าย 42 (164,190) - (164,190) -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 76,965,761 50,353,768 53,809,513 13,535,661

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 39,649,914 3,933,224 3,269,911 1,541,988
ยอดยกมาตน้ปี 10,590,382 6,611,594 2,193,900 651,912
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (56,483) 45,564 - -

ยอดคงเหลือส้ินปี 50,183,813 10,590,382 5,463,811 2,193,900

รำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด
รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีส าคญัมีดงัน้ี

31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
ล้ำนบำท ล้ำนบำท

การซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยการท าสญัญาเช่าการเงิน 2,878.97                1,966.57                
การซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 132,183.27            45,246.96              

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 128 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงนิรวม
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1. ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีจดทะเบียนและด าเนินกิจการในประเทศไทย ท่ีอยูข่องบริษทั
ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวต้ั้งอยู ่เลขท่ี 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษทัจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัทรู” หรือ “กลุ่มกิจการ”) ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจทางดา้นโทรคมนาคมและการส่ือสารต่างๆ 
กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการโทรศพัทพ้ื์นฐานและบริการเสริมดา้นอ่ืนๆ อาทิเช่น   บริการวงจรเช่าระบบดิจิตอล (“DDN”) 
บริการโทรศพัทส์าธารณะ บริการดา้นมลัติมีเดีย บริการอินเตอร์เน็ต (“ISP”) บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็น
สมาชิก 
 
ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการเป็นการด าเนินงานภายใตส้ญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สญัญาอนุญาตและใบอนุญาตให้ด าเนินการตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

2. สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ 
 
บริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 บริษทัไดร่้วมลงนามในสญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศพัท ์(“สญัญาร่วมการงาน”) กบั ทศท.  
 
ตามสัญญาร่วมการงานซ่ึงเป็นสัญญาประเภท “สร้าง โอนกรรมสิทธ์ิและด าเนินงาน” (Build Transfer Operate or BTO) ซ่ึงได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมภายหลงั บริษทัไดรั้บอนุมติัให้ขยายการติดตั้งและบริการโทรศพัท์พ้ืนฐานรวมทั้งส้ิน 2.6 ล้านเลขหมายในเขตโทรศพัทน์ครหลวง 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
 
1. ลงทุนจดัหาและก่อสร้างเพ่ือขยายโครงข่ายระบบโทรศพัทข์อง ทศท. 
2. เม่ือการก่อสร้างเสร็จแลว้ บริษทัจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิของสินทรัพยภ์ายในโครงข่าย ท่ีดินและอาคารแก่ ทศท. 
3. เพ่ือเป็นการตอบแทนจากการส่งมอบสินทรัพยด์งักล่าว บริษทัได้รับสิทธิในการด าเนินการและบ ารุงรักษาโครงข่ายระบบโทรศพัท ์

เพ่ือให้บริการในดา้นต่างๆ เป็นระยะเวลา 25 ปี ดงัน้ี 
 

- โทรศพัทพ้ื์นฐาน 
- โทรศพัทพ้ื์นฐานใชน้อกสถานท่ี 
- โทรศพัทส์าธารณะ ซ่ึงเป็นสญัญาแบบสร้าง ด าเนินงานและโอนกรรมสิทธ์ิภายหลงั (Build Operate Transfer) 
- วงจรเช่าระบบดิจิตอล 
- รับแจง้เหตุขดัขอ้งและซ่อมบ ารุงจากตูพ้กัปลายทางถึงราวกนัฟ้า 
- ส านกับริการลูกคา้ 

 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาร่วมการงาน ทศท. และบริษทัจะแบ่งรายไดท่ี้ไดรั้บก่อนหกัค่าใชจ่้ายในอตัราร้อยละท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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2. สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ (ต่อ) 

 
บริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 TICC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรศพัทพ้ื์นฐานแบบท่ีสามจาก “กทช.” 
TICC มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาต 
มีก าหนดส้ินสุดวนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2550 TIC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศแบบ 
ท่ีสามจาก กทช. TIC มีสิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต 
ใบอนุญาตมีก าหนดส้ินสุดวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2570 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 TPC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรศพัทส์าธารณะแบบท่ีหน่ึงจาก 
กสทช. TPC มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต 
ใบอนุญาตมีก าหนดส้ินสุดวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 TI ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการ บตัรโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศแบบ 
ท่ีหน่ึงจาก กสทช. TI มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต 
ใบอนุญาตมีก าหนดส้ินสุดวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
บริการให้เช่าวงจรส่ือสญัญาณความเร็วสูงผา่นโครงข่ายมลัติมีเดีย 
 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 TM ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดร่้วมลงนามในสัญญาร่วมลงทุนให้บริการเช่าวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงผ่านโครงข่าย
มลัติมีเดียกบั ทศท. ภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญา TM มีภาระผูกพนัในการจดัหา ติดตั้ง จดัการ ตลอดจนบ ารุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการให้บริการเช่าวงจรส่ือสญัญาณความเร็วสูง และตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในระบบดงักล่าวให้แก่ ทศท. เม่ือการติดตั้ง
แลว้เสร็จ สัญญาน้ีมีระยะเวลายี่สิบปี นบัจากวนัท่ีในสัญญาและมีก าหนดส้ินสุดวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 TM ไม่สามารถบอกเลิกสัญญาดงักล่าว
ได้ หากข้อก าหนดต่างๆ ท่ีระบุไวย้งัไม่บรรลุผลส าเร็จในระยะเวลาตามสัญญาข้างต้น TM มีสิทธิในการเรียกค่าบริการ ค่าสมาชิก และ
ค่าธรรมเนียมบริการอ่ืนๆ จากผูใ้ชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
TMได้วางหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่งให้แก่ ทศท. เป็นจ านวนเงิน 5.00 ล้านบาท เพ่ือเป็นหลักประกัน 
การปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา 
 
บริการอินเตอร์เน็ต 
 
เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 TIG ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวยร์ะหว่างประเทศ
แบบท่ีสองจาก กสทช. TIG มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญาต ใบอนุญาตมีก าหนดส้ินสุดวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 KSC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึงจาก กสทช. 
KSC มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาต 
มีก าหนดส้ินสุดวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
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2. สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ (ต่อ) 

 
บริการอินเตอร์เน็ต (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 TI ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึงจาก กสทช. TI  
มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาตมีก าหนด
ส้ินสุดวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 
เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยคุมนาคมระบบ HSPA กบั กสท. สัญญามีอาย ุ
14.5 ปี  ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระตอ้งจดัหา ติดตั้ง บริหารจดัการและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามท่ีจ าเป็น
ต่อการให้บริการภายใตเ้ทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตามความจุท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาและสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี  
3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพ่ือเป็นการตอบแทน BFKT มีสิทธิไดรั้บรายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น
สญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV ซ่ีงเป็นบริษทัย่อยได้ท  าสัญญากบั กสท. (“สัญญา”) ภายใต้เง่ือนไขในสัญญา RMV ตอ้งให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใตเ้ทคโนโลยี HSPA ซ่ึงไดรั้บขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 RMV 
ไดรั้บการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการขายต่อบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและบริการอินเตอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึงจาก กสทช. RMV  
มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาตมีก าหนด
ส้ินสุดวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
บริษทัย่อยดังกล่าวได้วางหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่งให้แก่ กสท. เป็นจ านวนเงิน 200.00 ล้านบาท เพื่อเป็น
หลกัประกนัการปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 TUC ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี IMT ย่าน 2.1 GHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. 
ใบอนุญาตครอบคลุมสามแถบยา่นความถ่ี และอนุญาตให้ TUC ใช้เพื่อให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตน้ีส้ินสุด
วนัท่ี 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 TUC ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขและช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต  
 
เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 1800MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. ใบอนุญาต
ครอบคลุมสองแถบย่านความถ่ี และอนุญาตให้ TUC ใช้เพ่ือให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 18 ปี ใบอนุญาตส้ินสุดวนัท่ี  
15 กนัยายน พ.ศ. 2576  TUC ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขและช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต TUC ไดว้างหนงัสือ
ค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในประเทศเป็นจ านวนเงิน 21,288.72 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินค่าใบอนุญาตท่ียงั
ไม่ไดช้ าระ 
 
เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 900MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. ซ่ึงใบอนุญาต
นั้นอนุญาตให้บริษทัยอ่ยให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2574 TUC ตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขและช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต TUC ไดว้างหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในประเทศเป็น
จ านวนเงิน 73,036.06 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินค่าใบอนุญาตท่ียงัไม่ไดช้ าระ 
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2. สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ (ต่อ) 

 
บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 
 
กลุ่มกิจการไดล้งทุนใน True Cable ซ่ึงประกอบกิจการให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก (ระบบผ่านสายเคเบ้ิล) ภายใตส้ัญญากบั 
อสมท. ลงวนัท่ี  6 มิถุนายน พ.ศ. 2537 และสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ซ่ึงสัญญาดังกล่าวจะหมดอายุใน  
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ True Cable ตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปีแก่ อสมท. ในอตัราร้อยละของ
รายได ้ค่าบริการและค่าติดตั้งอุปกรณ์ท่ี True Cableไดรั้บหรือเท่ากบัเงินขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า (หมายเหตุขอ้ 38.3) 
นอกจากนั้น True Cable จะตอ้งด าเนินการจดัหา และส่งมอบอุปกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้ห้เป็นกรรมสิทธ์ิของ อสมท. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
ไวใ้นสญัญาเหล่านั้น 
 
True Cableไดว้างหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่งให้แก่ อสมท. เป็นจ านวนเงิน 31.20 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนั
การปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญา 
 
บริษทัยอ่ย TVG ไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์เพ่ือให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ระดบัชาติ ส าหรับ
กิจการท่ีไม่ใชค้ล่ืนความถ่ีเป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตดงักล่าวมีก าหนดส้ินสุดวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2571 นอกจากน้ี TVG และบริษทัยอ่ย 
ได้แก่ CNP และ PTE ได้รับใบอนุญาตหลายใบส าหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ จาก กสทช. ภายใตเ้ง่ือนไขของ
ใบอนุญาต บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีและแบ่งรายไดต้ามอตัราร้อยละท่ีระบุในใบอนุญาตให้แก่ กทสช. 
 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 กทสช.ไดอ้อกใบอนุญาตให้สิทธิในการใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลแก่ True4U 
และ TNN ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการ ใบอนุญาตท่ีได้รับและสิทธิการใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือด าเนินการช่อง Standard Variety ส าหรับ 
True4U และช่องข่าวส าหรับ TNN มีระยะเวลา 15 ปี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขรวมทั้งจ่ายค่าใบอนุญาตตามท่ีระบุใน
ใบอนุญาต นอกจากน้ีบริษทัย่อยได้วางหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในประเทศให้แก่ กสทช. จ  านวน 2,010.10 ล้านบาท เพ่ือเป็น
หลกัประกนัส าหรับค่าใบอนุญาตท่ียงัไม่ไดช้ าระ 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัค่าองค์ประกอบของงบการเงิน และ 
ไดมี้การปรับมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และเผ่ือขายให้เป็นมูลค่ายติุธรรม 
 

การจดัท างบการเงินให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและ 
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ือง
การใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยส าคัญต่องบการเงินรวม 
ในหมายเหตุขอ้ 6 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยในกรณีท่ีมีเน้ือความ
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความระหวา่งสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง 
 

3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
ซ่ึงเกีย่วข้องกบักลุ่มกจิการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2558)  
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
ซ่ึงเกีย่วข้องกบักลุ่มกจิการ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ 
เงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวใ้ห้ชดัเจนข้ึน การปรับปรุงดงักล่าวให้ความแตกต่าง
ระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริการท่ีมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจการ 
ท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารส าคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงิน 
ท่ีกิจการไดจ่้ายให้แก่กิจการท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารส าคญั มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบริษทัยอ่ย
เขา้มาในการจดัท างบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได้ และไดก้  าหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงัก าไรหรือขาดทุน มาตรฐาน
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 
ในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการเปิดเผย
ดงักล่าวรวมถึง 1) ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในล าดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย 
เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีใช ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ได้ก  าหนดให้ชัดเจนข้ึนว่ากิจการควร
พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาว่าการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไข
การรวมธุรกิจหรือไม่ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ไดก้  าหนดให้ชดัเจนข้ึนในเร่ือง ก) ภาระผกูพนัท่ี
กิจการตอ้งจ่ายช าระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้ค  านิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน วา่เป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของ
เจา้ของตามค านิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 
หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้  าหนดให้วดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดั
ประเภทเป็นส่วนของเจา้ของด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบ
ระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ได้ถือปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับการจดัตั้งการ 
ร่วมคา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานด าเนินงาน ไดก้  าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และก าหนดให้น าเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกับ
สินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กบัผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของ
กิจการ กลุ่มกิจการไดป้ระเมินผลกระทบแของมาตรฐานฉบบัน้ีและน ามาปรับใชแ้ลว้  
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
ซ่ึงเกีย่วข้องกบักลุ่มกจิการ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีได้ให้ค  านิยามของกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนและได้ก  าหนดข้อยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้กองทุน 
หลายกองทุนและกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเวน้จากการน าบริษัทย่อยเกือบทั้ งหมดมารวมในการจดัท า 
งบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ไดก้  าหนดให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนเปิดเผยขอ้มูลท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองมูลค่ายุติธรรมได้ก  าหนดให้ชัดเจนข้ึน เก่ียวกับขอ้ยกเวน้ 
ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใช้กบัทุกสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง  
การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึงสัญญาท่ีไม่เป็นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบ 
กบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการไม่ได้น ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้  
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ ท่ี มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ และเก่ียวข้อง 
กบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ืองสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
   (ปรับปรุง 2559)    และการด าเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2559)  
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุงและการตีความ (ต่อ) 
 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลัง
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกจิการไม่ได้น ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนับังคบัใช้ (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ และเก่ียวข้องกับ 
กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้ห้ความชดัเจนในหลายประเด็น ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 

- ความมีสาระส าคัญ – กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบท่ีท าให้ผู ้ใช้งบการเงินเข้าใจ 
รายการได้ลดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระส าคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบ  
ท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจ าเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหาก
เก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใช้
การรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยนืยนัวา่หมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบัตามล าดบัการแสดง
รายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิด
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพ่ิมในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 
2559) เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีการเลือกใชน้โยบายบญัชี
ส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัย่อย การร่วมค้า หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกท่ี 
จะเปล่ียนมาใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งท าโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ 1) ให้ทางเลือกเพ่ิมส าหรับกิจการท่ีไม่ใช่
กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมค้าท่ีเป็นกิจการ 
ท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั
ร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใช้อยู ่หรือจะถอดการวดัมูลค่า
ยติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะ 
ด้านการลงทุน และ 2) เพ่ิมทางเลือกในการใช้วิธีส่วนได้เสียส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือไดก้  าหนดให้มีความชดัเจนถึงความหมาย
ของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนใน
รายงานทางการเงินระหวา่งกาล” วา่กิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผอ่นปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหวา่งกาลไป
ถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ช้งบการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้น
ในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุงและการตีความ (ต่อ) 
 

3.2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ และเก่ียวข้องกับ 
กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นั่นคือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดัของมูลค่าท่ีจะ
ไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์
กนัเป็นอยา่งมาก 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ความชดัเจนเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
สินทรัพย ์(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย) ถูกจดัประเภทใหม่จาก “ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย” เป็น “ท่ีมีไวเ้พ่ือจ่ายให้แก่ผูเ้ป็น
เจา้ของ” หรือถูกจดัประเภทใหม่ในทางตรงกนัขา้มนั้น ไม่ถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงแผนการขายหรือแผนการจ่ายและ
ไม่ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการบนัทึกบญัชีส าหรับการเปล่ียนแปลง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกบั 1) ขอ้ยกเวน้ใน
การจดัท างบการเงินรวมว่าให้ใชก้บักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการ
ลงทุนดว้ยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนจะตอ้งน าบริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้น
การลงทุนและบริษทัยอ่ยดงักล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัท างบการเงินรวมดว้ย 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้  าหนดให้มีความชดัเจนมากข้ึนส าหรับ 1) การซ้ือส่วน
ไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อน าหลกัการ
บญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมด าเนินงานมีการซ้ือส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกนั
เพ่ิมข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นการด าเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วมด าเนินงานยงัคงมีการควบคุม
ร่วมอยู ่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การก าหนดให้ชดัเจนยิ่งข้ึนให้กิจการท่ีเป็นกิจการท่ี
ด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัยอ่ยท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตามท่ีก าหนดใน TFRS 12 
แมไ้ม่ไดมี้การจดัท างบการเงินรวม 
 

ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบจากการปฎิบติัตามมาตรฐานเหล่าน้ี 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบ
ต่อกลุ่มกิจการ  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคญัมีทั้งส้ิน 47 ฉบับ 
ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญั
ต่อกลุ่มกิจการ  
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 
3.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 
(ก) สกลุเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานและสกลุเงนิที่ใช้น าเสนองบการเงนิ 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทั
ด าเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงิน
ท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ี 
ตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และ 
ท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัราแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มหากมีการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการ
ท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกจิการ 
 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง)  
ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินดงัน้ี 
 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะ

การเงินนั้น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบก าไรขาดทุนแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
 

3.4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี  
เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.5 เงนิลงทุน 
 

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ   
1. เงินลงทุนเพ่ือค้า  2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด  3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป การจดัประเภทข้ึนอยู่กับ
จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้  าหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภท
เป็นระยะ 
 
1. เงินลงทุนเพ่ือคา้ คือ เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมายหลกัในการหาก าไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น ไม่เกิน 3 เดือนนบัแต่

เวลาท่ีลงทุน และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 
2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด คือเงินลงทุนท่ีมีก าหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบก าหนด  

ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบก าหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวใ้น
สินทรัพยห์มุนเวียน 

3. เงินลงทุนเผ่ือขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลง 
ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจ านงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นท่ีตอ้งขายเพ่ือเพ่ิม
เงินทุนด าเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

4. เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน  ซ่ึงหมายถึงมุลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการท ารายการ 

 
เงินลงทุนเพ่ือคา้และเงินลงทุนเผ่ือขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอา้งอิง
จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท าการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายการก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเพ่ือคา้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน รายการก าไรและ
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผ่ือขายรับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หักดว้ยค่าเผ่ือการ
ลดลงของมูลค่า 
 
เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจเกิดการด้อยค่า หากราคาตามบญัชีของ 
เงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่ารวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ  าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั
ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ  าหน่ายจะก าหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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3.6 ลูกหนีก้ารค้า 

 
ลูกหน้ีการค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้าย
ในการบริหาร  
 

3.7 สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คงเหลือค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ าหนัก ตน้ทุนของการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่นค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง  
หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินคา้ หรือส่วนลดการน าบตัรส่วนลดไปข้ึนเป็นเงินสด (rebate)  
ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ย 
ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกู้ยืม มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่า 
จะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูป รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผ่ือการลดมูลค่า
ของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ  าเป็น 
 

3.8 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง 
และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่าง
ก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 
การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการและตน้ทุนการกู้ยืม  
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพกัทันทีเม่ือ 
สินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอยา่งมีนยัส าคญั หรือระหวา่งท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
หลงัการรับรู้เร่ิมแรก อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 
3.9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 
(ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการเปิดรับ
หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จากการใช้อ  านาจเหนือผูไ้ด้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการ 
มีอ  านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการ
สูญเสียอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้น
ท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระ  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจ
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ย
มูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุ้นท่ีถือ 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่
โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบ
แทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ผลก าไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในก าไรหรือ
ขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ 
และให้บนัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น 
 
กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกวา่มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
ในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่า
มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบก าไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการ 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า  ต้นทุนจะมีการปรับเพ่ือ
สะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 
 
รายช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 

3.9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(ข) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มกิจการ ส าหรับการซ้ือ
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาใน
บริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจะถูกบนัทึกใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนยัส าคญั ส่วนไดเ้สียในหุ้นท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใชร้าคายติุธรรม การ
เปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนท่ี
เหลือของบริษทัร่วม การร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ถา้ส่วนได้เสียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 

(ค) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือ การท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียใน
การแสดงในงบการเงินรวม ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
น้ีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สีย
อยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงั
การได้มาดงักล่าวขา้งตน้ จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมมีมูลค่า
เท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่ม
กิจการมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
 

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากมี 
ขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของ 
เงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุน 
 

รายการก าไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมนั้น   
รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิด
การดอ้ยค่า 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 
3.9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ค) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
บริษัทร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบัญชีเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ก าไรและขาดทุน 
ในเงินลงทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพ่ือ
สะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย  ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการ
ไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 
รายช่ือของบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 
 

(ง) การร่วมการงาน 
 
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการด าเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยู่กับสิทธิและภาระผูกพนั 
ตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณาว่าเป็น การร่วมคา้ ซ่ึงการ 
ร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนเพ่ือรับรู้ส่วนแบ่ง
ก าไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สีย 
หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมค้ามีจ  านวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในการร่วมค้านั้ น 
(ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั้น) กลุ่ม
กิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกว่าส่วนได้เสียของตนในการร่วมคา้นั้น นอกจากว่ากลุ่มกิจการมีภาระผูกพนั หรือ 
ไดจ่้ายเงินเพ่ือช าระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้ไปแลว้ 
 
รายการก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบัการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมคา้นั้น   
รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนั 
เกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ  าเป็น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ  
 
รายละเอียดของการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20  
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 
3.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนเดิมหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ซ้ือสินทรัพยน์ั้น  
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้น
เกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าว สามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และจะตดั
มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใน
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงเพ่ือตดัจ าหน่ายตน้ทุนของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทให้เท่ากบัมูลค่า
คงเหลือตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายขุองสญัญาเช่า 
 
รายละเอียดอายกุารใชง้านมีดงัต่อไปน้ี 

 จ านวนปี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 10 - 40 
อุปกรณ์ระบบโทรศพัท ์  

- อุปกรณ์ Switching 15 
- อุปกรณ์เคร่ืองส่ง 15 - 35 
- โครงข่ายตอนนอก 15 - 35 
- อุปกรณ์โครงข่ายโทรศพัทมื์อถือ 12 - 25 
- อุปกรณ์ Wifi 5 – 25 
โทรศพัทส์าธารณะ 8 – 15 
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5 – 15 
ระบบการบริหารโครงข่าย 15 
อุปกรณ์โทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 3 - 20 
อุปกรณ์ระบบมลัติมีเดีย 5 - 35 
ยานพาหนะ 5 - 7 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อายขุองสญัญาเช่า 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10 

 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้เหมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค  านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 
3.11 สัญญาเช่า - กรณทีี่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 
สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมด ถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
 
จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้างอยู ่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย 
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีท่ี
เหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 
สัญญาเช่า - กรณทีี่กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยเ์ช่นเดียวกบัสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มกิจการ 
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า) รับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้เช่า 
 

3.12 ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้และหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึนของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยนั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
ท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจเป็น
หน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงค่าความนิยมเกิดข้ึนจากส่วนงานปฏิบติัการท่ีระบุได ้
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 
3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
(ก) ตน้ทุนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
ตน้ทุนท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
 มีความเป็นไปไดใ้นทางเทคนิคท่ีกิจการจะท าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้เสร็จสมบูรณ์เพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถท่ีจะน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรด้านเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะน ามาใช้เพ่ือท าให้การพฒันาเสร็จ

ส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้
 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันาไดอ้ยา่ง

น่าเช่ือถือ 
 
ต้นทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีท างานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
 
ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหนา้น้ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ แต่ไม่เกินระยะเวลาสิบปี 

 
(ข) ลิขสิทธ์ิ 

 
ลิขสิทธ์ิ เกิดจากสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิระหว่างบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัยอ่ยแห่งนั้น โดยให้สิทธิแก่บริษทัยอ่ย
ในการให้บริการดาวน์โหลดเพลงและวีดีโอคลิปผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทัยอ่ย ลิขสิทธ์ิแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม 
โดยตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาแต่ไม่เกินระยะเวลาส่ีปี 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 
3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 
(ค) ค่าสิทธิส าหรับรายการและภาพยนตร์รอตดับญัชี 

 
ค่าสิทธิส าหรับรายการและภาพยนตร์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าสิทธิส าหรับรายการและภาพยนตร์และ
ภาระผูกพนัจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายใตส้ัญญาลิขสิทธ์ิเม่ือระยะเวลาของสัญญาเร่ิมตน้ โดยทราบมูลค่าท่ีแน่นอน
ของค่าสิทธิและไดรั้บวสัดุรายการพร้อมท่ีจะแพร่ภาพ ค่าสิทธิรายการกีฬาตดัจ าหน่ายตามจ านวนการถ่ายทอดการแข่งขนั ส่วนค่าสิทธิ
รายการและภาพยนตร์อ่ืน ๆ ตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสญัญาแต่ไม่เกินสองปี หรือตามจ านวนคร้ังท่ีออกอากาศ
ถ้ามีการก าหนดจ านวนคร้ังไว้ในสัญญา หรือตัดจ าหน่ายตามอัตราส่วนของรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับของรายการนั้ นๆ 
ตลอดระยะเวลาของแผนการออกอากาศนับตั้งแต่ออกอากาศคร้ังแรกแต่ไม่เกินห้าปี ค่าตดัจ าหน่ายค่าสิทธิรายการและภาพยนตร์
บนัทึกเป็นตน้ทุนบริการ  
 

(ง) สิทธิตามสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
 
ภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยเหล่านั้นตอ้งช าระผลตอบแทนรายปีให้กบัคู่สัญญาผูใ้ห้อนุญาตเป็น
อตัราร้อยละของรายได้ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ่ายเท่ากบัจ านวนผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา แล้วแต่จ านวนใด 
จะมากกวา่ สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการแสดงดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตลอด
อายขุองสัญญา ซ่ึงแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา 
ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการแสดงรวมอยู่ในตน้ทุนการให้บริการ  สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
จะไม่มีการตีราคาใหม่หลงัจากวนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกแต่จะพิจารณาการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี 
 

(จ) สญัญาการให้บริการ 
 
ภายใตส้ัญญาการให้บริการของบริษทัย่อย สัญญาการให้บริการแสดงดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของรายได้ค่าบริการตามอายุของสัญญา 
สัญญาการให้บริการแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา  
ค่าตดัจ าหน่ายสัญญาการให้บริการแสดงรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ สัญญาการให้บริการจะไม่มีการตีราคาใหม่หลงัจากวนัท่ี
รับรู้เม่ือเร่ิมแรกแต่จะพิจารณาการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี 
 

(ฉ) ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงใบอนุญาต  
 
ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงใบอนุญาตประกอบดว้ย ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ใบอนุญาตเพื่อประกอบ
กิจการออกอากาศแพร่ภาพทางโทรทศัน์ และตน้ทุนทางตรงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงใบอนุญาต ตน้ทุนใบอนุญาตรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระทั้งหมด
กบัมูลค่าตน้ทุนของใบอนุญาตท่ีถูกบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัจะรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงินตลอดระยะเวลาการช าระ ตน้ทุนการ
ไดม้าซ่ึงใบอนุญาตจะไม่มีการตีราคาใหม่หลงัจากวนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกแต่จะพิจารณาการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 
3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 
(ช) สิทธิการใชช่้องสญัญาณดาวเทียม 

 
สิทธิการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาวตดัค่าเส่ือมราคาตามอายสุัญญาเช่าระยะเวลาสิบสองปี ซ่ึงมีระยะเวลา
สั้นกวา่อายกุารใชง้านทางเศรษฐกิจ 
 

(ซ) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนประกอบดว้ยสิทธิในการให้บริการเช่าวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูง และการพาดสายกระจาย ซ่ึงแสดงดว้ย
ราคาทุน ซ่ึงเท่ากับราคามูลค่ายุติธรรมของหุ้นท่ีออกโดยบริษทัย่อยเพ่ือเป็นผลตอบแทนแก่สิทธิดงักล่าว สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ขา้งตน้ตดัจ าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ เป็นระยะเวลายีสิ่บถึงยีสิ่บห้าปี 
 

3.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่าย จะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพย์
อ่ืนท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า  เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจต ่ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวน 
ท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยก
ออกมาไดเ้พ่ือวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
3.15 ต้นทุนในการได้มาของผู้ใช้บริการ 

 
ตน้ทุนในการได้มาของผูใ้ช้บริการเป็นตน้ทุนของอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับลูกค้าเพ่ือเขา้ถึงบริการของกลุ่มกิจการ รวมทั้งเคร่ืองโทรศพัท์ท่ี 
มอบให้ผูใ้ช้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ต้นทุนในการได้มาของผูใ้ช้บริการตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของอายุของประโยชน์ท่ีคาดว่าจะรับ 
ตน้ทุนในการไดม้าของผูใ้ชบ้ริการไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
3.16 ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นตามล าดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค  านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการไดด้ าเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหาร
จะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยค านึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถน ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติั  
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากร 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 
3.16 ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชีท่ีแสดง
อยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือ
รายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทาง
บญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค  านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ท่ีคาดไดค้่อนขา้ง
แน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ  านวนผลต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และ 
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็น
หน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

3.17 เงนิกู้ยืม 
 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกับมูลค่าท่ีจ่ายคืน 
เพ่ือช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้างส่วนหรือ
ทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงินบางส่วนหรือ
ทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
สิบสองเดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 

3.18 ประมาณการหนีสิ้น 
 

ประมาณการส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม ตน้ทุนการปรับโครงสร้างกิจการ และ การฟ้องร้องตามกฎหมายจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการ 
มีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้น
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
ประมาณการหน้ีสินเพ่ือการปรับโครงสร้างองคก์ร ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าเบ้ียปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชย
การเลิกจา้งพนกังาน ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้ส าหรับขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคต 
 

ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระ
ผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพ่ือช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั โดย
ใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ี
ก าลงัพิจารณาอยู ่การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

3.19 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มกิจการได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยใช้แผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มกิจการและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้สมทบกองทุนจากพนักงานและ
กลุ่มกิจการ เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพของกลุ่มกิจการ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีไดจ่้ายเงินสมทบนั้น 
 

เงนิชดเชยตามกฎหมาย 
 

เงินชดเชยตามกฎหมายคือ จ านวนเงินผลประโยชน์พนกังานท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั 
เช่น อาย ุจ  านวนปีท่ีให้บริการ และค่าตอบแทน 
 

หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ภาระผกูพนัน้ีค  านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปีดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของ
ผลประโยชน์พนักงานจะประมาณการโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล  
ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบก าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระหน้ีสินของ
ผลประโยชน์พนกังาน 
 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานรับรู้ 
ในส่วนของเจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
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3.20 ทุนเรือนหุ้น 

 
(ก) หุ้นสามญัจดัเป็นตราสารทุน 
 
(ข) ตน้ทุนโดยตรงท่ีเก่ียวกบัการออกหุ้นใหม่ (ไม่รวมกรณีการรวมธุรกิจ) สุทธิจากภาษี จะแสดงเป็นรายการหกัจากเงินท่ีไดรั้บจากการ

ออกตราสารทุน ตน้ทุนโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งในการออกหุ้นอนัเน่ืองจากการรวมธุรกิจ จะถูกรวมเป็นราคาทุนของเงินลงทุน 
 
(ค) เงินปันผลจากหุ้นสามญัจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นเม่ือมีการประกาศจ่าย 
 

3.21 การรับรู้รายได้ 
 
ธุรกิจให้บริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
 
รายได้ค่าบริการการใช้โทรศพัทภ์ายในพ้ืนท่ีบริการเขตนครหลวง และโทรทางไกลภายในประเทศ รับรู้ตามระยะเวลาท่ีให้บริการใน
อตัราค่าบริการท่ีก าหนดโดย ทศท. หากรอบระยะเวลาการแจง้หน้ีแก่ลูกคา้ไม่ตรงตามเดือนปฏิทิน บริษทัจะประมาณการใชภ้ายในพ้ืนท่ี
โดยดูจากประวติัการใช้โทรศพัทข์องลูกคา้ รายไดค้่าบริการท่ียงัไม่มีการออกใบแจง้หน้ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินภายใตลู้กหน้ี
การคา้ 
 
การโทรทางไกลระหว่างประเทศทั้งโทรเขา้และโทรออกผ่านโครงข่ายของ กสท. โดย กสท. เป็นผูอ้อกใบแจง้หน้ีโดยตรงให้กบัลูกคา้
ของบริษทั กสท. จะแบ่งรายไดใ้ห้บริษทัต่อการโทรแต่ละคร้ังในอตัราท่ีตกลงร่วมกนัต่อนาที ส าหรับการโทรทางไกลระหว่างประเทศ
ทั้งโทรเขา้และโทรออก บริษทัจะรับรู้รายไดค้่าบริการโทรทางไกลระหวา่งประเทศตามรายงานการใชโ้ทรศพัทซ่ึ์งออกโดย กสท. 
 
รายได้จากการให้บริการวงจรเช่า DDN รับรู้ตามระยะเวลาท่ีให้บริการในอตัราท่ีระบุในสัญญา รายได้จากการให้บริการ DDN รายปีท่ีออก 
ใบแจง้หน้ีแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายไดจ้ะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้รายไดร้อการรับรู้ 
 
รายได้จากการให้บริการติดตั้งโทรศพัท์พ้ืนฐาน และ PCT จะรับรู้เม่ือให้บริการติดตั้งแลว้เสร็จ รายได้รับล่วงหน้าค่าติดตั้งบนัทึกเป็น
รายไดร้อการรับรู้และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้รายไดร้อการรับรู้ 
 
รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทส์าธารณะรับรู้ตามระยะเวลาการให้บริการโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ (ตวัเลขมิเตอร์) 
และเงินสดท่ีเก็บได ้
 
รายไดจ้ากการให้บริการอินเตอร์เน็ตรับรู้ตามระยะเวลาท่ีลูกคา้ใชจ้ริง 
 
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์โทรศพัทแ์ละเคร่ืองโทรศพัท ์รับรู้เม่ือมีการส่งมอบอุปกรณ์โทรศพัทแ์ละเคร่ืองโทรศพัท ์ และลูกคา้รับมอบแลว้ 
 
รายไดจ้ากการให้บริการรายการวิทย ุซ่ึงรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการส่งกระจายเสียง 
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3.21 การรับรู้รายได้ (ต่อ) 

 
ธุรกิจให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 
รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีให้บริการ เงินสดรับจากการขายบตัรเติมเงินจะรับรู้เป็นรายได้
รับล่วงหนา้จนกวา่จะมีการให้บริการกบัลูกคา้แลว้ 
 
การโทรทางไกลระหว่างประเทศทั้งโทรเขา้และโทรออกผ่านโครงข่ายของ กสท. โดย กสท. เป็นผูอ้อกใบแจง้หน้ีโดยตรงให้กบัลูกคา้
ของบริษทั กสท. จะแบ่งรายได้ให้บริษทัต่อการโทรแต่ละคร้ังในอตัราท่ีตกลงร่วมกนัต่อนาที ส าหรับการโทรทางไกลระหว่างประเทศทั้ง    
โทรเขา้และโทรออก บริษทัจะรับรู้รายไดค้่าบริการโทรทางไกลระหวา่งประเทศตามรายงานการใชโ้ทรศพัทซ่ึ์งออกโดย กสท. 
 
รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงคา้งตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเช่า รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือการ
ให้บริการแลว้เสร็จ 
 
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรับรู้เม่ือมีการส่งมอบอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและลูกคา้รับมอบแลว้ 
 
ธุรกิจให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 
 
รายไดจ้ากค่าบริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายเดือนรับรู้เป็นรายไดใ้นเดือนท่ีให้บริการ โดยเร่ิมรับรู้เม่ือติดตั้งอุปกรณ์เสร็จส้ิน 
ค่าบริการรายเดือนรวมค่าเช่าอุปกรณ์จากสมาชิกท่ีไม่ไดซ้ื้อขาดอุปกรณ์ 
 
รายไดจ้ากเงินสนบัสนุนค่าโฆษณาและค่าคอมมิชชัน่ส าหรับส่ือรับรู้เม่ือรายการนั้นไดมี้การออกอากาศและไดมี้การจ่ายค่าโฆษณานั้นแลว้ 
 
รายไดจ้ากการติดตั้งอุปกรณ์และค่าเช่ือมต่อ บนัทึกเป็นรายการรายไดรั้บล่วงหน้า เม่ือไดติ้ดตั้งอุปกรณ์แก่ลูกคา้เสร็จแลว้ และจะทยอย
รับรู้เป็นรายไดต้ลอดอายกุารเป็นสมาชิก 
 
รายไดค้่าบ  ารุงรักษารับรู้เม่ือการให้บริการบ ารุงรักษาเสร็จส้ิน  
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้เก่ียวกบัอลับั้มเพลงแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้ท่ีขายเป็นจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย สินคา้รับคืน 
และส่วนลดแลว้ 
 
รายไดจ้ากการจดัแสดงคอนเสิร์ตเป็นรายไดจ้ากการรับจา้งจดัคอนเสิร์ตและการแสดงรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการแสดงแลว้ 
 
ค่าบอกรับเป็นสมาชิกท่ีไดรั้บเงินล่วงหน้า จะบนัทึกเป็นรายไดร้อการรับรู้ และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการตามระยะเวลาในสญัญา 
 
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์แปลงสญัญาณรับรู้เม่ือไดส่้งมอบอุปกรณ์แปลงสญัญาณ และลูกคา้รับมอบแลว้ 
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 

 
3.21 การรับรู้รายได้ (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจการ 
 
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาให้อนุญาตดงักลาวในหมายเหตุขอ้ 2 ทศท. และ กสท. และ อสมท. มีสิทธิในส่วนแบ่งรายไดท่ี้กลุ่มกิจการไดรั้บ    
ส่วนแบ่งรายไดค้  านวณตามอตัราร้อยละและวิธีการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา ส่วนแบ่งรายไดด้งักล่าวไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ 
 
รายไดทุ้กประเภทแสดงสุทธิจากส่วนลดเงินสด และส่วนลดจากการส่งเสริมการขายท่ีเป็นเงินสดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กลุ่มกิจการรับรู้รายไดอ่ื้น ดงัน้ี 
 
รายไดจ้ากการให้เช่าและค่าสิทธิ - รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
ดอกเบ้ียรับ - รับรู้ตามผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง และ 
เงินปันผลรับ - รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิ 
 

3.22 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน
ด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะผูบ้ริหารท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3.23 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (กลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลกิ) ที่ถือไว้เพ่ือขาย 
 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขายเม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะได้รับคืน 
ส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นตอ้งมีความเป็นไปไดสู้งมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) นั้นจะวดั
มูลค่าด้วยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกับมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย หากมูลค่าตามบญัชีท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มา 
จากการขายมากกวา่ท่ีจะไดรั้บคืนจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป 
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4. การปรับงบการเงนิย้อหลัง และการเปลี่ยนประมาณการบัญชี 

 
4.1 การปรับงบการเงนิย้อนหลงั 

 
เม่ือวนัท่ี  4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 1800MHz จาก กสทช. เพ่ือให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 18 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการสามารถระบุตน้ทุนทางตรงเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้า 
ซ่ึงใบอนุญาต ซ่ึงควรถือเป็นตน้ทุนเร่ิมแรกของใบอนุญาต การปรับปรุงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 AWC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดท้  าสัญญาเช่าระยะยาวกบั DIF เพ่ือให้เช่าระบบใยแก้วน าแสงเป็นระยะเวลา  
20 ปี ในงบแสดงฐานะการเงินของปี พ.ศ. 2558 สินทรัพยด์งักล่าวแสดงไวเ้ป็น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ กลุ่มกิจการได้จดัประเภท
รายการใหม่เป็น อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 40 การจดัประเภทใหม่ไม่มีผลกระทบต่องบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 
เน่ืองจากรายการปรับปรุงดงักล่าวไม่เก่ียวกบัปี พ.ศ. 2557 ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงไม่ได้เสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2558 เพื่อเปรียบเทียบ 
 
รายการปรับปรุงต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ตามที่รายงาน  ตามที ่
 ไว้เดมิ รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 38,628.42 (53.21) 38,575.21 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 5.53 790.72 796.25 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 98,456.92 (790.72) 97,666.20 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 69,297.50 733.48 70,030.98 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 65,865.89 425.78 66,291.67 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ 86.05 20,816.21 20,902.26 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 36,785.44 (20,561.72) 16,223.72 
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4. การปรับงบการเงนิย้อหลัง และการเปลี่ยนประมาณการบัญชี (ต่อ) 

 
4.2 การเปลีย่นประมาณการบัญชี 

 
ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการเร่ือง 
การทบทวนอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการพบวา่ควรมีการยืดอายกุาร
ให้ประโยชน์ของอุปกรณ์บางชนิดโดยพิจารณาจากปัจจยัหลกัไดแ้ก่ การพฒันาของเทคโนโลยี มาตรฐานของการบ ารุงรักษา 
เง่ือนไขในการใช้งาน การเทียบเคียงกับธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศสากล และการไดรั้บความเห็นจากวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญ 
กลุ่มกิจการจึงไดเ้ปล่ียนประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 
อายกุารใหป้ระโยชน์เดิม และอายุการใหป้ระโยชน์ใหม่แสดงเปรียบเทียบดงัต่อไปน้ี 
 

 
 อายุการใช้งานเดมิ อายุการใช้งานใหม่ 

 ปี ปี 
   

อุปกรณ์โครงข่ายโทรศพัทมื์อถือ 12 15 
เราทเ์ตอร์โมเดม 5 7 
 
ผลของการเปล่ียนแปลงค่าเส่ือมราคาท่ีมีต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 แสดงเปรียบเทียบ
ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 อายุการใช้งานเดมิ อายุการใช้งานใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ค่าเส่ือมราคา 6,624.33 4,715.42 
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5. การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 

 
5.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของ
กลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน
ของกลุ่มกิจการให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่มกิจการจึงใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 
 
(ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

การซ้ือสินทรัพย ์อุปกรณ์และอุปกรณ์โครงข่ายส่วนใหญ่ท าในสกุลเงินตราต่างประเทศ เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน กลุ่มกิจการใช้สัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กลุ่มกิจการไม่มี
นโยบายการเก็งก าไรจากสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 
 
สัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีกลุ่มกิจการท าไวก้ับบุคคลภายนอกเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือรายการธุรกรรมในอนาคตท่ีเฉพาะเจาะจง ในหมายเหตุขอ้ 5.2 

 
(ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อยา่งไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด นอกจากน้ีกลุ่มกิจการไม่มีเงินกูย้มืจากภายนอก ดงันั้น กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัรา
ดอกเบ้ียเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 
 

(ค) ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

การให้สินเช่ือของกลุ่มกิจการมีลกัษณะท่ีไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัส าคญั กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีจะท าให้แน่ใจวา่การขายสินคา้
และการให้บริการไปยงัลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีมีความเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนัธ์และรายการเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะ
ท ารายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัสูง 

 
(ง) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มกิจการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอยา่งรอบคอบโดยการด ารงเงินสดและหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับอยา่งเพียงพอและ 
จดัให้มีแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมโดยมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอในการช าระภาระผูกพนัใดๆ กลุ่มกิจการ 
มีวตัถุประสงคใ์นการด ารงความยดืหยุน่ดา้นสภาพคล่องดว้ยการพยายามรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีไดต้กลงไวใ้ห้มีความเพียงพอ 
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5. การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

5.2 การบัญชีส าหรับอนุพนัธ์ที่เป็นเคร่ืองมือทางการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเส่ียง 
 

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ สัญญาอตัราแลกเปล่ียน
ล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการก าหนดอตัราท่ีจะใช้รับรู้สินทรัพยท่ี์เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศซ่ึงจะไดรั้บจริง หรือท่ีจะใชรั้บรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะตอ้งจ่ายช าระ 
 

ณ วนัท่ีท าสัญญา เคร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงินจะถูกบนัทึกดว้ยราคาทุนและ ณ วนัส้ินงวดบญัชีเคร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงินจะถูกวดั
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซ่ึงอา้งอิงจากราคาตลาด นอกจากน้ีก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวดจะถูกรับรู้ในงบก าไรและขาดทุน และ
รับรู้เป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีอนุพนัธ์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากจ านวนเงินท่ีจะได้รับจาก
สินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสินจะถูกหกักลบกบัมูลค่าท่ีเปล่ียนแปลงไปของสญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี
ไดรั้บหรือจ่ายช าระจริง  
 

รายละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 37 
 

6. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี 
และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชี 
ท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน 
รอบระยะเวลาบญัชีหนา้มีดงัน้ี 
 

6.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญัและข้อสมมตฐิาน 
 

(ก) การด้อยค่าของค่าความนิยม ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าความนิยมทุกปีตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.12 และพิจารณาขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการค านวณมูลค่า
จากการใช้ การค านวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน 
 

ในการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม หากประมาณการตน้ทุนของเงินทุนหลงัภาษีท่ีใชใ้นการค านวณกระแสเงินสดคิดลด สูงข้ึน
ร้อยละ 10 ของอตัราท่ีผูบ้ริหารประมาณไว ้(เช่น ร้อยละ 11.33 แทนท่ีจะเป็นร้อยละ 10.30) มูลค่าจากการใช้ของค่าความนิยมยงัสูง
กวา่มูลค่าตามบญัชีของส่วนงานด าเนินงาน ดงันั้นค่าความนิยมของส่วนงานด าเนินการทั้งหมดจึงไม่ดอ้ยค่า 
 

(ข) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเป็นการปรับมูลค่าของลูกหน้ีดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าอาจเกิดความเสียหายเน่ืองจากการเก็บหน้ีไม่ได ้ผูบ้ริหารใช้
ดุลยพินิจในการประมาณค่าความเสียหายส าหรับยอดลูกหน้ีคงเหลือโดยพิจารณาจากหลายๆวิธีผสมกัน เช่น ตามอตัราร้อยละของ
รายได ้การวิเคราะห์อายหุน้ี ประสบการณ์การเก็บหน้ี โดยพิจารณาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจปัจจุบนัร่วมดว้ย อยา่งไรก็ตามการ
ใช้วิธีประมาณค่าและสมมติฐานต่างๆ เหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญและอาจต้องมีการ
ปรับปรุงค่าเผ่ือดงักล่าวในอนาคต  
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6. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
6.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญัและข้อสมมตฐิาน (ต่อ) 

 
(ค) อายุการใช้งานของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการประกอบดว้ยโครงข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือเม่ือส้ินสุดการใชง้านของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท มีผลอยา่งมากต่อค่าเส่ือมราคา อายุ
การใชง้าน และมูลค่าคงเหลือเม่ือส้ินสุดการใชง้านของสินทรัพยจ์ะมีการประเมินทุกปี เพื่อสะทอ้นอายกุารใช้งานท่ีคงเหลืออยูจ่ริง 
โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสภาพทางกายภาพของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

(ง) ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้และหน้ีสินภาษีเงินได้จะรับรู้จากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กบัมูลค่า
คงเหลือตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาว่ากลุ่มกิจการจะมีความ
เป็นไปได้อย่างสูงท่ีจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพ่ือใช้กลับรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้ กลุ่มกิจการใช้ข้อสมมติฐานในการ
ประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาท่ีจะใชผ้ลแตกต่างชัว่คราวนั้น การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานดงักล่าวในแต่ละงวด
อาจท าให้มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อสถานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

(จ) เงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจการได้ค  านวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมจากการคิดลดกระแสเงินสดโดยอตัราคิดลดอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม  
ซ่ึงกรรมการของกลุ่มกิจการคาดวา่จะจดัหาเงินกูย้มืได ้ณ วนัท่ีรายงานทางการเงิน การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในอนาคตจะ
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มื 
 

(ฉ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายพนักงานเม่ือเกษียณอายข้ึุนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงสมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายเม่ือเกษียณอาย ุ
 
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงได้แก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัเม่ือเกษียณอาย ุในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มกิจการ
พิจารณาใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณอาย ุ 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆ ส าหรับภาระผูกพนับ าเหน็จบ านาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ข้อมูลเพ่ิมเติมเปิดเผยใน 
หมายเหตุขอ้ 31 
 
หากอตัราคิดลดท่ีใช้เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 จากท่ีผูบ้ริหารคาดการณ์ไว ้มูลค่าภาระผูกพนับ าเหน็จบ านาจจะลดลง 205.23 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึน 242.88 ลา้นบาท 
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6. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 

6.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญัและข้อสมมตฐิาน (ต่อ) 
 

(ช) สัญญาการให้บริการ 
 

มูลค่าปัจจุบนัของสัญญาการให้บริการ ณ วนัเร่ิมแรกค านวณจากการคิดลดกระแสเงินสดของประมาณการรายได้จากสัญญา 
การให้บริการโดยอตัราคิดลดของอตัราถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักต้นทุนของเงินทุนของกลุ่มกิจการ (“WACC”) การเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติฐานดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าตามบญัชีของสญัญาการให้บริการ  
 

6.2  การใช้ดุลยพนิิจที่ส าคญัในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
 

(ก) งบการเงนิรวมของกจิการที่กลุ่มกจิการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 
 
ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาวา่กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุมทางพฤตินยั (de facto control) เหนือ TKSC ถึงแมว้า่จะถือหุ้นนอ้ยกว่าร้อยละ 50 
ของสิทธิในการออกเสียง กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุมทางการเงินและการด าเนินงานของ TKSC และไม่มีขอ้มูลในอดีตท่ีปรากฏว่า
ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนไดร้วมกลุ่มเพ่ือใช้สิทธิในการออกเสียงร่วมกนั ดงันั้น TKSC ไดถู้กจดัประเภทเป็นบริษทัยอ่ยและจะถูกน ามาจดัท า
งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ 
 

(ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินระดบัของความมีอิทธิพลท่ีกลุ่มบริษทัมีใน DIF และTRUE GS และไดต้ดัสินใจว่ากลุ่มกิจการมีอิทธิพลอยา่ง
เป็นสาระส าคญัถึงแมว้่ามีการถือหุ้นเป็นจ านวนร้อยละ 28.11 และร้อยละ 45.00 ตามล าดบั ดงันั้นจึงจดัเป็นประเภทเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

(ค) การร่วมการงาน 
 

บริษทัถือสิทธิในการออกเสียงท่ีต่างกนัในการร่วมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานน้ี เน่ืองจาก
ภายใตส้ัญญาท่ีตกลงร่วมกนัไดก้  าหนดว่าการตดัสินใจใดๆเก่ียวกบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งได้รับความเห็นชอบอยา่งเป็นเอกฉันท ์
จากผูท่ี้ร่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั้น 
 

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ากดั และให้สิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัจ ากดัน้ีแก่กลุ่มกิจการ
และผูร่้วมการงานอ่ืน ภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันั้นเงินลงทุนน้ีจึงจดัเป็น “การร่วมคา้” 

 

7. การจัดการความเส่ียงเกีย่วกบัทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มกิจการเพ่ือ
สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตน้ทุนของ
เงินทุน 
 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกูเ้พ่ือปรับโครงสร้างหน้ี หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลด
ภาระหน้ีสิน 
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8. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานรวม 

 
คณะผูบ้ริหารเป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน คณะผูบ้ริหารไดพิ้จารณาส่วนงานด าเนินงานโดยใชข้อ้มูลท่ีไดผ้า่นการทบทวน
จากคณะผูบ้ริหารแลว้เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน 
 
กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มกิจการมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
คณะผูบ้ริหารไดแ้บ่งส่วนงานด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานด าเนินงานหลกัคือ การให้บริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน การให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
และการให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 
 
 การให้บริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน ให้บริการติดตั้งและบริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 2.6 ลา้นเลขหมาย รวมถึงการให้บริการ

โทรศพัท์สาธารณะและบริการเสริมต่างๆ บริการส่ือสารข้อมูล บริการมลัติมีเดีย 
บริการให้เช่าวงจรส่ือสัญญาณความเร็วสูงผ่านโครงข่ายมลัติมีเดีย บริการ Broadband 
บริการอินเตอร์เน็ต และบริการอ่ืน 

 

 การให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบเซลลูล่าร์ ขายต่อบริการ 3G โดยใช้เทคโนโลย ี
HSPA ให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม ให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใตใ้บอนุญาตให้
ใชค้ล่ืนความถ่ี IMT ยา่น 2.1 GHz คล่ืนความถ่ี 1800MHz คล่ืนความถ่ี 900 MHz และ 
จ าหน่ายอุปกรณ์และให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

 
 การให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกทั้งระบบผ่านดาวเทียมและระบบผ่าน

สายเคเบ้ิล ให้เช่าและจ าหน่ายอุปกรณ์และให้บริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การขายโฆษณา
และตวัแทนโฆษณา 

 
ไม่มีลูกคา้รายใดรายหน่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากลูกคา้ของกลุ่มกิจการมีลูกคา้จ านวนมาก ซ่ึงไดแ้ก่ผูใ้ช้บริการทั้งภาคธุรกิจและผูใ้ช้รายยอ่ย
ทัว่ไป 
 
คณะผูบ้ริหารประเมินและวดัผลการด าเนินงานของส่วนงานด าเนินงานดว้ยก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และก าไร
จากการด าเนินงานตามปกติ โดยไม่รวมผลกระทบจากการด าเนินงานท่ียกเลิกและรายการท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวของส่วนงานด าเนินงาน 
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8. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานรวม (ต่อ) 

 

รายได้ 
 

รายการขายระหว่างส่วนงานด าเนินงานใช้ราคาเดียวกับราคาท่ีใช้กบับุคคลภายนอก รายได้จากบุคคลภายนอกท่ีรายงานต่อคณะผูบ้ริหาร
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัท่ีรายงานในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
 

 ล้านบาท 

 ส าหรับปีส้ินสุด  ส าหรับงปีส้ินสุด  

 วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

รายได้รวมตาม
ส่วนงาน
ด าเนินงาน 

รายได้ระหว่าง
ส่วนงาน
ด าเนินงาน 

รายได้จาก
ลูกค้าภายนอก 

รายได้รวมตาม
ส่วนงาน
ด าเนินงาน 

รายได้ระหว่าง
ส่วนงาน
ด าเนินงาน 

รายได้จาก
ลูกค้าภายนอก 

       

โทรศพัทพ้ื์นฐาน 28,300.12 (5,264.04) 23,036.08 33,204.58 (5,470.88) 27,733.70 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 93,876.28 (1,890.77) 91,985.51 82,670.90 (1,117.57) 81,553.33 
โทรทศัน์ระบบบอกรับ       

   เป็นสมาชิก 12,405.86 (2,708.25) 9,697.61 12,193.86 (2,700.21) 9,493.65 

รวม 134,582.26 (9,863.06) 124,719.20 128,069.34 (9,288.66) 118,780.68 
 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

 ล้านบาท 

 ส าหรับปีส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุด  

 วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

รายการที่รวม
รายการ

ระหว่างส่วน
งานด าเนินงาน 

รายการ
ระหว่าง 
ส่วนงาน
ด าเนินงาน 

รายการที่ 
ไม่รวมรายการ
ระหว่างส่วน
งานด าเนินงาน 

รายการที่รวม
รายการ

ระหว่างส่วน
งานด าเนินงาน 

รายการ
ระหว่าง 
ส่วนงาน
ด าเนินงาน 

รายการที่ 
ไม่รวมรายการ
ระหว่างส่วน
งานด าเนินงาน 

       

โทรศพัทพ้ื์นฐาน 8,734.86 (3,475.87) 5,258.99 11,523.05 (3,793.64) 7,729.41 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 15,539.89 4,833.74 20,373.63 10,123.43 5,112.41 15,235.84 

โทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 1,318.68 (1,880.13) (561.45) 902.01 (1,757.85) (855.84) 

รวม 25,593.43 (522.26) 25,071.17 22,548.49 (439.08) 22,109.41 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (25,830.59) 267.81 (25,562.78) (17,650.43) 148.66 (17,501.77) 
ดอกเบ้ียรับ 838.75 (396.54) 442.21 767.40 (624.96) 142.44 
ดอกเบ้ียจ่าย (5,068.07) 396.54 (4,671.53) (3,522.17) 624.96 (2,897.21) 
ตน้ทุนทางการเงิน (106.80) - (106.80) (142.63) - (142.63) 
ตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
   ใบอนุญาต (1,422.35) - (1,422.35) (194.12) - (194.12) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน - - - 0.09 (0.09) - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได:้       
   ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั (259.58) - (259.58) (473.51) - (473.51) 
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (230.06) - (230.06) 222.16 - 222.16 
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8. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานรวม (ต่อ) 

 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (ต่อ) 
 
 ล้านบาท 

 ส าหรับปีส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุด  

 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

รายการที่รวม
รายการระหว่าง

ส่วนงาน
ด าเนินงาน 

รายการระหว่าง 
ส่วนงาน
ด าเนินงาน 

รายการที่ 
ไม่รวมรายการ
ระหว่างส่วนงาน

ด าเนินงาน 

รายการที่รวม
รายการระหว่าง

ส่วนงาน
ด าเนินงาน 

รายการ
ระหว่าง 
ส่วนงาน
ด าเนินงาน 

รายการที่ 
ไม่รวมรายการ
ระหว่างส่วนงาน

ด าเนินงาน 
       

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 4,608.62 - 4,608.62 1,413.98 - 1,413.98 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (74.10) 66.78 (7.32) 27.73 (16.38) 11.35 

(ขาดทุน)ก าไรจากการด าเนินงานปกติ (1,950.75) (187.67) (2,138.42) 2,996.99 (306.89) 2,690.10 

(ขาดทุน)ก าไรจากการด าเนินงานปกติ       

   ก่อนภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,720.69) (187.67) (1,908.36) 2,774.82 (306.89) 2,467.93 

(ขาดทุน)ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน       
   เงินตราต่างประเทศ (155.72) - (155.72) 498.00 - 498.00 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดอ่ื้น (516.97) (3.24) (520.21) 1,237.44 (14.02) 1,223.42 

(ขาดทุน)ก าไรส าหรับปี (2,623.44) (190.91) (2,814.35) 4,732.43 (320.91) 4,411.52 

 
การเปิดเผยข้อมูลก าไรหรือขาดทุนอ่ืน 
 

 ล้านบาท 
 ส าหรับปีส้ินสุด  ส าหรับปีส้ินสุด  

 วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

ค่าเส่ือมราคา
และ 

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าใช้จ่ายภาษี

เงนิได้ 

ส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทุน)จาก 
เงนิลงทุน 

ค่าเส่ือมราคา
และ 

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าใช้จ่ายภาษี

เงนิได้ 

ส่วนแบ่งก าไร
(ขาดทุน)จาก 
เงนิลงทุน 

       

โทรศพัทพ้ื์นฐาน (6,415.60) (801.58) 4,663.57 (5,978.27) (294.03) 1,441.50 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (16,785.27) 65.28 - (9,413.79) (11.00) - 
โทรทศัน์ระบบบอกรับ       
   เป็นสมาชิก (2,361.91) 246.66 (54.95) (2,109.71) 53.68 (27.52) 

 (25,562.78) (489.64) 4,608.62 (17,501.77) (251.35) 1,413.98 
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8. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานรวม (ต่อ) 

 
สินทรัพย์ 

 ล้านบาท 
  (ปรับปรุงใหม่) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วนัที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2558 

 สินทรัพย์รวม 

เงนิลงทุนใน
บริษทัร่วม 
และอ่ืนๆ 

ส่วนเพิม่ใน
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีน สินทรัพย์รวม 

เงนิลงทุนใน
บริษทัร่วม 
และอ่ืนๆ  

ส่วนเพิม่ใน
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวยีน 

       

โทรศพัทพ้ื์นฐาน 90,175.52 18,455.95 14,189.20 74,493.95 15,317.67 14,011.49 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 330,609.02 0.40 120,451.01 181,178.62 0.40 58,744.68 

โทรทศัน์ระบบบอกรับเป็น 
   สมาชิก 28,175.92 43.62 3,733.49 27,851.96 7.17 4,994.78 

 448,960.46 18,499.97 138,373.70 283,524.53 15,325.24 77,950.95 

 
หนีสิ้น 

  ล้านบาท 

  (ปรับปรุงใหม่) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

โทรศพัทพ้ื์นฐาน 80,988.09 83,189.75 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 225,977.87 112,025.23 

โทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 10,266.56 13,103.01 

 317,232.52 208,317.99 
 
9. มูลค่ายุติธรรม 
 

9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค  านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
 ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ได้แก่ ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อา้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้  
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9. มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2559 
 ข้อมูลระดบัที่ 2 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนในกองทุนรวม 1.91 1.89 1.80 1.78 
   ลูกหน้ีอนุพนัธ์ทางการเงิน 514.42 1,209.51 - 12.09 

รวมสินทรัพย ์ 516.33 1,211.40 1.80 13.87 
     

หนีสิ้น     
   เจา้หน้ีอนุพนัธ์ทางการเงิน 23.50 22.99 21.55 - 

 
9.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที่ 2 
 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 วดัมูลค่ายติุธรรมโดยใช้วิธีคิดมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (“NAV”) ณ วนัส้ินงวด ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ท่ีเผยแพร่ในตลาดตราสารหน้ีแห่งประเทศไทย ค  านวณโดยผูจ้ดัการกองทุนผูอ้อกตราสารนั้น 
 
อนุพันธ์ทางการเงินท่ีอยู่ในระดับท่ี  2 ว ัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์โดยการใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด เช่น  
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีประกาศไวใ้นแหล่งข้อมูลท่ีประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ณ วนัท าการสุดท้ายของ 
วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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10. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
รายการดงัต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีรวมอยูใ่นการค านวณก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได ้ 40,653.39 39,257.41 782.11 805.22 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโครงข่าย 11,855.41 10,904.29 877.99 943.16 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการพนกังาน 12,898.49 11,967.98 2,672.94 2,521.35 
ค่าใชจ่้ายในการขาย โฆษณา และประชาสมัพนัธ์ 5,540.48 5,231.40 796.32 584.49 
หน้ีสงสยัจะสูญ  1,795.45 1,523.41 222.03 217.74 
ค่าเส่ือมราคา     
   -  สินทรัพยข์องกิจการ 9,224.39 9,115.15 327.46 344.40 
   -  สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 1,190.47 1,147.40 - - 
ค่าตดัจ าหน่าย      
   -  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุขอ้ 24) 11,927.37 7,100.33 1,412.10 1,421.84 
   -  อ่ืนๆ 5,612.09 2,510.16 - - 

 
11. ต้นทุนทางการเงนิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ดอกเบ้ียจ่าย 4,671.53 2,897.21 2,331.64 2,279.55 
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (34.30) 294.88 8.15 36.56 
ตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบอนุญาต 1,422.35 194.12 - - 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 106.80 142.63 72.16 61.13 

รวมตน้ทุนทางการเงิน 6,166.38 3,528.84 2,411.95 2,377.24 
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12. ภาษเีงนิได้ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั (259.58) (473.51) - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
ความแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุขอ้ 25) (230.06) 222.16 (398.73) (413.11) 

ภาษีเงินได ้ (489.64) (251.35) (398.73) (413.11) 

 
ผลต่างระหวา่งภาษีท่ีค  านวณจากก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชี และภาษีเงินไดท่ี้แสดงไวด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ (2,317.39) 4,651.52 530.40 5,931.39 
     

ภาษีเงินไดอ้ตัราร้อยละ 20  463.48 (930.30) (106.08) (1,186.28) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ - 34.63 391.50 303.21 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีเงินได ้ 422.09 (1,549.62) (44.32) (57.21) 
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     
    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (4,477.07) (64.39) (639.83) - 
การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดีตท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,181.15 1,975.54 - 527.17 
ผลการด าเนินงานของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษี 921.71 282.79 - - 

ภาษีเงินได ้ (489.64) (251.35) (398.73) (413.11) 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 25 
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13. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
ท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหวา่งปี  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)ก าไรท่ีเป็นของเจา้ของบริษทัใหญ่  (2,814.35) 4,411.52 131.67 5,518.28 
   (ลา้นบาท)     
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุ้น) 30,859.53 25,021.19 30,859.53 25,021.19 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.09) 0.18 0.00 0.22 

 

14. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินสดในมือ 1,138.51 797.66 57.98 1.60 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 49,045.30 9,792.72 5,405.83 2,192.30 

 50,183.81 10,590.38 5,463.81 2,193.90 
 

15. เงนิฝากธนาคารที่มีภาระผูกพนั 
 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนัประกอบดว้ย 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประเภทหมุนเวียน 42.36 558.97 42.36 558.97 
ประเภทไม่หมุนเวียน 27.70 47.96 - - 

 70.06 606.93 42.36 558.97 
 

ประเภทหมุนเวยีน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินฝากออมทรัพย ์ 42.36 558.97 42.36 558.97 

 42.36 558.97 42.36 558.97 
 

ภายใตส้ัญญาโอนขายสินทรัพย ์บริษทัไดฝ้ากเงินในบญัชีส ารองเพ่ือการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2558 จ  านวน 500.00 ลา้นบาท เพ่ือเป็นการประกนั
การก่อสร้างกบัคู่สญัญา  
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15. เงนิฝากธนาคารที่มีภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ประเภทไม่หมุนเวยีน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินฝากออมทรัพย ์ 0.82 23.16 - - 
เงินฝากประจ า 26.88 24.80 - - 

 27.70 47.96 - - 

 
ภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญาเงินกูย้มื สญัญาการจดัหาเงินและหน้ีสินต่างๆ บริษทัยอ่ยบางแห่งไดน้ าบญัชีเงินฝากธนาคารขา้งตน้ค  ้าประกนัเพ่ือ
เป็นหลกัประกนักบัคู่สญัญา 
 

16. เงนิลงทุน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประเภทหมุนเวียน 502.31 2.84 501.23 1.78 
ประเภทไม่หมุนเวียน 325.21 325.21 240.74 240.74 

รวม 827.52 328.05 741.97 242.52 
     

ประเภทหมุนเวยีน     
เงินฝากประจ า 0.97 0.95 - - 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - ตราสารหน้ี 499.43 - 499.43 - 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - ตราสารทุน 1.91 1.89 1.80 1.78 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 502.31 2.84 501.23 1.78 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนประเภทหมุนเวียนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ล้านบาท ล้านบาท 
   

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 2.84 1.78 
ซ้ือเพ่ิม 1,692.76 1,692.76 
การจ าหน่ายเงินลงทุน  (1,200.00) (1,200.00) 
ดอกเบ้ียรับ 6.69 6.67 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 0.02 0.02 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 502.31 501.23 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

55 

 
16. เงนิลงทุน (ต่อ) 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประเภทไม่หมุนเวยีน     
เงินลงทุนทัว่ไป - ตราสารทุนท่ีไม่อยู ่     
   ในความตอ้งการของตลาด 325.21 325.21 240.74 240.74 

รวม 325.21 325.21 240.74 240.74 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนทัว่ไป 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ล้านบาท ล้านบาท 
   

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 325.21 240.74 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 325.21 240.74 

 
17. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ลูกหน้ี ทศท. 685.29 688.96 685.29 688.96 
ลูกหน้ีการคา้ 20,293.14 17,840.74 1,994.15 2,212.60 
ลูกหน้ีและรายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุขอ้ 41) 7,873.13 8,805.07 6,176.90 2,704.74 

ลูกหน้ีการคา้ 28,851.56 27,334.77 8,856.34 5,606.30 
รายไดค้า้งรับ 11,025.30 13,031.44 2,220.65 2,042.13 

รวมลูกหน้ีการคา้ 39,876.86 40,366.21 11,076.99 7,648.43 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (7,127.71) (7,558.06) (3,113.67) (3,067.99) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 32,749.15 32,808.15 7,963.32 4,580.44 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 2,420.07 2,658.77 80.46 50.91 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,573.90 3,067.12 57.54 58.34 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 67.40 41.17 9.37 4.66 
     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 36,810.52 38,575.21 8,110.69 4,694.35 

 
  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
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17. ลูกหนีก้ารค้า และลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 14,473.16 10,420.93 1,132.24 1,122.48 
คา้งช าระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 5,524.89 6,225.85 1,205.03 920.43 
คา้งช าระ 3 - 6 เดือน 871.59 1,904.95 269.97 791.22 
คา้งช าระ 6 - 12 เดือน 3,137.17 3,234.22 4,147.20 657.43 
คา้งช าระมากกวา่ 12 เดือน 4,844.75 5,548.82 2,101.90 2,114.74 

ลูกหน้ีการคา้ 28,851.56 27,334.77 8,856.34 5,606.30 
รายไดค้า้งรับ 11,025.30 13,031.44 2,220.65 2,042.13 

รวมลูกหน้ีการคา้ 39,876.86 40,366.21 11,076.98 7,648.43 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (7,127.71) (7,558.06) (3,113.67) (3,067.99) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 32,749.15 32,808.15 7,963.31 4,580.44 

 
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงจากการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีการค้า เน่ืองจากลูกค้าของกลุ่มกิจการมีจ านวนมาก ซ่ึงได้แก่ 
ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์ ทั้งภาคธุรกิจและผูใ้ช้รายยอ่ยทัว่ไป ผูบ้ริหารเช่ือว่าค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีไดบ้นัทึกไวเ้พียงพอแลว้ และจะไม่มีความเส่ียง
ด้านการให้สินเช่ือมากไปกว่าจ  านวนหน้ีสงสัยจะสูญท่ีได้บนัทึกแล้ว โดยค านึงจากลักษณะของลูกหน้ีการคา้ของกลุ่มกิจการ และจาก
ประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ีของกลุ่มกิจการ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลูกหน้ีการคา้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการได้รวมรายไดค้า้งรับจาก 
ทศท. ส าหรับค่าเช่ือมต่อโครงข่ายบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ จ านวน 252.96 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 245.57 ล้านบาท) ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ทศท. ไม่สามารถให้ขอ้มูลท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีบริษทัจะเห็นชอบกบัวิธีการท่ี ทศท. ใช้ในการค านวณค่าเช่ือมต่อโครงข่ายในปัจจุบนัได ้บริษทัจึง
ไดบ้นัทึกรายการค่าเช่ือมต่อโครงข่ายโดยใช้ขอ้มูลปัจจุบนัท่ีบริษทัสามารถหาไดโ้ดยการบนัทึกจ านวนการใช้ของโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ
ของลูกคา้เพ่ือค  านวณค่าเช่ือมต่อโครงข่าย เร่ืองน้ีก าลงัอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงกบั ทศท. ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่าบริษทัจะไดรั้บช าระ 
ยอดคงคา้งดงักล่าว 
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18. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินค้าคงเหลือที่เกีย่วข้องกบัโครงข่าย     
วสัดุโครงข่าย (ราคาทุน) 214.13 231.97 155.81 162.45 
หกั  ค่าเผ่ือมูลค่าลดลง (137.21) (136.32) (137.21) (136.32) 

วสัดุโครงข่าย - สุทธิ 76.92 95.65 18.60 26.13 
งานระหว่างท า (ราคาทุน) 5,101.38 2,600.89 - - 

รวมสินคา้คงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงข่าย - สุทธิ 5,178.30 2,696.54 18.60 26.13 

     
สินค้ามีไว้เพ่ือขาย     
สินคา้มีไวเ้พื่อขาย (ราคาทุน) 6,479.67 5,882.44 3.03 3.25 
หกั  ค่าเผ่ือมูลค่าลดลง (405.99) (284.40) (1.20) (1.20) 

รวมสินคา้มีไวเ้พื่อขาย - สุทธิ 6,073.68 5,598.04 1.83 2.05 

     
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 11,251.98 8,294.58 20.43 28.18 

 
 ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการรับรู้ค่าสินคา้เสียหายและลา้สมยัในก าไรหรือขาดทุนรวมเป็นจ านวนเงิน 122.49 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : กลบั

รายการค่าสินคา้เสียหายและลา้สมยัในก าไรหรือขาดทุนรวมเป็นจ านวนเงิน 0.43 ลา้นบาท) 
 
19. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีรอใบก ากบัภาษี 3,075.23 2,755.05 66.54 67.61 
ค่าสิทธิส าหรับรายการและภาพยนตร์ (หมายเหตุขอ้ 24) 555.70 530.78 - - 
ตน้ทุนในการไดม้าของผูใ้ชบ้ริการ - สุทธิ 6,062.72 2,547.34 - - 
ลูกหน้ีอนุพนัธ์ทางการเงิน 396.11 1,209.51 - 12.09 
อ่ืน ๆ  - 0.08 - - 

รวม 10,089.76 7,042.76 66.54 79.70 

 
ต้นทุนในการได้มาของผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่ ได้แก่ ต้นทุนของอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นส าหรับลูกค้าเพื่อเข้าถึงบริการของกลุ่มกิจการรวมทั้ ง
เคร่ืองโทรศพัท์ท่ีมอบให้ผูใ้ช้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ตน้ทุนในการได้มาของผูใ้ช้บริการตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของอายุของประโยชน์ท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บ ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีท่ีรับรู้ในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 5,559.31 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 2,467.39 ลา้นบาท) 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า - สุทธิ 

 
20.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน มีดงัน้ี 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 111,484.96 111,472.96 
เงินลงทุนเพ่ิม 67,250.93 12.00 
การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (57.63) - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 178,678.26 111,484.96 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     เงนิลงทุนตาม   
  ลกัษณะ ทุนช าระแล้ว อตัราร้อยละ วธีิราคาทุน การด้อยค่า เงนิลงทุน - สุทธิ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ ล้านบาท ของการถือหุ้น ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บริษทัย่อย        
บริษทั เทเลคอมโฮลด้ิง จ  ากดั  ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุ้น 41,519.04 100.00 41,519.04 10,271.43 31,247.61 
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั  ให้บริการโทรคมนาคม ประเภทส่ือสารไร้สาย ผูถื้อหุ้น 144,843.77 100.00 144,843.77 - 144,843.77 
บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต จ  ากดั  ผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต ผูถื้อหุ้น 2,149.88 100.00 2,149.88 - 2,149.88 
บริษทั เค. ไอ. เอน็. (ประเทศไทย) จ  ากดั  ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุ้น 192.70 93.62 180.40 180.40 - 
บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล เกตเวย ์จ  ากดั  บริการโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต ผูถื้อหุ้น 436.00 100.00 436.00 - 436.00 
บริษทั ทรู พบัลิค คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั  บริการโทรคมนาคม ผูถื้อหุ้น 97.00 100.00 97.00 97.00 - 
บริษทั ทรู วิสตา้ส์ จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่ายภาพยนตร์ ผูถื้อหุ้น 46.63 100.00 46.63 46.63 - 
บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ทรู      
ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ  ากดั”)  

 
บริการโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต 

 
ผูถื้อหุ้น 10,000.00 0.01 1.00 - 1.00 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย     189,273.72 10,595.46 178,678.26 
        

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     เงนิลงทุนตาม   
  ลกัษณะ ทุนช าระแล้ว อตัราร้อยละ วธีิราคาทุน การด้อยค่า เงนิลงทุน - สุทธิ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ ล้านบาท ของการถือหุ้น ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
บริษทัย่อย        
บริษทั เทเลคอมโฮลด้ิง จ  ากดั  ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุ้น 34,290.24 100.00 34,290.24 10,271.43 24,018.81 
บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั  ให้บริการโทรคมนาคม ประเภทส่ือสารไร้สาย ผูถื้อหุ้น 84,844.39 100.00 84,843.77 - 84,843.77 
บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต จ  ากดั  ผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต ผูถื้อหุ้น 2,149.88 100.00 2,149.88 - 2,149.88 
บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล เกตเวย ์จ  ากดั  บริการโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต ผูถื้อหุ้น 436.00 100.00 436.00 - 436.00 
บริษทั เค. ไอ. เอน็. (ประเทศไทย) จ  ากดั  ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุ้น 192.70 93.62 180.40 180.40 - 
บริษทั ทรู พบัลิค คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั  บริการโทรคมนาคม ผูถื้อหุ้น 86.00 100.00 86.00 86.00 - 
บริษทั ทรู วิสตา้ส์ จ  ากดั  ผลิตและจ าหน่ายภาพยนตร์ ผูถื้อหุ้น 35.50 100.00 35.50 - 35.50 
บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ทรู      
ยนิูเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ์ จ  ากดั”)  

 
บริการโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต 

 
ผูถื้อหุ้น 10,000.00 0.01 1.00 - 1.00 

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย     122,022.79 10,537.83 111,484.96 

 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 

บริษทัย่อยประกอบด้วย 

ช่ือบริษัทย่อย 
อตัราร้อยละ  
ของการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ ประเทศทีจ่ดทะเบียน 

    

บริษทั เอพีแอนดเ์จ โปรดกัชนั จ ากดั * 70.00 ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 
บริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั * 100.00 ผูใ้หเ้ช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) * 99.74 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 
บริษทั บีบอยด ์ซีจี จ ากดั * 84.67 ผลิตการ์ตูนแอนนิเมชัน่ ประเทศไทย 
บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จ ากดั * 100.00 ผูใ้หเ้ช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 
บริษทั ซีนิเพลก็ซ ์จ ากดั * 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย 
บริษทั ฮทัชิสิน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จ ากดั * 68.20 หยุดด าเนินงาน ประเทศไทย 
บริษทั ฮทัชิสนั มลัติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากดั * 100.00 หยุดด าเนินงาน ประเทศไทย 
บริษทั ฮทัชิสนัเทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั * 100.00 หยุดด าเนินงาน ประเทศไทย 
บริษทั ฮทัชิสนั ไวร์เลส มลัติมีเดีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั * 92.26 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 
บริษทั ศูนยบ์ริการวิทยาการ อินเตอร์เนต จ ากดั * 56.93 การส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมิใช่ภาครัฐ ประเทศไทย 
บริษทั เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ ากดั * 56.83 โทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
บริษทั เอม็เคเอสซีเวิลดด์อทคอม จ ากดั * 91.08 ธุรกิจอินเตอร์เน็ตและผูจ้ดัจ าหน่าย ประเทศไทย 
บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั * 99.99 ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการแก่ศิลปิน และ  
     ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ประเทศไทย 
บริษทั เรียล มูฟ จ ากดั * 99.74 ผูใ้หบ้ริการขายต่อบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ประเทศไทย 
บริษทั สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั * 99.69 หยุดด าเนินงาน ประเทศไทย 
บริษทั แซทเทลไลท ์เซอร์วิส จ ากดั * 99.53 ขายและใหเ้ช่าอุปกรณ์เก่ียวกบับริการโทรทศัน ์  
     ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ประเทศไทย 
บริษทั เอสเอม็ ทรู จ ากดั * 51.00 ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการแก่ศิลปินและ  
     ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ประเทศไทย 
บริษทั ส่องดาว จ ากดั * 99.67 หยุดด าเนินงาน ประเทศไทย 
บริษทั เทเลเอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วิสเซส จ ากดั * 100.00 ใหบ้ริการเน้ือหา ประเทศไทย 
บริษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จ ากดั * 100.00 บริหารจดัการการตลาด ประเทศไทย 
บริษทั เทเลคอมโฮลด้ิง จ ากดั  100.00 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 
บริษทั เทเลคอม เคเอสซี จ ากดั * 34.39 หยุดด าเนินงาน ประเทศไทย 
บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอน็เอน็) จ ากดั * 100.00 ช่องข่าวโทรทศัน ์ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์เซลส์ จ ากดั * 99.70 ธุรกิจจดัจ าหน่าย ประเทศไทย 
บริษทั ทรูโฟร์ยู สเตชัน่ จ ากดั * 100.00 กิจการโทรทศันแ์ละบริการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ือง ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ไอคอนเทน้ท ์จ ากดั * 100.00 ใหบ้ริการเน้ือหา ประเทศไทย 
บริษทั ทรู อินคิวบ ์จ ากดั * 100.00 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 
บริษทั ทรู อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั* 100.00 ใหบ้ริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั* 100.00 บริการโทรคมนาคม ประเทศไทย 
บริษทั ทรู อินเตอร์เนชัน่แนล เกตเวย ์จ ากดั 100.00 บริการโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั  100.00 ผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ทรู  

ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจน้ซ ์จ ากดั”)  100.00 บริการโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ไลฟ์ พลสั จ ากดั * 100.00 ผูค้า้ปลีกบริการโทรคมนาคม ประเทศไทย 
บริษทั ทรู  มีเดีย โซลูชัน่ จ ากดั * 100.00 ขายโฆษณาและตวัแทนโฆษณา ประเทศไทย 
บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั * 99.70 ผูใ้หบ้ริการดา้นการจดัการธุรกิจโทรคมนาคม ประเทศไทย 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
บริษทัย่อยประกอบด้วย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัทย่อย 
อตัราร้อยละ  
ของการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ ประเทศทีจ่ดทะเบียน 

    

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั  100.00 ใหบ้ริการโทรคมนาคม ประเภท  
     ส่ือสารไร้สาย ประเทศไทย 
บริษทั ทรู มลัติมีเดีย จ ากดั * 91.08 ใหบ้ริการเช่าวงจรส่ือสญัญาณความเร็วสูง  
     และบริการมลัติมีเดีย ประเทศไทย 
บริษทั ทรู มิวสิค จ ากดั * 99.67 ใหบ้ริการเน้ือหา ประเทศไทย 
บริษทั ทรู มิวสิค เรดิโอ จ ากดั * 69.94 ซ้ือขายและผลิตส่ือโฆษณา ประเทศไทย 
บริษทั ทรู พบัลิค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั  100.00 บริการโทรคมนาคม ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ทชั จ ากดั * 100.00 บริการ Call centre ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ยูไนเตด็ ฟุตบอล คลบั จ ากดั * 70.00 จดัการทีมฟุตบอลและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประเทศไทย 
บริษทั ทรู วิชัน่ส์ เคเบ้ิล จ ากดั (มหาชน) *  99.10 ใหบ้ริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก  
     ผา่นสายเคเบ้ิล ประเทศไทย 
บริษทั ทรู วิชัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั * 100.00 โทรทศันร์ะบบบอกรับเป็นสมาชิก ประเทศไทย 
บริษทั ทรู วิชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) * 99.53 โทรทศันร์ะบบบอกรับเป็นสมาชิก ประเทศไทย 
บริษทั ทรู วิสตา้ส์ จ ากดั 100.00 ผลิตและจ าหน่ายภาพยนตร์ ประเทศไทย 
K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. * 100.00 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island 
Gold Palace Investments Limited * 100.00 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island  
Golden Light Co., Ltd. * 100.00 ธุรกิจลงทุน Republic of Mauritius 
Goldsky Co., Ltd. * 100.00 ธุรกิจลงทุน Republic of Mauritius 
Rosy Legend Limited * 99.74 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island 
Prospect Gain Limited * 100.00 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island 
True Internet Technology (Shanghai) Company Limited * 100.00 

 

พฒันา ออกแบบ ผลิตและขายผลิตภณัฑ์
ซอฟแวร์ 

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

True Trademark Holdings Company Limited * 100.00 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island  
 
* บริษทัถือหุ้นโดยทางออ้ม 
 
แมว้่ากลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน TKSC เพียงร้อยละ 34.39 อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุมทางการเงินและการด าเนินงานของ TKSC 
ดงันั้น TKSC ไดถู้กจดัประเภทเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการ 
 
รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 
 
บริษทัลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมด ไดแ้ก่ TUC, TH, TVT และ TPC เป็นจ านวนเงิน 60,000.00 ลา้นบาท 7,228.80 ลา้นบาท 
11.13 ลา้นบาท และ 11.00 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
บริษทัได้ประเมินว่าเกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนใน TPC และ TVT เป็นจ านวน 11.00 ล้านบาทและ 46.63 ล้านบาท ตามล าดบั และรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจ านวน 57.63 ลา้นบาทภายใต ้“ค่าใช้จ่ายอ่ืน” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
Bboyd ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้เพ่ิมทุนจ านวน 108.15 ล้านบาท โดยได้รับช าระค่าหุ้นจ านวน 14.15 ล้านบาท จากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม 
 
GDP ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นทั้งหมดไดเ้ลิกกิจการ และกลุ่มกิจการได้รับรู้ขาดทุนจากการเลิกกิจการจ านวน 24.88 ลา้นบาท 
ภายใต ้“ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในงบการเงินรวม 
 
BITCO ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดซ้ื้อหุ้นของ TMV มูลค่า 7.67 ลา้นบาท จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านวจควบคุม ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TMV 
ของกลุ่มกิจการเพ่ิมเป็นร้อยละ 99.70 ผลขาดทุนจากการเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนใน TMV จ  านวน 7.23 ลา้นบาท ถูกรับรู้เขา้ส่วนไดเ้สียท่ีเป็น
ของบริษทัใหญ่โดยตรงในงบการเงินรวม 
 
TUC บริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นทั้งหมดไดซ้ื้อหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของ BITCO จ านวน 8,020.00 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน 
BITCO ของกลุ่มกิจการเพ่ิมเป็นร้อยละ 99.74 ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการลงทุนใน BITCO จ านวน 9.73 ลา้นบาทไดรั้บรู้เขา้ส่วน
ไดเ้สียท่ีเป็นของบริษทัใหญ่โดยตรงในงบการเงินรวม 
 
รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2558 
 
บริษทัลงทุนเพ่ิมใน TVT ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 12.00 ลา้นบาท  
 
ADBS, CTV และ KIN ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นอยู่ทั้ งหมดได้เลิกกิจการ ผลกระทบจากการเลิกกิจการไม่มีสาระส าคญัต่อ 
กลุ่มกิจการ 
 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จ านวนรวม 675.73  ล้านบาท ซ่ึงในจ านวนน้ี 476.47 ลา้นบาทเป็นของ TM 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีเหลือเป็นของ IKSC, BITCO, TVG และ HWMH  ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมทั้ งหมดไม่เป็น
สาระส าคญัต่อส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ 

 
  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า - สุทธิ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

บริษทัร่วม 18,101.48 14,947.66 16,327.91 16,327.91 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้  73.28 46.84 - - 

 18,174.76 14,994.50 16,327.91 16,327.91 

 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ส่วนแบ่งก าไร     
-   บริษทัร่วม 4,659.58 1,477.23 - - 
-   ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (13.85) (33.79) - - 

 4,645.73 1,443.44 - - 
รายการระหวา่งกนั  (37.11) (29.46) - - 

 4,608.62 1,413.98 - - 

 
20.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ช่ือบริษทัร่วม 
อตัราร้อยละ  
ของการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ ประเทศที่จดทะเบียน 

    

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม 
   ดิจิทลั (“DIF”)  28.11 

ลงทุนในสินทรัพยโ์ครงสร้าง
พ้ืนฐานโทรคมนาคม ประเทศไทย 

บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั * 46.80 จ าหน่ายสินคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ ประเทศไทย 
 
* บริษทัถือหุ้นโดยทางออ้ม 
 
 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
20.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบการเงนิรวม 

 

ประเภทธุรกจิ 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 
ทุนช าระแล้ว 
ล้านบาท 

อตัราร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

เงนิลงทุน 
ตามวธิ ี
ราคาทุน 
ล้านบาท 

เงนิลงทุน 
ตามวธิ ี

ส่วนได้เสีย 
ล้านบาท 

       

บริษทัร่วม       
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
   โทรคมนาคม ดิจิทลั  

ลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม ผูถื้อหุน้ 58,080.00 28.11 16,327.91 18,101.49 

บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั  จ าหน่ายสินคา้ผา่น 
   ส่ือต่างๆ ผูถื้อหุน้ 340.00 46.80 169.11 - 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม     16,497.02 18,101.49 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบการเงนิรวม 

 

ประเภทธุรกจิ 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 
ทุนช าระแล้ว 
ล้านบาท 

อตัราร้อยละ 
ของการถือหุ้น 

เงนิลงทุน 
ตามวธิ ี
ราคาทุน 
ล้านบาท 

เงนิลงทุน 
ตามวธิ ี

ส่วนได้เสีย 
ล้านบาท 

       

บริษทัร่วม       
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
   โทรคมนาคม ดิจิทลั  

ลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม ผูถื้อหุน้ 58,080.00 28.11 16,327.91 14,947.66 

บริษทั ทรู จีเอส จ ากดั  จ าหน่ายสินคา้ผา่น 
   ส่ือต่างๆ ผูถื้อหุน้ 240.00 45.00 108.00 - 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม     16,435.91 14,947.66 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ล้านบาท 
  

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 14,947.66 
เงินลงทุนเพ่ิม 51.11 
ส่วนแบ่งก าไร 4,659.58 
เงินปันผลรับ (หมายเหตุขอ้ 41) (1,556.87) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 18,101.48 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
20.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 
 
TVG บริษทัย่อยของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพ่ิมใน True GS จ  านวน 51.11 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการเพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 46.80 (พ.ศ. 2558: ร้อยละ 45.00) 
 
รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2558 
 
บริษทัได้ส่งมอบเสาโทรคมนาคมจ านวน 2,979 ตน้ ให้แก่ DIF ตามสัญญาลงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มกิจการรับรู้ก าไรท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจ านวน 1,289.73 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.11 ตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการใน DIF 
 
เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 AWC ไดท้  าสญัญากบั DIF กลุ่มกิจการรับรู้ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจ านวน 141.02 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 28.11 ตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการใน DIF 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
 
 DIF ทรู จีเอส รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
   เงินสดและรายการ       
      เทียบเท่าเงินสด 856.89 854.70 67.73 70.37 924.62 925.07 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  1,468.23 1,294.13 55.31 74.87 1,523.54 1,369.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,325.12 2,148.83 123.04 145.24 2,448.16 2,294.07 
       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 95,035.50 84,651.00 89.22 72.26 95,124.72 84,723.26 

รวมสินทรัพย์ 97,360.62 86,799.83 212.26 217.50 97,572.88 87,017.33 
       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,577.85) (2,285.26) (218.27) (217.16) (2,796.12) (2,502.42) 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน (2,577.85) (2,285.26) (218.27) (217.16) (2,796.12) (2,502.42) 
       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
   หน้ีสินทางการเงิน (12,975.20) (12,935.86) - - (12,975.20) (12,935.86) 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - (6.94) (5.97) (6.94) (5.97) 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน (12,975.20) (12,935.86) (6.94) (5.97) (12,982.14) (12,941.83) 
       

รวมหนีสิ้น (15,553.05) (15,221.12) (225.21) (223.13) (15,778.26) (15,444.25) 

สินทรัพย์สุทธิ 81,807.57 71,578.71 (12.95) (5.63) 81,794.62 71,573.08 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
20.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 DIF ทรู จีเอส รวม 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

       

รายได ้ 6,380.97 5,900.73 929.24 945.85 7,310.21 6,858.23 
       

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย - - (26.47) (26.67) (26.47) (26.67) 

ดอกเบ้ียรับ 10.00 10.29 1.00 0.77 11.00 11.06 

ก าไร(ขาดทุน)จากการ 
   ด าเนินงานต่อเน่ีอง 15,766.70 4,857.94 (107.32) (36.16) 15,659.38 4,825.65 

ก าไร(ขาดทุน)หลงัหกัภาษี 
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 15,766.70 4,857.94 (107.32) (36.16) 15,659.38 4,825.65 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 15,766.70 4,857.94 (107.32) (36.16) 15,659.38 4,825.65 
       

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 1,556.87 1,516.05 - - 1,556.87 1,516.05 

 
การกระทบยอดงบการเงินโดยสรุปท่ีแสดงถึงมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
 DIF ทรู จีเอส รวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ        
   วนัท่ี 1 มกราคม 71,578.71 72,113.24 (5.63) 30.53 71,573.08 72,143.77 
เรียกช าระค่าหุ้น - - 100.00 - 100.00 - 
ก าไร(ขาดทุน)ในระหวา่งปี 15,766.70 4,857.94 (107.32) (36.16) 15,659.38 4,821.78 

เงินปันผลจ่าย (5,537.84) (5,392.47) - - (5,537.84) (5,392.47) 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินปี 81,807.57 71,578.71 (12.95) (5.63) 81,794.62 71,573.08 
       

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 28.11% 28.11% 46.80% 45.00% - - 
       

 22,998.37 20,122.77 - - 22,998.37 20,122.77 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้       

   จากการขายสินทรัพย ์ (4,896.89) (5,175.11) - - (4,896.89) (5,175.11) 

มูลค่าตามบญัชี 18,101.48 14,947.66 - - 18,101.48 14,947.66 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
20.3 เงนิลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 
การร่วมค้า 
 

ช่ือกจิการร่วมค้า 
อตัราร้อยละ  
ของการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ ประเทศที่จดทะเบียน 

    

บริษทั เอเชีย อินโฟเน็ท จ ากดั * 65.00 ให้บริการอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
บริษทั บีอีซี-เทโร ทรู วิชัน่ส์ จ  ากดั * 50.00 กีฬาและสนัทนาการ ประเทศไทย 
บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ  ากดั * 28.57 ผลิตและจดัสร้างภาพยนตร์ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู ซีเจ ครีเอชัน่ส์ จ  ากดั * 51.00 ผลิตรายการภาพยนต ์ ประเทศไทย 
บริษทั ทรู วอยซ์ จ  ากดั * 55.00 

 
ให้บริการเก่ียวกบัการรู้จ  าเสียงพดู และ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ประเทศไทย 

 
* บริษทัถือหุ้นโดยทางออ้ม 
 
การเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียในการร่วมการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ล้านบาท 
  

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 46.84 
เงินลงทุนเพ่ิม 41.24 
ส่วนแบ่งก าไร (13.85) 
การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (0.95) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 73.28 

 
รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยสองแห่งได้ร่วมลงทุนใน True CJ จ านวน 41.24 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
51.00 True CJ ด าเนินธุรกิจผลิตรายการภาพยนตร์ทางโทรทศัน์และเกมส์โชว ์
 
รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมใน TTF จ านวน 25.00 ลา้นบาท เพ่ือคงสดัส่วนการถือหุ้นใน TTF 
 
กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 รวมจ านวน 73.28 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทั้งหมด 
ไม่เป็นสาระส าคญัต่อส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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21. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 796.25 5.53 
ซ้ือเพ่ิม - 823.37 
ค่าเส่ือมราคา (35.78) (32.65) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 760.47 796.25 

 
 งบการเงนิรวม 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ราคาทุน 838.39 838.39 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (68.43) (32.65) 
       ค่าเผ่ือมูลค่าลดลง (9.49) (9.49) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 760.47 796.25 

 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินด้วยการอา้งอิงราคาซ้ือขายในตลาดล่าสุดท่ีสามารถซ้ือได้อย่างอิสระ และ 
มูลค่ายติุธรรมมีมูลค่ามากกวา่ตามมูลค่าบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

อุปกรณ์โครงข่าย     
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 93,206.46 70,697.71 1,855.02 2,139.57 
ซ้ือเพ่ิม 54,734.10 31,990.32 0.28 0.18 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (241.77) (325.64) (6.92) (0.24) 
ตดัจ าหน่าย - สุทธิ - (80.63) - - 
จดัประเภทรายการใหม่ 37.97 9.73 - - 
ค่าเส่ือมราคา (9,095.46) (9,085.03) (270.76) (284.49) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 138,641.30 93,206.46 1,577.62 1,855.02 
     

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย     
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 4,459.75 4,387.24 162.36 169.68 
ซ้ือเพ่ิม 2,323.53 1,300.91 26.62 54.84 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (60.58) (47.03) (1.85) (2.35) 
จดัประเภทรายการใหม่ (392.04) (36.50) - - 
ค่าเส่ือมราคา (1,283.61) (1,144.87) (56.71) (59.81) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 5,047.05 4,459.75 130.42 162.36 
     

รวม 143,688.35 97,666.21 1,708.04 2,017.38 

 
  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
22.1 อุปกรณ์โครงข่าย 

 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงินของอุปกรณ์โครงข่าย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ราคาทุน - สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 10,276.13 9,659.74 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,610.92) (5,271.26) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 6,665.21 4,388.48 

 
การซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมไดร้วมสินทรัพยท่ี์ไดจ้ากการท าสญัญาเช่าการเงินเป็นจ านวน 2,872.63 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 1,960.77 ลา้นบาท) 
(กรณีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า) 
 

22.2 อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย  
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงินเป็นการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ราคาทุน - สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 22.56 82.87 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (13.63) (51.17) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 8.93 31.70 

 
การซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมไดร้วมสินทรัพยท่ี์ไดจ้ากการท าสัญญาเช่าการเงินเป็นจ านวน 6.35 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 5.80 ลา้นบาท) (กรณีกลุ่ม
กิจการเป็นผูเ้ช่า) 
 

 
 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
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22. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

        อุปกรณ์โทรทัศน์   
 ที่ดินและ อาคารและ อุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบบอกรับ   
 ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้าง ระบบโทรศัพท์ โทรศัพท์เคล่ือนที่ สาธารณะ ระบบมัลติมีเดีย และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เป็นสมาชิก งานระหว่างท า รวม 

อุปกรณ์โครงข่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
           

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558           
ราคาทุน - 277.64 5,506.91 117,406.22 2,109.73 27,894.98 467.93 13,603.88 12,878.54 180,145.83 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (53.95) (3,509.60) (73,876.46) (2,062.12) (12,523.29) (342.60) (8,571.28) - (100,939.30) 

       ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - - (8,025.21) (35.84) (154.70) - (293.07) - (8,508.82) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ - 223.69 1,997.31 35,504.55 11.77 15,216.99 125.33 4,739.53 12,878.54 70,697.71 
           

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558           
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี - 223.69 1,997.31 35,504.55 11.77 15,216.99 125.33 4,739.53 12,878.54 70,697.71 
ซ้ือเพิ่ม - ตามท่ีปรับปรุงใหม่ 790.45 487.74 0.18 1,834.82 - 3,615.02 - 2,063.98 23,198.13 31,990.32 
จ าหน่ายสินทรัพย ์– สุทธิ - - - (300.76) (0.24) (5.67) - (18.44) (0.53) (325.64) 
ตดัจ าหน่าย - สุทธิ - - - (80.63) - - - - - (80.63) 
รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 2.88 (1.13) - 9,901.67 - 4,624.77 (1.67) 33.72 (14,550.51) 9.73 

ค่าเส่ือมราคา - ตามท่ีปรับปรุงใหม่ - (16.35) (254.97) (4,761.75) (4.57) (2,564.39) (31.93) (1,451.07) - (9,085.03) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 793.33 693.95 1,742.52 42,097.90 6.96 20,886.72 91.73 5,367.72 21,525.63 93,206.46 
           

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558           
ราคาทุน- ตามท่ีปรับใหม่ 793.33 763.80 5,492.47 128,521.35 2,006.64 35,821.35 454.09 15,120.13 21,525.63 210,498.79 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม - ตามที่ปรับปรุงใหม่ - (69.85) (3,749.95) (78,398.24) (1,963.84) (14,779.93) (362.36) (9,459.34) - (108,783.51) 

       ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - - (8,025.21) (35.84) (154.70) - (293.07) - (8,508.82) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 793.33 693.95 1,742.52 42,097.90 6.96 20,886.72 91.73 5,367.72 21,525.63 93,206.46 

 
  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

        อุปกรณ์โทรทัศน์   
 ที่ดินและ อาคารและ อุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบบอกรับ   
 ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้าง ระบบโทรศัพท์ โทรศัพท์เคล่ือนที่ สาธารณะ ระบบมัลติมีเดีย และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เป็นสมาชิก งานระหว่างท า รวม 

อุปกรณ์โครงข่าย (ต่อ) ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
           

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559           

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี – ตามที่ปรับปรุงใหม่ 793.33 693.95 1,742.52 42,097.90 6.96 20,886.72 91.73 5,367.72 21,525.63 93,206.46 
ซ้ือเพิ่ม - 284.72 0.28 2,818.06 - 5,230.29 - 1,522.10 44,878.65 54,734.10 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (173.83) (6.92) (21.78) - (13.16) (26.08) (241.77) 
รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ (259.96) 272.35 - 24,427.32 13.46 4,286.93 - 25.33 (28,727.46) 37.97 

ค่าเส่ือมราคา - (23.91) (248.60) (4,235.34) (3.66) (3,117.46) (29.35) (1,437.14) - (9,095.46) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 533.37 1,227.11 1,494.20 64,934.11 9.84 27,264.70 62.38 5,464.85 37,650.74 138,641.30 

           
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559           
ราคาทุน 533.37 1,320.79 5,492.65 152,596.07 1,729.43 45,239.33 454.09 15,874.87 37,650.74 260,891.34 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (93.68) (3,998.45) (79,848.62) (1,690.35) (17,823.61) (391.71) (10,290.59) - (114,137.01) 

       ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - - (7,813.34) (29.24) (151.02) - (119.43) - (8,113.03) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 533.37 1,227.11 1,494.20 64,934.11 9.84 27,264.70 62.38 5,464.85 37,650.74 138,641.30 

 
  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า    

 ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ส านักงาน และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ งานระหว่างท า รวม 
อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558        
ราคาทุน 148.86 1,840.71 3,594.53 5,940.82 47.64 516.90 12,089.46 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,046.43) (2,321.91) (4,221.71) (24.88) - (7,614.93) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (7.45) (78.81) - (1.03) - (87.29) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 148.86 786.83 1,193.81 1,719.11 21.73 516.90 4,387.24 

        
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 148.86 786.83 1,193.81 1,719.11 21.73 516.90 4,387.24 
ซ้ือเพิ่ม - 25.63 617.50 82.11 6.66 569.01 1,300.91 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (37.90) (8.39) (0.72) - (0.02) (47.03) 
รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ - 233.79 10.16 300.52 - (580.97) (36.50) 

ค่าเส่ือมราคา - (216.69) (559.08) (364.79) (4.31) - (1,144.87) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 148.86 791.66 1,254.00 1,736.23 24.08 504.92 4,459.75 

        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
ราคาทุน 148.86 2,015.31 4,056.62 5,660.97 51.60 504.92 12,438.28 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,216.20) (2,729.21) (3,924.74) (26.49) - (7,896.64) 

       ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (7.45) (73.41) - (1.03) - (81.89) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 148.86 791.66 1,254.00 1,736.23 24.08 504.92 4,459.75 

 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า    
 ส่วนปรับปรุง ส่ิงปลูกสร้าง และอุปกรณ์ส านักงาน และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ งานระหว่างท า รวม 

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย (ต่อ) ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 148.86 791.66 1,254.00 1,736.23 24.08 504.92 4,459.75 
ซ้ือเพิ่ม - 30.60 708.35 80.30 - 1,504.28 2,323.53 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (46.51) (13.10) (0.97) - - (60.58) 
รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ - 206.60 28.91 191.61 - (819.16) (392.04) 

ค่าเส่ือมราคา - (243.17) (661.29) (374.64) (4.51) - (1,283.61) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 148.86 739.18 1,316.87 1,632.53 19.57 1,190.04 5,047.05 

        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
ราคาทุน 148.86 2,161.66 4,398.82 5,800.33 50.46 1,190.04 13,750.17 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,415.03) (3,008.56) (4,167.80) (29.86) - (8,621.25) 

       ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (7.45) (73.39) - (1.03) - (81.87) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 148.86 739.18 1,316.87 1,632.53 19.57 1,190.04 5,047.05 

 
  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ อุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า   
 ส่ิงปลูกสร้าง ระบบโทรศัพท์ โทรศัพท์เคล่ือนที่ สาธารณะ และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ งานระหว่างท า รวม 

อุปกรณ์โครงข่าย  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558        
ราคาทุน 49.31 5,492.29 5,115.89 2,109.73 224.59 15.54 13,007.35 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (26.59) (3,494.98) (3,136.94) (2,062.11) (151.97) - (8,872.59) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - (1,959.34) (35.85) - - (1,995.19) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 22.72 1,997.31 19.61 11.77 72.62 15.54 2,139.57 

        
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 22.72 1,997.31 19.61 11.77 72.62 15.54 2,139.57 
ซ้ือเพิ่ม - 0.18 - - - - 0.18 
จ าหน่ายสินทรัพย ์– สุทธิ - - - (0.24) - - (0.24) 
ค่าเส่ือมราคา (2.67) (254.97) (8.58) (4.57) (13.70) - (284.49) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 20.05 1,742.52 11.03 6.96 58.92 15.54 1,855.02 
        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
ราคาทุน 49.31 5,492.47 5,115.89 2,006.64 224.59 15.54 12,904.44 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (29.26) (3,749.95) (3,145.52) (1,963.83) (165.67) - (9,054.23) 
       ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - (1,959.34) (35.85) - - (1,995.19) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 20.05 1,742.52 11.03 6.96 58.92 15.54 1,855.02 
        

 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ อุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า   
 ส่ิงปลูกสร้าง ระบบโทรศัพท์ โทรศัพท์เคล่ือนที่ สาธารณะ และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ งานระหว่างท า รวม 

อุปกรณ์โครงข่าย (ต่อ) ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 20.05 1,742.52 11.03 6.96 58.92 15.54 1,855.02 
ซ้ือเพิ่ม - 0.28 - - - - 0.28 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (6.91) - (0.01) (6.92) 
รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 0.16 - - 13.45 - (13.61) - 
ค่าเส่ือมราคา (2.70) (248.60) (2.25) (3.66) (13.55) - (270.76) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 17.51 1,494.20 8.78 9.84 45.37 1.92 1,577.62 
        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
ราคาทุน 49.47 5,492.65 5,115.89 1,729.43 224.59 1.92 12,613.95 
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (31.96) (3,998.45) (3,147.77) (1,690.35) (179.22) - (9,047.75) 
       ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - (1,959.34) (29.24) - - (1,988.58) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 17.51 1,494.20 8.78 9.84 45.37 1.92 1,577.62 

 
 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
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22. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า    
 อาคารเช่า และอุปกรณ์ส านักงาน และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ งานระหว่างท า รวม 

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 356.59 562.07 1,055.42 3.23 38.72 2,016.03 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (338.51) (498.76) (1,006.99) (2.09) - (1,846.35) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 18.08 63.31 48.43 1.14 38.72 169.68 

       
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 18.08 63.31 48.43 1.14 38.72 169.68 
ซ้ือเพิ่ม 0.25 8.36 10.69 - 35.54 54.84 
จ าหน่ายสินทรัพย ์– สุทธิ - (2.18) (0.15) - (0.02) (2.35) 
รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 28.10 1.15 - - (29.25) - 

ค่าเส่ือมราคา (26.41) (15.38) (17.72) (0.30) - (59.81) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 20.02 55.26 41.25 0.84 44.99 162.36 

       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 373.63 539.33 1,043.84 3.23 44.99 2,005.02 

หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (353.61) (484.07) (1,002.59) (2.39) - (1,842.66) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 20.02 55.26 41.25 0.84 44.99 162.36 

 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า    
 อาคารเช่า และอุปกรณ์ส านักงาน และเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ งานระหว่างท า รวม 

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย (ต่อ) ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 20.02 55.26 41.25 0.84 44.99 162.36 
ซ้ือเพิ่ม 0.11 5.71 3.52 - 17.28 26.62 
จ าหน่ายสินทรัพย ์– สุทธิ - (1.49) (0.36) - - (1.85) 
รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 32.22 3.03 8.77 - (44.02) - 

ค่าเส่ือมราคา (22.09) (13.78) (20.54) (0.30) - (56.71) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 30.26 48.73 32.64 0.54 18.25 130.42 

       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 403.24 528.87 1,031.50 3.23 18.25 1,985.09 

หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม (372.98) (480.14) (998.86) (2.69) - (1,854.67) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 30.26 48.73 32.64 0.54 18.25 130.42 

 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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23. ค่าความนิยม - สุทธิ 

 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงของค่าความนิยมในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ท่ีถูกก าหนดตามส่วนงานด าเนินงานซ่ึงการปันส่วนของค่า 
ความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม 

 โทรศัพท์พืน้ฐาน 
โทรทัศน์ระบบบอกรับ 

   เป็นสมาชิก รวม 
    

การปันส่วนค่าความนิยมตามส่วนงานด าเนินงาน    

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 360.62 11,042.47 11,403.09 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 360.62 11,042.47 11,403.09 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพยด์งักล่าวท่ีค  านวณโดยประมาณการ
กระแสเงินสดหลังภาษีท่ีอ้างอิงจากงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงได้รับอนุมัติจากผู ้บริหาร กระแสเงินสดหลังจากปีท่ี 5  
มีสมมติฐานว่าไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัความระมดัระวงัว่าไม่มีอตัราการเติบโตและนอกจากน้ียงัไม่สูงกว่าอตัราการเติบโตเฉล่ียของส่วนงานท่ี
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้นด าเนินงานอยู ่
 

ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ไดแ้ก่ 
  โทรทัศน์ระบบ

บอกรับ 
ส่วนงานด าเนินงาน โทรศัพท์พืน้ฐาน 

(ร้อยละ) 
เป็นสมาชิก 
(ร้อยละ) 

   

ก าไรขั้นตน้1 39.53 39.55 
อตัราการเติบโต2 0.00 0.00 
อตัราคิดลด3 10.30 10.30 

 
1 ก าไรขั้นตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเติบโตถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาท่ีครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน

ล่าสุด 
3 อตัราคิดลดหลงัภาษีท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
 

ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พ่ือการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานด าเนินงาน 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาก าไรขั้นตน้จากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด 
อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีใช้สอดคลอ้งกบัประมาณการท่ีรวมอยูใ่นรายงานของอุตสาหกรรม ซ่ึงอตัราคิดลดตอ้งเป็นอตัราหลงัหัก
ภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของส่วนงานนั้น ๆ นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัเช่ือว่าความเส่ียงของส่วนงานด าเนินงานโทรศพัท์
พ้ืนฐานและส่วนงานด าเนินงานโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกมีความใกลเ้คียงกนัภายใตอุ้ตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคม ดงันั้นผูบ้ริหารใช้
อตัราคิดลดเดียวกนัส าหรับส่วนงานด าเนินงานทั้งสองส่วน 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ประเภทหมุนเวียน (รวมอยูใ่น “สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน”     
   (หมายเหตุขอ้ 19)) 555.70 530.78 - - 
ประเภทไม่หมุนเวียน 139,745.97 70,030.98 1,224.49 2,620.07 

รวม 140,301.67 70,561.76 1,224.49 2,620.07 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

    ค่าสิทธิส าหรับ     
 เคร่ืองหมายการค้า  สิทธิตาม รายการและ     
 ค่าสิทธิและ โปรแกรม สัญญาอนุญาต ภาพยนตร์ สัญญาการ สิทธิการใช้ช่อง   
 ใบอนุญาต คอมพวิเตอร์ ให้ด าเนินการ รอตัดบัญชี ให้บริการ สัญญาณดาวเทียม งานระหว่างท า รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558         
ราคาทุน 16,644.02 13,704.78 73,577.14 2,296.98 10,755.00 3,493.58 224.11 120,695.61 
หัก ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,990.57) (9,630.57) (68,495.08) (1,532.96) (2,908.84) (643.43) - (85,201.45) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (694.15) - - - - (40.68) (734.83) 

มูลค่าตามบบญัชีสุทธิ 14,653.45 3,380.06 5,082.06 764.02 7,846.16 2,850.15 183.43 34,759.33 

         
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 14,653.45 3,380.06 5,082.06 764.02 7,846.16 2,850.15 183.43 34,759.33 
ซ้ือเพิ่ม - ตามที่ปรับใหม่ 39,385.95 522.90 - 2,670.24 - - 323.78 42,902.87 
จ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (0.43) (31.11) - - - - - (31.54) 
รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 1.37 297.68 - - - - (267.62) 31.43 

ค่าตดัจ าหน่าย (1,338.41) (616.72) (1,515.20) (2,371,26) (740.40) (518.34) - (7,100.33) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี - ตามท่ีปรับใหม่ 52,701.93 3,552.81 3,566.86 1,063.00 7,105.76 2,331.81 239.59 70,561.76 

         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาทุน - ตามท่ีปรับใหม่ 56,030.44 14,483.26 73,577.14 3,569.59 10,755.00 3,493.58 280.27 162,189.28 
หัก  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,328.51) (10,236.30) (70,010.28) (2,506.59) (3,649.24) (1,161.77) - (90,892.69) 

       ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (694.15) - - - - (40.68) (734.83) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ – ตามท่ีปรับใหม่ 52,701.93 3,552.81 3,566.86 1,063.00 7,105.76 2,331.81 239.59 70,561.76 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

  งบการเงินรวม 

    ค่าสิทธิส าหรับ     
 เคร่ืองหมายการค้า  สิทธิตาม รายการและ     
 ค่าสิทธิและ โปรแกรม สัญญาอนุญาต ภาพยนตร์ สัญญาการ สิทธิการใช้ช่อง   
 ใบอนุญาต คอมพวิเตอร์ ให้ด าเนินการ รอตัดบัญชี ให้บริการ สัญญาณดาวเทียม งานระหว่างท า รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
         

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ 2559         
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี - ตามท่ีปรับใหม่ 52,701.93 3,552.81 3,566.86 1,063.00 7,105.76 2,331.81 239.59 70,561.76 
ซ้ือเพิ่ม 78,513.52 432.81 - 2,081.74 - - 288.00 81,316.07 
จ าหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ - (1.12) - (1.73) - - - (2.85) 
รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 9.90 748.12 - 12.85 - - (416.81) 354.06 

ค่าตดัจ าหน่าย (6,049.73) (712.17) (1,515.20) (2,391.54) (740.39) (518.34) - (11,927.37) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 125,175.62 4,020.45 2,051.66 764.32 6,365.37 1,813.47 110.78 140,301.67 

         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาทุน 134,553.87 15,662.71 73,459.98 2,190.56 10,755.00 3,493.58 151.46 240,267.16 
หัก  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (9,378.25) (10,948.11) (71,408.32) (1,426.24) (4,389.63) (1,680.11) - (99,230.66) 

       ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (694.15) - - - - (40.68) (734.83) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 125,175.62 4,020.45 2,051.66 764.32 6,365.37 1,813.47 110.78 140,301.67 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 
เคร่ืองหมายการค้า ค่าสิทธิและใบอนุญาต 
 
ประกอบดว้ย 
1. ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี IMT ยา่น 2.1 GHz ท่ีออกโดย กสทช. ส าหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบญัชี 9,543.78 ลา้นบาท (สุทธิจาก

ค่าตดัจ าหน่ายสะสมจ านวน 3,552.62 ลา้นบาท) 
2. ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ียา่น 1800 MHz ท่ีออกโดย กสทช. ส าหรับระยะเวลา 18 ปี มูลค่าตามบญัชี 36,261.02 ลา้นบาท (สุทธิจาก 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสมจ านวน 2,341.34 ลา้นบาท) เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการไดช้ าระค่าใบอนุญาตงวดแรกร้อยละ 50 
เป็นจ านวนเงิน 20,492.72 ลา้นบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและสุทธิจากเงินมดัจ าจ  านวน 796.00 ลา้นบาท จ านวนคา้งช าระ 19,896.00 ลา้นบาท 
แบ่งช าระเป็นสองงวด โดยครบก าหนดในวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 และได้รับรู้ภายใต้ “เจ้าหน้ีการค้าและ 
เจา้หน้ีอ่ืน” (ส่วนท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปี) และ “หน้ีสินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ” ในงบการเงินรวม  

3. ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ียา่น 900 MHz ท่ีออกโดย กสทช. ส าหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบญัชี 67,797.41 ล้านบาท (สุทธิจาก 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมจ านวน 2,356.39 ลา้นบาท) เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดช้ าระค่าใบอนุญาตงวดแรกเป็นจ านวนเงิน 
7,958.80 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและสุทธิจากเงินมัดจ าจ  านวน 644.00 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จ  านวนค้างช าระ 
63,357.86 ลา้นบาท (มูลค่าปัจจุบนั) ไดรั้บรู้ภายใต ้“หน้ีสินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ” ในงบการเงินรวม 

4. ใบอนุญาตให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ท่ีออกโดย กสทช. ส าหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบญัชี 2,804.16 ลา้นบาท (สุทธิจาก
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมจ านวน 607.97 ล้านบาท) จ านวนค้างช าระ 1,878.60 ล้านบาท จะแบ่งช าระเป็น 4 งวด ระหว่าง พ.ศ. 2560 ถึง  
พ.ศ. 2562 จ  านวนท่ียงัไม่ไดช้ าระไดรั้บรู้ภายใต ้“เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน” (ส่วนท่ีครบก าหนดภายในหน่ึงปี) และ “หน้ีสินภายใต้
สญัญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ” ในงบการเงินรวม 

 
สิทธติามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
 
ประกอบดว้ย 
1. สิทธิในการด าเนินการให้บริการ NON-POTS เกิดจากมูลค่ายติุธรรมของส่วนได้เสียท่ี TM ออกหุ้นสามญัจ านวน 18.50 ลา้นหุ้นให้แก่ 

ทศท. เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนกบัการไดส้ญัญาอนุญาตให้บริการวงจรส่ือสญัญาณความเร็วสูง 
2. สิทธิในการพาดสาย เกิดจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียท่ี TM ออกหุ้นสามัญจ านวน 40.00 ล้านหุ้นให้แก่ ทศท. เพ่ือเป็นการ

แลกเปล่ียนกบัสิทธิในการพาดสาย 
3. สิทธิในการด าเนินการ เป็นกระแสเงินสดคิดลดจากจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่ายให้กบั อสมท. ตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 30 และ

หมายเหตุขอ้ 38.2 
4 สิทธิในการด าเนินการรวมอยู่ในตน้ทุนของสินทรัพยท่ี์ตอ้งโอนให้ ทศท. ตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศพัท ์

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,154.91 ลา้นบาท (สุทธิดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมจ านวน 70,176.45 ลา้นบาท) (พ.ศ. 2558 : 68,790.07 ลา้นบาท) 
 
สัญญาให้บริการ 
 
สญัญาให้บริการเป็นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดม้าจากการซ้ือกิจการ 
 
  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  (ต่อ) 

 
รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรม สิทธิตามสัญญา  
 คอมพวิเตอร์ อนุญาตให้ด าเนินการ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558    
ราคาทุน 2,347.45 71,331.36 73,678.81 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,235.14) (67,403.67) (69,638.81) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 112.31 3,927.69 4,040.00 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 112.31 3,927.69 4,040.00 
ซ้ือเพ่ิม 1.91 - 1.91 
ค่าตดัจ าหน่าย (35.45) (1,386.39) (1,421.84) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 78.77 2,541.30 2,620.07 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาทุน 2,349.36 71,331.36 73,680.72 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,270.59) (68,790.06) (71,060.65) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  78.77 2,541.30 2,620.07 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 78.77 2,541.30 2,620.07 
ซ้ือเพ่ิม 16.52 - 16.52 
ค่าตดัจ าหน่าย (25.71) (1,386.39) (1,412.10) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 69.58 1,154.91 1,224.49 
    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 2,365.88 71,331.36 73,697.24 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,296.30) (70,176.45) (72,472.75) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  69.58 1,154.91 1,224.49 
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25. ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีค  านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวทั้งจ  านวนตามวิธีหน้ีสินโดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็น
รายการผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มกิจการสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

     
  (รายได้)ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย  
  ในก าไรหรือ รับรู้ในส่วน  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ขาดทุน ของเจ้าของ พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,728.18 (593.62) - 1,134.56 
ค่าเผ่ือ 2,453.53 140.47 - 2,594.00 
เงินกูย้มื 57.21 20.44 - 77.65 
รายไดร้อการรับรู้ 195.59 (2.39) - 193.20 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34.58 (1.46) - 33.12 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 4,537.20 995.77 - 5,532.97 
ค่าสิทธิส าหรับรายการและภาพยนตร์ 22.87 (2.12) - 20.75 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 55.88 11.19 22.19 89.26 
ประมาณการหน้ีสิน 694.52 (237.34) - 457.18 

เจา้หน้ีอนุพนัธ์ทางการเงิน 1.99 2.32 - 4.31 

 9,781.55 333.26 22.19 10,137.00 

     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

ลูกหน้ีการคา้ (280.57) 10.11 - (270.46) 
ตน้ทุนการกูย้มื (45.97) (8.59) - (54.56) 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (54.34) (37.30) - (91.64) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (2,001.85) (175.62) - (2,177.47) 
เงินกูย้มื (2,521.78) 213.45 - (2,308.33) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,049.11) (702.17) - (1,751.28) 

ลูกหน้ีอนุพนัธ์ทางการเงิน (239.29) 136.80 - (102.49) 

 (6,192.91) (563.32) - (6,756.23) 

     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 3,588.64 (230.06) 22.19 3,380.77 
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25. ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (รายได้)ค่าใช้จ่าย  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในก าไรหรือขาดทุน พ.ศ. 2559 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี    
ค่าเส่ือมราคา 736.82 (414.96) 321.86 
ค่าเผ่ือ 27.50 0.18 27.68 
เงินกูย้มื 57.21 0.16 57.37 
เจา้หน้ีอนุพนัธ์ทางการเงิน - 4.31 4.31 

 821.53 (410.31) 411.22 
    

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
ลูกหน้ีการคา้ (280.56) 10.11 (270.45) 
ค่าเส่ือมราคา (3.12) (0.69) (3.81) 
ตน้ทุนการกูย้มื (35.85) (1.98) (37.83) 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1.72) 1.72 - 
ลูกหน้ีอนุพนัธ์ทางการเงิน (2.42) 2.42 - 

 (323.67) 11.58 (312.09) 
    

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 497.86 (398.73) 99.13 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน ์     
ภายใน 12 เดือน 848.53 1,973.32 320.35 430.12 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน ์     
เกินกวา่ 12 เดือน 9,288.47 7,808.23 90.88 391.41 

 10,137.00 9,781.55 411.23 821.53 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระ 
   ภายใน 12 เดือน (1,714.44) (858.29) (197.64) (214.62) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระ 
   เกินกวา่ 12 เดือน (5,041.79) (5,334.62) (114.46) (109.05) 

 (6,756.23) (6,192.91) (312.10) (323.67) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 3,380.77 3,588.64 99.13 497.86 
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25. ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,375.82 5,663.35 99.13 497.86 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,995.05) (2,074.71) - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 3,380.77 3,588.64 99.13 497.86 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถแสดงหักกลบกนัไดเ้ม่ือสินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน
จดัเก็บภาษีเดียวกนั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย ์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย ์และหน้ีสินสุทธิใน 
แต่ละบริษทั 
 

รายการเคล่ือนไหวของบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้ปีตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 3,588.64 3,366.48 497.86 910.97 
รายการตดับญัชีในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุขอ้ 12) (230.06) 222.16 (398.73) (413.11) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 22.19 - - - 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินปี 3,380.77 3,588.64 99.13 497.86 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น 
 

กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 8,776.01 ลา้นบาท ท่ีเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีจ านวน 43,880.04 ลา้นบาท  
ขาดทุนสะสมยกไปสามารถแยกตามปีท่ีจะหมดประโยชน์ทางภาษีไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปีที่หมดประโยชน์ทางภาษี ล้านบาท ล้านบาท 
   

พ.ศ. 2560 883.81 452.72 
พ.ศ. 2561 15,751.14 1,705.50 
พ.ศ. 2562 2,039.51 - 
พ.ศ. 2563 4,925.59 - 

พ.ศ. 2564 20,279.99 3,199.07 

 43,880.04 5,357.29 
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26 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอใบก ากบัภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   การปรับโครงสร้างหน้ี - 16.88 - 16.88 
เงินมดัจ า 1,184.95 998.33 98.50 111.36 
ตน้ทุนการไดม้าของผูใ้ชบ้ริการ – สุทธิ 4,644.01 2,975.13 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 694.43 705.00 - - 
ลูกหน้ีอนุพนัธ์ทางการเงิน 118.30 - - - 

อ่ืนๆ 139.08 94.16 51.36 52.44 

รวม 6,780.77 4,789.50 149.86 180.68 

 
27. เงนิกู้ยืม 

 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินกูย้มืจากธนาคาร 16,578.39 12,936.32 6,984.64 7,982.72 

หุ้นกู ้ 20,993.29 16,990.89 9,995.75 7,999.56 

รวม 37,571.68 29,927.21 16,980.39 15,982.28 

 
เงินกูย้มืจากธนาคารไม่มีหลกัประกนั มีอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปีและจะถึงก าหนดช าระภายในหกเดือนขา้งหน้า   
 
เงนิกู้ยืมระยะยาว 
 
เงินกูย้มืของกลุ่มกิจการเป็นเงินกูย้มืในสกุลเงินบาท เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และเงินเยนญ่ีปุ่น  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวยีน     
- หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,488.10 1,437.25 - 6.24 
- หุ้นกู ้ 18,899.57 10,906.22 18,899.57 5,915.40 
- เงินกูย้มืท่ีเก่ียวกบัสญัญาจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์ 266.29 259.11 266.29 259.11 

รวมเงินกูย้มืประเภทหมุนเวียน 20,653.96 12,602.58 19,165.86 6,180.75 
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27. เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม (ต่อ) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ประเภทไม่หมุนเวยีน     
- หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 5,451.99 4,284.39 - - 
- หุ้นกู ้ 55,038.06 50,979.65 12,119.20 31,032.06 
- เงินกูย้มืท่ีเก่ียวกบัสญัญาจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์ - 258.27 - 258.27 

รวมเงินกูย้มืประเภทไม่หมุนเวียน 60,490.05 55,522.31 12,119.20 31,290.33 
รวมเงินกูย้มืทั้งส้ิน 81,144.01 68,124.89 31,285.06 37,471.08 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 68,124.89 37,471.08 
เงินกูย้มืเพ่ิม   

- เงินตน้ - สุทธิจากตน้ทุนการกูย้มื 22,950.22 - 
- รายการท่ีไม่ใช่เงินสด - สญัญาเช่าการเงิน 2,878.97 - 
- ดอกเบ้ีย 328.73 0.74 

จ่ายคืนเงินกูย้มื   
- รายการท่ีเป็นเงินสด (13,177.49) (6,205.83) 
- ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง 17.85 17.85 

รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ (57.26) (74.97) 
การตดัจ าหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 99.10 68.88 
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (21.00) 7.31 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 81,144.01 31,285.06 

 
เงินกู้ยืมแสดงสุทธิจากต้นทุนเงินกู้ยืมท่ียงัไม่ตดัจ าหน่ายจ านวน 266.07 ล้านบาท และ 184.92 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินรวมและส าหรับ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั (พ.ศ. 2558 : 240.41 ล้านบาท และ 179.27 ล้านบาท ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามล าดบั) 
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27. เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืประเภทไม่หมุนเวียน (ไม่รวมหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและตน้ทุนเงินกูย้มืท่ียงัไม่ตดัจ  าหน่าย) ถึงก าหนดช าระดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม (ต่อ) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 23,962.70 19,169.26 3,962.70 19,169.26 
ครบก าหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,974.70 23,962.70 - 3,962.70 
ครบก าหนดหลงัจาก 5 ปี 20,355.30 8,330.00 8,330.00 8,330.00 

 55,292.70 51,461.96 12,292.70 31,461.96 

 
มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืประเภทไม่หมุนเวียน (ไม่รวมหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน) มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หุ้นกู ้ 55,038.06 50,979.65 53,427.55 51,184.11 
เงินกูย้มืท่ีเก่ียวกบัสญัญาจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์ - 258.27 - 384.26 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หุ้นกู ้ 12,119.20 31,032.06 11,783.28 31,445.13 
เงินกูย้มืท่ีเก่ียวกบัสญัญาจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์ - 258.27 - 384.26 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมประเภทหมุนเวียนและหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกบัมูลค่าตามบญัชี เพราะผลจากการคิดลด 
กระแสเงินสดไม่แตกต่างอยา่งมีสาระส าคญั มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมประเภทไม่หมุนเวียนค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการและบริษัทร้อยละ 4.92 และร้อยละ 4.92 ตามล าดับ (พ.ศ. 2558 :  อัตราร้อยละ 4.11  และ 4.11 ส าหรับของ 
กลุ่มกิจการและบริษทั ตามล าดบั)โดยจดัประเภทเป็นขอ้มูลระดบัท่ี 2 
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27. เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืประเภทไม่หมุนเวียน (ไม่รวมหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน) ท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ 
มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 เทียบเท่า เทียบเท่า เทียบเท่า เทียบเท่า 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินบาท 55,038.06 50,979.65 53,427.55 51,184.11 
เงินเยนญ่ีปุ่ น - 853.07 - 1,269.21 
 
 งบการเงนิรวม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 เทียบเท่า เทียบเท่า เทียบเท่า เทียบเท่า 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินบาท 12,119.20 31,032.06 11,783.28 31,445.13 
เงินเยนญ่ีปุ่ น - 853.07 - 853.07 
 
อตัราดอกเบีย้ 
 
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ยอดเงินกูย้มืทั้งส้ิน     
   (ไม่รวมตน้ทุนเงินกูย้มืท่ียงัไม่ตดัจ  าหน่าย)     
- อตัราคงท่ี 81,410.08 68,365.30 31,469.98 37,649.91 

 81,410.08 68,365.30 31,469.98 37,649.91 
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27. เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
- หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4.31 5.04 - 0.91 
- หุ้นกู ้ 4.92 4.11 4.92 4.11 
 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท 

อตัราลอยตวั   
- หมดอายภุายใน 1 ปี 13,428.14 12,205.15 

 
หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินค ้าประกนัโดยสิทธิในสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า ซ่ึงสิทธิดงักล่าวจะโอนกลบัไปยงัผูใ้ห้เช่าทนัทีท่ีผิดนดัช าระหน้ี 
 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - จ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ส่วนท่ีไม่เกิน 1 ปี 1,799.35 1,731.18 - 6.25 
ส่วนท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,876.10 4,713.11 - - 
ส่วนท่ีเกิน 5 ปี - - - - 

 7,675.45 6,444.29 - 6.25 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึน (735.36) (722.65) - (0.01) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 6,940.09 5,721.64 - 6.24 
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27. เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ 
 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ครบก าหนดช าระดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ส่วนท่ีไม่เกิน 1 ปี 1,488.10 1,437.25 - 6.24 
ส่วนท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,451.99 4,284.39 - - 
ส่วนท่ีเกิน 5 ปี - - - - 

 6,940.09 5,721.64 - 6.24 

 
หุ้นกู้  
 
หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ท่ีไม่มีหลักประกัน และจะถึงก าหนดช าระในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2569 หุ้นกู้ออกจ าหน่ายในสกุลเงินบาท และ 
มีดอกเบ้ียถวัเฉล่ียร้อยละ 4.92 ต่อปี 

 
รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 
 
บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่มีประกนัในวนัครบก าหนดจ านวน 5.92 พนัลา้นบาท 
 
บริษทัยอ่ย TUC ออกหุ้นกูเ้พ่ือน าเงินมาใชใ้นการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 

- ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจ านวน 10.97 ลา้นหน่วยราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจ านวน 10.95 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 4.50 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 หุ้นกูค้รบก าหนด วนัท่ี 2 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564  

- ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจ านวน 4.55 ลา้นหน่วยราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจ านวน 4.54 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 หุ้นกูค้รบก าหนด วนัท่ี 2 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566 

- ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจ านวน 7.48 ลา้นหน่วยราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจ านวน 7.46 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 5.50 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 หุ้นกูค้รบก าหนด วนัท่ี 2 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2566 

TUC ไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจ านวน 5.00 พนัลา้นบาท ในวนัครบก าหนด 
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27. เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2558 
 
บริษทัออกหุ้นกู้ชนิดมีหลกัประกนับางส่วนจ านวน 8.33 ลา้นหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกูมี้ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 4.11 ต่อปี และ 
มีก าหนดช าระดอกเบ้ียปีละสองคร้ังโดยเร่ิมงวดแรกในวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 หุ้นกู้ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2565 บริษทัน าเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 8.20 พนัลา้นบาทใชเ้พื่อการด าเนินงาน 
 
บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัจ านวน 7.72 พนัลา้นบาท ในวนัครบก าหนด 
 
บริษทัยอ่ย TUC ออกหุ้นกูเ้พ่ือน าเงินมาใชใ้นการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 

- ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจ านวน 10.00 ลา้นหน่วยราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจ านวน 9.96 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 4.20 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หุ้นกูค้รบก าหนด วนัท่ี 29 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561  

- ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจ านวน 10.00 ลา้นหน่วยราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจ านวน 9.98 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 4.20 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หุ้นกูค้รบก าหนด วนัท่ี 29 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561  

- ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจ านวน 5.00 ลา้นหน่วยราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิ 4.98 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบ้ียอตัรา 
ร้อยละ 2.60 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทั้งจ  านวนในวนัครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

 
เงนิกู้ยืมที่เกีย่วกบัสัญญาจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ 
 
เงินกู้ยืมท่ีเก่ียวกบัสัญญาจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์เป็น Deferred Payment Note (“DPN”) ท่ีบริษทัออกให้แก่เจา้หน้ีในปี พ.ศ. 2545 เป็นตัว๋ 
ในสกุลเงินเยนญ่ีปุ่ นโดยจะถึงก าหนดช าระในปี พ.ศ. 2560 และมีดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปี 
 
บริษทัและเจา้หน้ีไม่มีหลกัประกนับางรายไดต้กลงเพ่ือช าระหน้ีตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีเจา้หน้ีไม่มีหลกัประกนัลงวนัท่ี 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2542 (“สญัญา DPN”)  
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28. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 64,421.77 40,619.90 988.32 1,030.59 
เจา้หน้ีอ่ืน 165.42 784.33 103.13 646.69 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 2,800.50 3,127.85 184.64 140.53 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 31,126.71 21,759.59 1,537.94 1,378.20 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 98,514.40 66,291.67 2,814.03 3,196.01 

 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาร่วมการงาน  
   และสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 7,379.07 9,735.64 296.36 317.00 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ     
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (หมายเหตุขอ้ 30) 11,795.29 1,060.22 - - 
ค่าใชจ่้ายโครงข่ายคา้งจ่าย 1,067.07 1,655.86 134.36 127.23 
ค่าตอบแทนผลการปฏิบติังาน 1,183.89 1,231.84 243.43 260.22 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 707.62 608.79 380.93 419.26 
อ่ืนๆ 8,993.77 7,467.24 482.86 254.49 

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 31,126.71 21,759.59 1,537.94 1,378.20 
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29. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอใบก ากบัภาษี 3,113.03 2,651.68 429.91 96.23 
อ่ืนๆ 985.12 724.14 79.41 58.38 

รวม 4,098.15 3,375.82 509.32 154.61 

 
30. หนีสิ้นภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ 
 

รายละเอียดหน้ีสินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการมีดงัต่อไปน้ี  
 

 งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  (ปรับปรุงใหม่) 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

หมุนเวียน (รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย”) (หมายเหตุขอ้ 28) 11,795.29 1,060.22 
ไม่หมุนเวียน 77,652.49 20,902.26 

 89,447.78 21,962.48 

 
การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

ล้านบาท 
  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี - ตามท่ีปรับปรุงใหม่ 21,962.48 
การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ 78,432.56 
จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ (12,855.60) 
ดอกเบ้ียจ่าย 1,908.34 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 89,447.78 
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31. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเม่ือเกษยีณอายุ 
 
กลุ่มกิจการมีแผนการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานท่ีเขา้เง่ือนไขในประเทศไทย ภายใตแ้ผนพนกังานมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยตามกฎหมายเร่ิม
จากสามสิบวนัถึงสามร้อยวนัของอตัราค่าจา้งสุดทา้ยในวนัครบเกษียณอาย ุมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงนิ     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,982.12 1,368.62 555.04 370.86 

     
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ผลประโยชน์พนกังาน 196.05 164.99 41.30 40.61 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์     
   หลงัออกจากงาน 485.52 - 173.99 - 

 681.57 164.99 215.29 40.61 

 
การเปล่ียนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 1,368.62 370.86 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 136.59 27.09 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 59.46 16.16 
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 485.52 173.99 
โอนออก - (1.95) 
จ่ายผลประโยชน์ (68.07) (31.11) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 1,982.12 555.04 
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31. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเม่ือเกษยีณอายุ (ต่อ) 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนประกอบดว้ย 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 136.59 111.43 27.09 25.89 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 59.46 53.56 16.16 14.72 
โอนออก - - (1.95) - 
     

รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน)  196.05 164.99 41.30 40.61 
     

จดัประเภทเป็น     

ตน้ทุนการให้บริการ 90.97 60.47 3.61 13.45 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 26.79 36.69 2.47 8.09 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 78.29 67.83 35.22 19.07 

     

 196.05 164.99 41.30 40.61 

 
ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
   

อตัราคิดลด 3.30 4.40 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 6.00 6.00 
 
สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราการเสียชีวิตก าหนดโดยค าแนะน าของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีการพิมพเ์ผยแพร่ในประเทศไทย ตาราง TMO08 
เป็นตารางอตัราการเสียชีวิตท่ีไดมี้การส ารวจผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัชีวิตของบริษทัประกนัในประเทศไทยล่าสุด จึงเหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นอตัรา
ท่ีสะทอ้นอตัราการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย 
 
ความอ่อนไหวของขอ้สมมุติฐานหลกั : 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลงในข้อ
สมมต ิ

การเพิม่ขึน้ของข้อ
สมมต ิ

การลดลงของข้อ
สมมต ิ

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
    

อตัราคิดลด 1.00 ลดลง      10.35 เพ่ิมข้ึน    12.25 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 1.00 เพ่ิมข้ึน    11.98 ลดลง      10.34 
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31. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเม่ือเกษยีณอายุ (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยาก 
ท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้
ค  านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Project Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน)ในการค านวณหน้ีสิน
บ าเหน็จบ านาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วิธีการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่มีการเปล่ียนแปลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดก่อน 
 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน โดยความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัคือ 
 
การเปล่ียนแปลงในอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัร อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีลดลงจะท าให้หน้ีสินของ
โครงการเพ่ิมสูงข้ึน 
 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังานคือ 19 ปี 
 
การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีไม่มีการคิดลดระหวา่งปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2569 มีดงัน้ี: 
 
 งบการเงนิรวม 

 ส่วนที่ไม่เกนิ 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่วนที่เกนิ 3 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 111.83 141.14 1,021.73 1,274.70 

รวม 111.83 141.14 1,021.73 1,274.70 

 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ส่วนที่ไม่เกนิ 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่วนที่เกนิ 3 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 61.38 60.37 300.48 422.23 

รวม 61.38 60.37 300.48 422.23 
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32. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  (ปรับปรุงใหม่)   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาว    10,551.58 11,166.23 - - 
เงินมดัจ ารับจากลูกคา้ 1,360.05 1,498.44 - - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอใบก ากบัภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   การปรับโครงสร้างหน้ี - 16.89 - 16.89 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย ท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
   การปรับโครงสร้างหน้ี - 6.58 - 6.58 
ประมาณการหน้ีสิน  2,285.89 3,472.60 - - 
อ่ืน ๆ  71.49 62.98 - - 

รวม 14,269.01 16,223.72 - 23.47 

 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2559 ประมาณการส าหรับการใชสิ้ทธิของ กสท. จ  านวน 1,186.71 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: 1,176.19 ลา้นบาท) ไดถู้กกลบัรายการ
และรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในงบการเงินรวม 
 
AWC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาเช่าระยะยาวรวมทั้งสิทธิในการซ้ือกบั DIF เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึง DIF ไดช้ าระค่าเช่าทรัพยสิ์น
ล่วงหนา้เป็นจ านวนเงิน 12,293.12 ลา้นบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแก่ AWC ส าหรับการเช่าระบบใยแกว้น าแสง เป็นเวลา 20 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2559 รายไดรั้บล่วงหน้าจ านวน 614.66 ลา้นบาท และจ านวน 10,551.58 ลา้นบาท แสดงไวภ้ายใต ้ “เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน” และ 
“หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน” ตามล าดบั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการรับรู้รายไดค้่าเช่าจ  านวน 441.86 ลา้นบาท 

 
33. ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น และส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น 

 
หุ้นจดทะเบียนจ านวนทั้งส้ิน 33,368.66 ลา้นหุ้น (พ.ศ. 2558 : 24,607.93 ลา้นหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 4 บาท (พ.ศ. 2558 : หุ้นละ 4 บาท)  
 
รายละเอียดของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายไดรั้บช าระเตม็มูลค่าแลว้ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 
 

จ านวนหุ้น 
 

หุ้นสามัญ 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

(ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น) 
 

รวม 
 ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 24,607.93 246,079.28 (110,563.60) 135,515.68 
- ลดมูลค่าหุ้นสามญั - (147,647.57) 110,563.60 (37,083.97) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 24,607.93 98,431.71 - 98,431.71 
- การออกหุ้นสามญั 8,760.73 35,041.07 26,384.07 61,425.14 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 33,368.66 133,472.78 26,384.07 159,856.85 
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33. ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น และส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น(ต่อ) 
 

ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นจ านวน 59,948.80 ลา้นบาท (สุทธิจากตน้ทุนการออกหุ้น) จากการออก
หุ้นใหม่ภายใตก้ารเสนอขายหุ้นใหม่ต่อผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 8,391.18 ลา้นหุ้นในราคาใช้สิทธิ 7.15 บาทต่อหุ้น และจากการออกหุ้นใหม่จ  านวน 
369.09 ล้านหุ้น เป็นการจ่ายหุ้นปันผล บริษทัไดอ้อกหุ้นและเสร็จส้ินการจดทะเบียนหุ้นทุนท่ีออกและช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ วนัท่ี  
29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หุ้นท่ีออกไดรั้บช าระเตม็มูลค่าแลว้ 

 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้ลดมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัจากหุ้นละ 10.00 บาท เหลือหุ้นละ 4.00 
บาท โดยจ านวนเงินท่ีลดลงจะถูกชดเชยดว้ยทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนสุทธิของส่วนเกินและส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น และขาดทุนสะสม บริษทั
ไดเ้สร็จส้ินกระบวนการลดมูลค่าหุ้นและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงหุ้นทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ วนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 
34. ส ารองตามกฎหมาย 

 
ส ารองตามกฎหมายตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเงินส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของ      
ก  าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกระทัง่ส ารองน้ีมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าวน้ีไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได้ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัได้จดัสรรก าไรจ านวน 6.58 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 275.91  
ลา้นบาท เป็นส ารองตามกฎหมาย 
 

35. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 

 งบการเงนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 659.08 591.08 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลงทุนเพ่ิมในหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทัยอ่ย 14.15 90.00 
ซ้ือหุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (7.67) (0.01) 
จดัประเภทเงินลงทุนใหม่  - (10.65) 
สดัส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเพ่ิมข้ึน  2.95 0.01 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (0.10) - 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทัยอ่ย 7.32 (11.35) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 675.73 659.08 
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36. กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
 

การกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีดงัต่อไปน้ี 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษีเงินได ้  (2,317.39) 4,651.52 530.40 5,931.39 
รายการปรับปรุง :      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย   28,079.76 19,944.99 1,811.72 1,827.27 
ดอกเบ้ียรับ  (442.21) (142.44) (498.10) (620.23) 
ดอกเบ้ียจ่าย 11 4,671.53 2,897.21 2,331.64 2,279.55 
ตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวของกบัใบอนุญาต 11 1,422.35 194.12 - - 
เงินปันผลรับ  41 - (40.81) (1,957.50) (1,516.05) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  233.66 81.82 (3.20) 0.06 
ก าไรจากการขายสินทรัพยโ์ครงสร้างพ้ืนฐาน  - (360.60) - - 
หน้ีสงสยัจะสูญ  10 1,795.45 1,523.41 222.03 217.74 
ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่าย  - 80.63 - - 
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนบริษทัยอ่ย 20 - - 57.63 - 
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนกิจการร่วมคา้ 20 0.95 - -  
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินจากการใชสิ้ทธิของ กสท. 32 (1,186.71) (1,176.19) - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน  198.19 144.71 41.31 33.79 
(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  388.81 (189.88) 40.95 32.73 
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย 20 24.88 - - - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวกบัการจ่าย      
   ช าระคืนเงินกูย้มื 27 17.85 3.82 17.85 3.82 
ส่วนแบ่งผลก าไร 20 (4,645.73) (1,443.44) - - 
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36. กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ) 

 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน      
-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  36.16 21,920.56 (3,744.27) (1,177.79) 

-  เงินลงทุนระยะสั้น  (0.02) (1.78) - - 

-  สินคา้คงเหลือ  (2,957.40) (4,004.04) 7.75 71.35 

-  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  (10,994.89) (7,566.22) (13.99) 28.00 

-  เงินลงทุนในค่าสิทธิส าหรับรายการภาพยนตร์  (2,081.75) (2,670.24) - - 

-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  (256.48) (205.09) 30.82 5.05 

-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  642.04 (36,216.03) (342.42) (9,441.04) 

-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  726.55 (784.31) 382.73 (78.88) 

-  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (232.26) 10,726.06 (54.60) (22.51) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การด าเนินงาน  13,123.34 7,367.78 (1,139.25) (2,425.75) 

บวก เงินสดรับ - ดอกเบ้ียรับ  406.12 143.67 493.40 641.59 

บวก เงินสดรับ - ภาษีเงินได ้  1,750.80 712.33 921.92 263.14 

หกั เงินสดจ่าย - ดอกเบ้ียจ่าย  (4,026.29) (1,947.51) (2,153.71) (1,844.90) 

บวก เงินสดจ่าย - ภาษีเงินได ้  (3,157.84) (2,943.22) (169.23) (252.21) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  8,096.13 3,333.05 (2,046.87) (3,618.13) 

 
37. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
วตัถุประสงค์และข้อตกลงและเง่ือนไขที่ส าคญั  
 
กลุ่มกิจการไดน้ าวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากเงินตราต่างประเทศดงัต่อไปน้ีมาใช้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
- ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
- เจรจาตกลงเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ีในสกุลเงินตราต่างประเทศส าหรับแต่ละรายการ และ 
- เจรจาตกลงกบัเจา้หน้ีต่างประเทศ เพ่ือแบ่งภาระจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 
การพิจารณาความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจะท าในแต่ละสกุลเงิน และประมาณการอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้หกเดือน ซ่ึงประมาณการอตัรา
แลกเปล่ียนดงักล่าวจะอาศยัขอ้มูลเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนจากสถาบนัวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินท่ีเช่ือถือไดแ้ละ
ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะน ามาพิจารณาร่วมกบัตน้ทุนในการประกนัความเส่ียง และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะตดัสินใจในการท าการ
ประกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
 
ในการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน โดยการใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้น กลุ่มกิจการ 
จะพิจารณารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแต่ละรายการ 
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37. เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ยอดคงเหลือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 หน่วยเงนิตรา หน่วยเงนิตรา หน่วยเงนิตรา หน่วยเงนิตรา 
 ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน 
     

สินทรัพย์     
ดอลลาร์สหรัฐ 22.86 26.87 - - 
ยโูร 12.37 10.60 - - 
เยนญ่ีปุ่ น 0.10 0.10 - - 
หนีสิ้น     
ดอลลาร์สหรัฐ 1,460.59 774.77 0.04 0.10 
เยนญ่ีปุ่ น 855.35 1,709.33 855.32 1,708.89 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.03 0.03 -                - 
ยโูร 0.94 1.67 - 0.01 
ดอลลาร์สิงคโปร์ - 0.02 -                - 
 
ยอดสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศประกอบดว้ย เงินสดและลูกหน้ี ส่วนยอดหน้ีสินท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบดว้ย
ยอดเจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้มืและเจา้หน้ีอ่ืน 
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38. สัญญาและภาระผูกพนั 

 
38.1 บริษทัไดท้  าสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศพัทพ้ื์นฐานจ านวน 2.6 ลา้นเลขหมายในเขตโทรศพัทน์ครหลวงกบั 

ทศท. และไดจ้ดัท าขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญาดงักล่าว ส าหรับบริการดงัต่อไปน้ี 
 

- บริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 
- ขอ้ตกลงบริการเสริม 
- ขอ้ตกลงด าเนินการโทรศพัทพ้ื์นฐานใชน้อกสถานท่ี (Personal Communication Telephone) 
- ขอ้ตกลงด าเนินการโทรศพัทส์าธารณะ 
- ขอ้ตกลงด าเนินการเก่ียวกบัการรับค าขอโทรศพัท์ ก  าหนดเลขหมายโทรศพัท์ รวมทั้งการช าระค่าติดตั้งและเงินประกนัการใช้

โทรศพัทแ์ทน ทศท. 
- ขอ้ตกลงการรับแจง้เหตุขดัขอ้งและการซ่อมบ ารุงจากตูพ้กัปลายทาง (Distribution Point) ถึงราวกนัฟ้า (Protector) 
- ขอ้ตกลงให้ด าเนินการโทรศพัทพ้ื์นฐานใชน้อกสถานท่ีภายใตโ้ครงข่ายของ ทศท. 

 
ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมและขอ้ตกลงแนบทา้ยดงักล่าว ทศท.จะแบ่งรายไดท่ี้ไดรั้บจริงก่อนหักค่าใช้จ่ายให้แก่
บริษทัในอตัราร้อยละท่ีระบุในสัญญาและขอ้ตกลงแนบทา้ย นอกจากน้ีบริษทัมีภาระผูกพนัต่างๆ เช่น จะตอ้งลงทุน จดัหา ติดตั้ง
จดัการ ตลอดจนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบต่างๆ และจะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์ในระบบดงักล่าวบางส่วนตลอดจนท่ีดินและ
อาคารท่ีบริษทัเป็นผูจ้ดัหาและติดตั้งให้แก่ ทศท. เป็นตน้ 
 

38.2 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดท้  าสญัญากบั อสมท. เพ่ือให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก  
 
ภายใตส้ญัญาเหล่าน้ี บริษทัยอ่ยมีภาระในการลงทุน จดัหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ บริษทัยอ่ยมีภาระท่ีจะตอ้งโอน
กรรมสิทธ์ิในอุปกรณ์ในระบบขา้งตน้ให้แก่ อสมท. เม่ืออุปกรณ์และระบบขา้งตน้ติดตั้งแลว้เสร็จ ตามเง่ือนไขของสัญญา บริษทัยอ่ยไดรั้บ
สิทธิในการเรียกเก็บเงินมดัจ า ค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมบริการอ่ืนๆ จากผูใ้ชบ้ริการในอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา  
 
นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้มีภาระผูกพนักบัธนาคารในประเทศบางแห่งจากการออกหนังสือค ้าประกนัแก่ อสมท. เป็นจ านวนเงิน 
31.20 ลา้นบาท หนงัสือค ้าประกนัเหล่าน้ีใชเ้พ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาขา้งตน้ของบริษทัยอ่ย 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขในสญัญา บริษทัยอ่ยบางแห่งมีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายผลตอบแทนขั้นต ่าให้แก่คู่สญัญาดงัต่อไปน้ี 

 
 จ านวนเงนิขั้นต ่า 
 ที่ต้องช าระ 

งวดก าหนดช าระ ล้านบาท 
  

ภายใน 1 ปี 35.00 
ระหวา่ง 1 ถึง 2 ปี 35.00 
ระหวา่ง 2 ถึง 5 ปี 35.00 
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38. สัญญาและภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
38.3 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดท้  าสัญญา กบั กสท. ในการเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์วิทยคุมนาคม

ระบบ HSPA โดยมีอายุสัญญา 14.5 ปี ภายใต้สัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจดัหา ติดตั้ ง บริหารจดัการและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการภายใตเ้ทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตามความจุท่ีได้ระบุไวใ้นสัญญาและสัญญา
แกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพื่อเป็นการตอบแทน BFKT มีสิทธิไดรั้บรายได้
จากการให้บริการดงักล่าวตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา 
 
เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดท้  าสัญญากบั กสท. (“สัญญา”) ภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญา RMV 
ตอ้งให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายใตเ้ทคโนโลยี HSPA ซ่ึงไดรั้บขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 RMV ไดรั้บการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการขายต่อบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและบริการอินเตอร์เน็ตแบบท่ี
หน่ึงจาก กทช. RMV มีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญาต ใบอนุญาตมีก าหนดส้ินสุดวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและ กสท. ไดบ้รรลุขอ้ตกลงในการรับและจ่ายช าระหน้ีบางส่วนส าหรับรายไดค้่าเช่า
และค่าบริการของ BFKT และตน้ทุนการด าเนินงานของ RMV  
 
เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยดังกล่าวกับ กสท. ได้บรรลุข้อตกลงในหลายประเด็นโดยมีวตัถุประสงค์ในการยุติ 
ขอ้พิพาทท่ีมีต่อกนัและรวมถึงยอดเงินคงคา้งท่ียงัไม่ไดช้ าระระหวา่งกนั กลุ่มกิจการไดป้ระเมินผลกระทบในภาพรวมของขอ้พิพาท
และบนัทึกค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจ านวน 305.67 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี พ.ศ. 2559 
 
ส าหรับประเด็นท่ียงัเหลือและยอดคงค้างท่ียงัตกลงกันไม่ได้ ทั้ งสองฝ่ายจะท าการหารือเพ่ือให้ได้ข้อสรุปต่อไป ผูบ้ริหารเช่ือว่า
ผลสรุปจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 
ภายใตส้ัญญาต่าง ๆ ขา้งตน้ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนักบัธนาคารในประเทศบางแห่งจากการออกหนงัสือค ้าประกนัให้แก่ กสท. เป็น
จ านวนเงิน 200.00 ลา้นบาท  
 

38.4 เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 TUC บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี IMT ยา่น 2.1 GHz  จาก กสทช. 
ใบอนุญาตครอบคลุมสามแถบยา่นความถ่ี และอนุญาตให้ใชเ้พ่ือให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 15 ปี TUC ตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขและช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต 

 
38.5 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 1800MHz จาก กสทช. 

ใบอนุญาตครอบคลุมสองแถบยา่นความถ่ี และอนุญาตให้ใชเ้พ่ือให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 18 ปี TUC ตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขและช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต 
 

38.6 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 900MHz จาก กสทช. ซ่ึงใบอนุญาตนั้น
อนุญาตให้บริษทัยอ่ยให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2574 TUC ตอ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขและช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต  
 

38.7 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนักบัธนาคารในประเทศบางแห่งตามสัญญาค ้าประกนัท่ีออกให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ
บริษทัต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 3,798.07 ลา้นบาท และ 401.21 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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38. สัญญาและภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
38.8 ภายใตข้อ้ก าหนดของสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัและบริษทัย่อยบางแห่งได้ท  าไว ้สินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งซ่ึงน าไป 

ค ้าประกนัหรือจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัส าหรับหน้ีสิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงนิรวม งบกรเงนิเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินฝากประจ าและเงินฝาก     
   ออมทรัพย ์ 70.06 606.94 42.36 558.97 
เงินลงทุนในหุ้นทุนใน     
   บริษทัยอ่ย 770.00 635.84 694.55 694.55 
 

38.9 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญากบับริษทัหลายแห่งเพ่ือจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายโทรศพัทเ์พ่ิมเติม เพ่ือขยายประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์โครงข่ายและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ภาระผูกพนัตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้  
ถูกบนัทึกไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 30,191.98 ลา้นบาท และ 5.40 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2558 : 
17,839.39 ลา้นบาท และ 4.58 ลา้นบาท ตามล าดบั)  

 
38.10 กลุ่มกิจการท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกไดส้ าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมระยะเวลาของสญัญาเช่าอยูร่ะหว่าง 5 ถึง 15 ปี 

 
ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ภายใน 1 ปี 3,313.62 3,263.24 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 12,646.89 12,814.76 

เกินกวา่ 5 ปี 15,594.68 18,740.42 

 31,555.19 34,818.42 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้  

 
39.1 คดฟ้ีองร้องที่ค้างอยู่ที่ศาลปกครอง  

 
39.1.1 ขอ้พิพาทเก่ียวกบัการติดรูปสัญลกัษณ์ของบริษทับนตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ทศท. ยืน่ค  าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการจากการท่ีบริษทัติดรูปสัญลกัษณ์ของบริษทับนตู้
โทรศพัท์สาธารณะเป็นการไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับ ทศท. เร่ืองโทรศพัท์สาธารณะ ทศท. เรียก
ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 433.85 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 อนุญาโตตุลาการไดต้ดัสินช้ีขาดให้ ทศท. ชนะ
คดีดงักล่าว บริษทัได้ยื่นค  าคดัคา้นค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางและทศท. ได้ยื่นค  าร้องเพ่ือให้ศาล
บงัคับให้เป็นไปตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและให้บริษัทชดใช้เป็นจ านวนเงิน 150.00 ล้านบาท และจ่าย
ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 90 บาท ต่อเดือนต่อตูโ้ทรศพัทห์น่ึงตู ้ตั้งแต่วนัท่ีฟ้องร้องจนกว่าบริษทัจะหยดุใช้ตราสญัลกัษณ์บน
ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ ศาลปกครองกลางไดมี้ค  าสัง่ให้รวมคดีกบัส านวนคดีท่ีบริษทัขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนค าช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ศาลปกครองกลางพิจารณาให้ยกค าร้องของบริษทั และให้
บงัคบัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้บริษทัช าระเงินจ านวน 150.00 ลา้นบาท ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีคดีถึง
ท่ีสุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดจ านวน 80,000 บาท ให้แก่ ทศท. บริษทัไดด้ าเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 
39.1.2 ขอ้พิพาทเก่ียวกบัค่าใชแ้ละเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) 
 

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ไดย้ื่นค  าฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 
เพ่ือขอให้บริษทัและ ทศท. ร่วมกนัช าระค่าใช้และเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจ านวน 3.94 พนัลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูร่ะหว่าง
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง  

 
39.1.3 ขอ้พิพาทกรณีบริษทัพิมพรู์ปสญัลกัษณ์ของบริษทับนใบแจง้หน้ี ใบก ากบัภาษี และใบเสร็จรับเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 และวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ได้ยื่นค  าเสนอขอ้พิพาทเรียกค่าเสียหายจากการท่ีบริษทั
พิมพ์รูปสัญลกัษณ์บนใบแจง้หน้ีและใบเสร็จรับเงิน การเปล่ียนรูปแบบของใบแจง้หน้ี ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งใบแจง้หน้ี และ
ค่ าเสี ยหายด้านการตลาดและภาพลักษณ์  จ  านวนรวมทั้ งส้ิ น  1,848.95 ล้ านบาท เม่ื อวัน ท่ี  20 กันยายน พ.ศ. 2556  
คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค  าช้ีขาดให้บริษทัช าระค่าเสียหายจ านวนรวม 98.59 ล้านบาท และเม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
บริษทัไดย้ื่นค  าร้องคดัคา้นค าช้ีขาดดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทศท. ไดย้ื่นค  าร้องขอให้บงัคบัตามค าช้ีชาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 

39.1 คดฟ้ีองร้องที่ค้างอยู่ที่ศาลปกครอง (ต่อ) 
 
39.1.4 ขอ้พิพาทเก่ียวกบัสญัญาขอ้ 38 ของสญัญาร่วมการงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 บริษทัไดย้ื่นค  าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเก่ียวกบัเร่ืองขอให้ ทศท. ระงบัการใช้
อ  านาจก ากบัดูแลสญัญาร่วมการงาน และระงบัการใช้อ  านาจตามสัญญา นบัตั้งแต่วนัท่ีสถานภาพ ทศท. เปล่ียนแปลงไป และ
ให้อ  านาจก ากบัดูแลเป็นของกระทรวงคมนาคม หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย ์
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บริษทัไดย้ื่นค  าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เร่ืองการปฏิเสธอ านาจก ากบัดูแล
ของ ทศท. ตามขอ้ 38 ของสัญญาร่วมการงาน เป็นคดีใหม่อีกคดีหน่ึงซ่ีงทั้งสองขอ้พิพาทน้ีคณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค  าช้ีขาด
แล้วเม่ือวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2557 ว่าการใช้อ  านาจของ ทศท. เป็นการใช้อ  านาจตามสัญญาพิพาททั้ งส้ิน ซ่ึงต่อมาเม่ือ 
วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริษทัยื่นค  าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทั้งสองข้อพิพาทต่อ 
ศาลปกครองกลาง ต่อมาเม่ือวันท่ี  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทศท.  ได้ยื่นค  าร้องขอให้ศาลบังคับตามค าช้ีขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ศาลได้มีค  าสั่งรวมคดีท่ีบริษัทได้ยื่นค  าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการเขา้ดว้ยกนั ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 

39.1.5 ขอ้พิพาทเก่ียวกบัส่วนแบ่งรายไดต้ามสญัญาร่วมการงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ทศท.ได้ยื่นค  าเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกคืนส่วนแบ่งรายได้ท่ีบริษัท 
ได้รับเกินกว่าสิทธิท่ีพึงจะได้รับจ านวน 1,479.62 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ีย บริษทัได้ยื่นค  าคดัค้านเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน  
พ.ศ. 2551 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 อนุญาโตตุลาการโดยเสียงขา้งมากไดช้ี้ขาดให้บริษทัช าระเงินจ านวน 1,217.50 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2551 จนกว่าจะช าระเสร็จส้ินให้แก่ ทศท. 
บริษทัได้ยื่นค  าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ทศท.  
ได้ยื่นค  าร้องเพ่ือให้ศาลบังคับตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 

ผลท่ีสุดของคดีความดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงไม่ได้ตั้งส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากผลของคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินเวน้แต่ตามท่ีระบุไว ้
 

39.2 ข้อพพิาทที่ยงัคงค้างอยู่ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
 

39.2.1 ข้อพพิาทกบั ทศท. ที่บริษทัเป็นผู้เสนอ 
 

ขอ้พิพาทเก่ียวกบัส่วนแบ่งรายไดใ้นส่วนค่าโทรศพัทท์างไกลต่างประเทศ  
 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2548 บริษทัไดย้ืน่ค  าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเก่ียวกบัเร่ืองการค านวณส่วนแบ่งรายไดท่ี้
เกิดจากค่าโทรศพัทท์างไกลต่างประเทศ ภายใตส้ัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน บริษทัไดเ้รียกร้องค่าเสียหายส าหรับการท่ี 
ทศท. ไม่สามารถค านวณแยกค่าส่วนแบ่งรายไดท่ี้ ทศท. ไดรั้บจากการใช้โทรศพัท์ต่างประเทศในส่วนโครงข่ายของบริษทั
ออกจากส่วนของโครงข่าย ทศท. เป็นจ านวนเงิน 5,000.00 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย และค่าเสียหายจากการค านวณจ านวนเงิน
ผิดพลาดอีก 3,407.68 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดเ้รียกร้องค่าเสียหายจากการค านวน
เพ่ิมเติมเป็นจ านวน 402.56 ล้านบาท ซ่ึงท าให้ค่าเสียหายทั้ งหมดเป็นจ านวน 8,810.25 ล้านบาท ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ  
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 

39.2 ข้อพพิาทที่ยงัคงค้างอยู่ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ (ต่อ) 
 

39.2.1 ข้อพพิาทกบั ทศท. ที่บริษทัเป็นผู้เสนอ (ต่อ) 
 

ขอ้พิพาทเก่ียวกบัส่วนแบ่งรายไดค้่าโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศ   
 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 บริษทัไดย้ื่นเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ ทศท. ช าระเงินท่ีเป็นส่วนแบ่ง
รายไดอ้นัเกิดจากค่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศเป็นจ านวนเงิน 1,968.70 ล้านบาท ซ่ึง ทศท. น าส่งส่วนแบ่งรายได้
ดงักล่าวขาดไป ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของอตัราส่วนแบ่งรายไดท่ี้ระบุไวใ้นสญัญา โดยบริษทัไดร้้องขอให้อนุญาโตตุลาการ
พิจารณาวินิจฉยัสัง่การในเร่ืองต่อไปน้ี 
 

1. ให้ ทศท. ปฏิบติัตามสัญญาร่วมการงาน และขอ้ตกลงเร่ืองการจดัเก็บและแบ่งรายได้  โดยให้ช าระส่วนแบ่งรายได้
ค่าบริการโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศให้ถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขของสญัญาขอ้ตกลงดงักล่าว 

2. ให้ ทศท. ช าระค่าเสียหายให้แก่บริษทัเป็นจ านวนเงิน 1,968.70 ลา้นบาท 
3. ให้ ทศท. ค  านวณส่วนแบ่งรายไดค้่าบริการโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศโดยทั้งจากการเรียกเขา้และเรียกออกโดย

ใช้อตัรา 6 บาทต่อนาทีตามท่ีระบุในสัญญามาเป็นฐานในการค านวณส่วนแบ่งรายไดน้ับแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 เป็น
ตน้ไป 

4. ให้ ทศท. ช าระดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งตามสัญญาขอ้ 21 (อตัราเฉล่ีย MLR+1) หรือในอตัราร้อยละ 7.86 ต่อปีจากส่วนแบ่ง
รายไดท่ี้ ทศท. คา้งช าระนบัแต่วนัท่ียืน่ค  าเสนอขอ้พิพาทจนกวา่จะช าระครบถว้น 

 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2551 ทศท.ได้ยื่นค  าคดัคา้น อย่างไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทศท. ได้จ่ายเงิน 
ค่าส่วนแบ่งรายได้ท่ีเก็บจากค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศของช่วงเวลา วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง วนัท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จ  านวน 133.16 ล้านบาท บริษัทได้ตอบรับการช าระเงินดังกล่าว และตกลงท่ีจะไม่เรียกร้อง 
ค่าส่วนแบ่งรายไดค้่าโทรศพัทท์างไกลในช่วงเวลาดงักล่าว อยา่งไรก็ตามการรับช าระเงินดงักล่าวไม่ถือเป็นการสละประเด็น
ขอ้ต่อสู้หรือเป็นการระงบัขอ้พิพาทแต่อยา่งใด 
 

39.2.2 ข้อพพิาทกบั ทศท. ที่ ทศท. เป็นผู้เสนอ 
 

ขอ้พิพาทเก่ียวกบัค่าเช่าท่อร้อยสาย   
 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ไดย้ืน่ค  าเสนอขอ้พิพาทให้บริษทัช าระเงินค่าเช่า   ท่อร้อยสายบริเวณเมืองทองธานี 
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นจ านวนเงิน 6.72 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย บริษทัไดย้ื่นค  า
คดัคา้นเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2548  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 
 
 

เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ทศท. ไดย้ื่นเสนอขอ้พิพาทกบับริษทัต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัช าระ
ค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายบริเวณเมืองทองธานีให้แก่ ทศท. ส าหรับค่าเช่าช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือน 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จ  านวน 59.17 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ีย ในความเห็นของบริษทั ท่อร้อยสายดงักล่าวเป็นสินทรัพยข์อง
บริษทั จึงไม่ควรมีค่าเช่าจากการใช้งานเกิดข้ึน บริษทัได้ยื่นค  าคดัคา้นเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2557 ขณะน้ีขอ้พิพาทอยู่
ระหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
39.2 ข้อพพิาทที่ยงัคงค้างอยู่ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ (ต่อ) 

 
39.2.2 ข้อพพิาทกบั ทศท. ที่ ทศท. เป็นผู้เสนอ (ต่อ) 

 
ขอ้พิพาทเก่ียวกบัเร่ืองค่าโทรศพัทท์างไกลในประเทศ TA 1234    
 
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ทศท. ได้ยื่นค  าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้ตั้ งแต่วนัท่ี  
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นจ านวนเงิน 15,804.18 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ีย อนัเน่ืองมาจากบริษทั
ลดค่าบริการทางไกลในประเทศภายใตโ้ครงการ TA 1234 และร้องขอให้บริษทัเรียกเก็บค่าบริการทางไกลในประเทศตามอตัรา
ท่ีตกลงกนัภายใตส้ญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุน เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดแ้จง้ค  าร้องขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนทุนทรัพย ์โดยคิดค่าเสียหายเพ่ิมเติมจากเดือน เมษายน พ.ศ. 2548 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 
เป็นจ านวนเงิน 1,060.91 ล้านบาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 16,865.09 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี  23 กันยายน พ.ศ. 2559  
คณะอนุญาโตตุลาการได้ช้ีขาดให้บริษทัจ่ายเงินจ านวน 1,703.10 ล้านบาทพร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 6.69 ต่อปีนับตั้งแต่ 
วนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน พร้อมกบัให้ช าระค่าบริการโทรศพัทจ์  านวน 27.17 ลา้นบาทต่อเดือน
พร้อมดอกเบ้ียอัตราเดียวกันนับจากวนัฟ้องไปจนกว่าจะยุติการให้บริการโทรศัพท์ทางไกล TA1234 ขณะน้ีบริษัท 
อยูร่ะหวา่งการยืน่ค  าร้องเพ่ือให้เพิกถอนค าช้ีขาดดงักล่าว 
 
ขอ้พิพาทเก่ียวกบัการให้บริการ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ไดย้ืน่ค  าเสนอขอ้พิพาทระบุวา่บริษทัละเมิดขอ้ตกลงในสญัญาร่วมการงาน โดยให้บริการหรือ
ยินยอมให้ผูอ่ื้นน าอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ทศท. เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 
2,010.21 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย นอกจากน้ี ทศท. ยงัเรียกร้องให้บริษทัช าระค่าเสียหายต่อเน่ืองจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 
อตัราเดือนละ 180.00 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย และขอให้บริษทัระงบัการให้บริการหรืออนุญาตให้ผูอ่ื้นให้บริการ ADSL ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทศท. ไดย้ื่นค  าร้องขอแกไ้ขค่าเสียหายจากการขาดรายไดจ้ากการให้บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ADSL ส าหรับงวดบริการตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เพ่ิมเติมเป็นจ านวน 
63,457.92 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย 22,748.37 ซ่ึงท าให้ค่าเสียหายทั้งหมดเป็นจ านวน 86,206.29 ลา้นบาท ขณะน้ีอยูร่ะหว่าง
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 
 
ขอ้พิพาทเก่ียวกบัค่าตอบแทนการใช ้Gateway ส าหรับบริการโทรศพัทท์างไกลระหว่างประเทศ  
 
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ทศท. ได้เสนอขอ้พิพาทกบับริษทัต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัช าระเงิน
จ านวน 91.88 ลา้นบาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนเป็นค่าตอบแทนการใช้ Gateway ส าหรับบริการโทรศพัท์
ทางไกลระหว่างประเทศโดยใช้รหัส 007 ส าหรับงวดระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 และ
เรียกร้องดอกเบ้ียเพ่ิมเติมจนกวา่การช าระจะเสร็จส้ิน นอกจากน้ียงัเรียกร้องให้ช าระเงินตามใบแจง้หน้ีประจ าเดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 บวกดอกเบ้ียและภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึน  เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะอนุญาโตตุลาการมีค  าช้ีขาดให้บริษทั
ช าระเงินคืนแก่ ทศท.  ตามท่ีเรียกร้อง ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ทศท. ได้เสนอข้อพิพาทกับบริษทัต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการใช้ Gateway  ส าหรับบริการโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศโดยใชร้หัส 
007 ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2559 จ  านวน 14.80 ล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบ้ียท่ี
เกิดข้ึน 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
39.2 ข้อพพิาทที่ยงัคงค้างอยู่ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ (ต่อ) 

 
39.2.2 ข้อพพิาทกบั ทศท. ที่ ทศท. เป็นผู้เสนอ (ต่อ) 

 
ขอ้พิพาทเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม  
 
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทศท. ได้เสนอข้อพิพาทกับบริษัทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทช าระ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับช่วงระยะเวลาท่ีระบุ เป็นจ านวนเงินรวม  539.02 ล้านบาท  
เม่ือวันท่ี  11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้ยื่นค  าคัดค้านต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขณะน้ีอยู่ระหว่างกระบวนการ 
ทางอนุญาโตตุลาการ 
 
ผลท่ีสุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดังนั้ นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกรายได้หรือไม่ได ้
ตั้งส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผลของคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินนอกจากตามท่ีระบุไว ้

 
39.3 การประเมินภาษสีรรพสามิต 

 
39.3.1 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 บริษทัได้ยื่นค  าร้องต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตเพ่ือขอคืนภาษีสรรพสามิต ส าหรับรอบ

เดือนภาษีมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 เป็นจ านวนเงินรวม 348.87 ลา้นบาท ท่ีบริษทัน าส่งโดยไม่มี
หน้าท่ีตอ้งน าส่ง เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 กรมสรรพสามิตไดป้ฏิเสธค าร้องขอคืนภาษีสรรพสามิตดงักล่าว บริษทั
มีสิทธิยืน่ฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง ภายในก าหนดอายคุวาม 10 ปี 

 
39.3.2 เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดย้ื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางโดยขอให้ศาลเพิกถอน

การประเมินของเจา้หน้าท่ีประเมินและเพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สืบเน่ืองจากการท่ีเจา้หน้าท่ี
ประเมินภาษีอากรได้แจง้ให้บริษทัยอ่ยช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2546 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 เป็นจ านวนเงิน 14.97 ลา้นบาท โดยอา้งว่าบริษทัยอ่ยหัก ณ ท่ีจ่ายไวไ้ม่ถูกตอ้ง
และเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 ศาลภาษีอากรกลางไดพิ้พากษายกฟ้อง ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อไป ขณะน้ี
ก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลภาษีอากรกลาง 

 
ผลท่ีสุดของคดีความดงักล่าวไม่สามารถคาดการณ์ไดใ้นขณะน้ี ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงไม่ไดต้ั้งส ารองส าหรับผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
จากผลของคดีความดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย 

 
39.4.1 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ตวัแทนให้บริการจ าหน่ายสัญญาณของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงได้ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้ว ได้ฟ้อง

บริษทัยอ่ยดงักล่าวเพ่ือเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินสูงสุด 300.00 ลา้นบาท โดยกล่าวหาว่าบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ผิดเง่ือนไขตามสัญญาบอกรับการเป็นสมาชิกประเภทโครงการแบบเหมาจ่าย (“CMDU”) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2551 ศาลแพ่งได้ตดัสินโดยพิพากษาให้บริษทัย่อยเป็นฝ่ายชนะคดีให้ยกฟ้องของโจทก์และมีค  าสั่งให้โจทก์ช าระเงิน
จ านวน 1.66 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัฟ้องแยง้จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตาม
ค าตดัสินของศาลแพ่ง เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฎีกา เม่ือเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ศาลฎีกาได้
พิพากษายืนตามค าตัดสินของศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ช าระเงินจ านวน 2.20 ล้านบาทและดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ตั้งแต่วนัท่ีฟ้องจนกวา่จะไดช้ าระเสร็จส้ิน คดีเป็นอนัส้ินสุด 

 
39.4.2 เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กสท. ไดย้ื่นค  าเสนอขอ้พิพาทกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้

บริษทัยอ่ยช าระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นจ านวนเงิน 113.58 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค  าช้ีขาดให้บริษทัยอ่ยช าระเงินให้ กสท. จ  านวน 99.60 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี) 
บริษทัย่อยได้รับทราบค าช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และบริษัทย่อยได้ด าเนินการคดัค้านค าช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางไดมี้ค  าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ว่าค  าช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงการยอมรับหรือบงัคบัตามค าช้ีขาดนั้นจะเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ศาลจึงมีค  าสั่งเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 
กสท. ได้อุธรณ์ค  าสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาเม่ือวนัท่ี  16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กสท. ได้ยื่นค  าร้องต่อ 
ศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้บงัคบัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษทัย่อยช าระเงินแก่ กสท. ซ่ึงบริษทัย่อยจะ
เตรียมการโตแ้ยง้ค  าร้องดงักล่าวเน่ืองจากค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไดถู้กเพิกถอนไปแลว้โดยค าสั่งศาล และขณะน้ี
ก าลงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด กสท. ไม่สมควรท่ีจะยื่นค  าร้องดงักล่าว คดีอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
39.4.3 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2551 กสท. ไดย้ื่นเสนอขอ้พิพาทกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้

บริษทัย่อยแห่งนั้นจ่ายช าระค่าส่วนแบ่งรายได้ท่ีส่งขาดไปรวมค่าปรับและดอกเบ้ียจ านวนรวมทั้งส้ิน 8,969.08 ล้านบาท  
เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2554 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค  าวินิจฉัยช้ีขาดให้ยกค าเสนอขอ้พิพาทดงักล่าว เป็นผลท าให้
บริษทัย่อยแห่งนั้นไม่ต้องช าระผลประโยชน์ตอบแทนตามค าเรียกร้องดงักล่าว  กสท. ได้ยื่นค  าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาด
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ศาลปกครอง
กลางไดมี้ค  าพิพากษายกค าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการของ กสท. ซ่ึงต่อมา กสท. ไดย้ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษา
ของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการของศาลปกครองสูงสุด 

 
39.4.4 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 กสท. ไดย้ื่นค  าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงช าระ

ส่วนแบ่งรายได้เพ่ิมเติมจ านวน 45.95 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะอนุญาโตตุลาการมีค  าวินิจฉัยช้ีขาดให้
บริษทัยอ่ยช าระเงินจ านวน 7.00 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาล
ปกครองกลาง ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการของศาลปกครองกลาง 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
39.4.5 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2552 กสท. ไดย้ื่นค  าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงส่งมอบ

และโอนกรรมสิทธ์ิเสาอากาศและอุปกรณ์เสาอากาศจ านวน 4,546 ตน้ให้ กสท. หากบริษทัยอ่ยไม่สามารถส่งมอบและโอน
กรรมสิทธ์ิในเสาดงักล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้บริษทัยอ่ยช าระค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,766.16 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี  
3 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษทัย่อยแห่งนั้ นได้ยื่นคดัค้านค าเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดวิ้นิจฉัยช้ีขาดให้ยกขอ้เรียกร้องของ กสท. โดยให้เหตุผลค าร้องของ กสท.ไม่เป็นไป
ตามสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการท่ีไดล้งนามไวก้บับริษทัยอ่ย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2556 กสท. ไดย้ื่นค  าร้องขอให้
ศาลปกครองกลางมีค  าสั่งเพิกถอนค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางได้
อนุญาตให้ กสท. เพิกถอนค าช้ีขาดของอนุญาตโตตุลาการและให้ถอดคดีดงักล่าวออกจากสารบบความ 

 
39.4.6 เก่ียวกับข้อพิพาทระหว่าง กสท. กับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง กสท. เรียกร้องให้บริษทัย่อยจ่ายช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงินประกนัรายไดข้ั้นต ่าเพ่ิมเติมและค่าภาษีสรรพสามิตตามสัญญาบริการดา้นการตลาด
ระบบเซลลูล่าร์ ดิจิตอล แอมป์ 800 แบนด์ เอ จ  านวน 1,445.00 ล้านบาท (มูลค่า 1,204.00 ลา้นบาท และ 241.00 ล้านบาท) 
เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค  าช้ีขาดให้ยกค าร้องของ กสท.ในทุกประเด็นส าหรับมูลค่าท่ี
เรียกร้องจ านวน 1,204.00 ลา้นบาท และให้ยกขอ้เรียกร้องแยง้ของบริษทัยอ่ยท่ีเรียกร้องจ านวนเงิน 2,544.72 ลา้นบาท ดว้ย 
เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ศาลปกครองกลางได้มีค  าสั่งไม่รับค าร้องคดัคา้นอนุญาโตตุลาการของ กสท. ไวพิ้จารณา  
เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กสท. ไดย้ื่นค  าร้องต่อศาลปกครองกลาง ขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 
ขณะน้ีคดีก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค  าช้ีขาดให้บริษัทย่อยช าระเงินตามค าเรียกร้องจ านวน  
91.83 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ส าหรับมูลค่าเรียกร้องจ านวน 241.00 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นค่าปรับจากการช าระ
ค่าบริการรายเดือนตามงวดใบแจง้หน้ีล่าช้าและให้ยกค าขออ่ืนๆ ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินน้ีทั้งจ  านวน 
91.83 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นค  าร้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอให้เพิกถอนค าช้ีขาด
ของอนุญาโตตุลาการ ขณะน้ีคดีก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

39.4.7 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 กสท. ไดย้ื่นค  าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงช าระ
ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษส่ีหลกั เลขหมาย 1331 เป็นจ านวนเงิน 3.96 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าปรับร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของยอดเงินค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษนับแต่ กสท.ช าระ
ให้แก่ กทช. จนกว่าบริษทัยอ่ยแห่งนั้นจะช าระให้แก่ กสท.  บริษทัยอ่ยแห่งนั้นได้ยื่นเสนอค าคดัคา้นเม่ือวนัท่ี11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552  เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2559 คณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสินเป็นประโยชน์กบับริษทัยอ่ยโดยไดมี้ค  าช้ีขาดให้ 
ยกค าเสนอขอ้พิพาทของ กสท.  

 
39.4.8 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ตวัแทนของบริษทัโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกต่างประเทศแห่งหน่ึงยื่นฟ้องบริษทัยอ่ย

ร่วมกบักลุ่มบุคคล ให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายจ านวน 660.00 ลา้นบาท ต่อมาศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ตดัสินให้
ยกฟ้องเน่ืองจากคดีขาดอายุความ โจทก์ได้ยื่นฎีกาเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
ศาลฎีกาได้มีค  าพิพากษาว่าคดีฟ้องของโจทก์ขาดอายุความให้ยกฟ้อง จากนั้นพบว่าโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ไวอี้กฉบบัหน่ึง 
ศาลฎีกาจึงมีค  าสั่งให้ศาลอุทธรณ์รับพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ และสั่งให้บริษทัยอ่ยท าค  าคดัคา้นอุทธรณ์  สุดทา้ยโจทก์ได้
น าคดีข้ึนสู่ศาลฎีกา ขณะน้ีคดีจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
39.4.9 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 กสท. ได้ยื่นค  าเสนอข้อพิพาทกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ  

เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทย่อยแห่งนั้ นน าหนังสือค ้ าประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้ นต ่ าวงเงิน 646.00 ล้านบาท  และ  
679.00 ล้านบาท รวมทั้ งส้ิน 1,325.00 ล้านบาท ส าหรับปีด าเนินการท่ี 14 และ 15 มาวางค ้ าประกัน เม่ือวนัท่ี  7 ตุลาคม  
พ.ศ. 2554 บริษทัย่อยได้ท  าการฟ้องแยง้ในคดีดังกล่าวให้ กสท. คืนหนังสือค ้ าประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าของ 
ปีด าเนินการท่ี 11 ถึงปีท่ี 13 และเรียกร้องค่าเสียหายจาก กสท. เป็นเงินทั้งส้ิน 56.19 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
กสท. ได้ยื่นค  าเสนอเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยวางหนังสือค ้าประกนัส าหรับปีด าเนินการท่ี 16 และ 17 และบริษทัยอ่ยไดย้ื่นค  า
คดัคา้นไปเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากได้มีค  าสั่ง 
ช้ีขาดให้ยกค าเสนอขอ้พิพาทของ กสท. และให้ กสท. ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษทัยอ่ยจ านวน 60.46 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 7.50 ต่อปี และให้ กสท.ชดใช้ค่าธรรมเนียมหนังสือค ้าประกนัส าหรับปีด าเนินการท่ี 11 ถึงปีท่ี 13 ในอตัราร้อยละ 
2.00 ต่อปี ของวงเงินตามหนังสือค ้าประกนัเป็นเงินปีละ 26.20 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี จนกว่า 
กสท. จะคืนหนังสือค ้าประกนัดงักล่าวแก่บริษทัยอ่ย ทั้งน้ี กสท. ไดย้ื่นฟ้องเพิกถอนค าช้ีขาดต่อศาลปกครอง และเม่ือวนัท่ี  
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยได้ยื่นค  าร้องขอบังคับตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทดังกล่าวต่อ 
ศาลปกครองกลาง ปัจจุบนัคดีอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
39.4.10 เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2554 กสท. ได้ยื่นค  าเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้บริษัทย่อยช าระค่าผลประโยชน์ตอบแทน 

ให้ครบถว้นจ านวน 11,946.15 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 
 

39.4.11 เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในฐานะจ าเลยร่วมโดยบุคคลธรรมดาไดฟ้้องต่อศาลแพ่งในคดีละเมิด
สญัญานายหนา้ เรียกร้องค่าเสียหายจ านวน 438.58 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2558 ศาลฎีกาไดต้ดัสินให้บริษทัยอ่ย
พน้จากคดีดงักล่าว ขณะน้ีคดีไดส้ิ้นสุดแลว้ 

 
39.4.12 เม่ือวนัท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2554 มีกรณีข้อพิพาทระหว่างบริษทัย่อยแห่งหน่ึงกับ กสทช. ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแล  

เร่ืองการจดัเก็บข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับผู ้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า และ
ก าหนดให้ช าระเบ้ียปรับทางปกครองวนัละ 80,000 บาท ภายใน 30 วนันับจากวนัท่ีได้รับหนังสือแจ้งเตือน เม่ือวนัท่ี  
3 มีนาคมพ.ศ. 2557 บริษัทย่อยได้ช าระเงินจ านวน 34.96 ล้านบาท เป็นค่าปรับวนัละ 80,000 บาท ค  านวณตั้ งแต่วนัท่ี  
6 กรกฎาคมพ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม การช าระดังกล่าวมิได้เป็นการยอมรับว่าค  าสั่ง 
ทางปกครองดงักล่าวชอบด้วยกฎหมาย หากผลของคดีมีค  าพิพากษาถึงท่ีสุดอนัเป็นคุณแก่บริษทัย่อย บริษทัยอ่ยสามารถ 
เรียกคืนเงินค่าปรับทางปกครองท่ีไดช้ าระไปแลว้ดงักล่าวจาก กสทช.  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลาง
ไดต้ดัสินเป็นประโยชน์กบับริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตามขณะน้ีคดียงัอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
39.4.13 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องคณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ขอให้เพิกถอนค าสัง่และ

มติของคณะกรรมการ กสทช. ท่ีห้ามผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าก าหนดรายการส่งเสริม
การขายในลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผูใ้ช้บริการตอ้งใช้บริการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (Validity)  พร้อมขอให้ศาลก าหนด
มาตรการและวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขเ์ป็นการชัว่คราวก่อนการพิพากษา กสทช. ไดมี้หนงัสือให้บริษทัยอ่ยด าเนินการปรับปรุง
เง่ือนไขการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีประเภทเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้า ไม่ให้มีขอ้ก าหนดในลกัษณะเป็นการบงัคบั
ให้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งใช้บริการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและห้ามมิให้ก  าหนดเง่ือนไขท่ีมีลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผูใ้ชบ้ริการ
ต้องใช้บริการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดอีกต่อไป เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เลขาธิการ กสทช. ได้มีหนังสือ
ก าหนดให้บริษทัยอ่ยจะตอ้งช าระค่าปรับทางปกครองในอตัราวนัละ 100,000 บาท ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็น
ตน้มา ต่อมาบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าร้องขอต่อศาลให้มีค  าสั่งให้ทุเลาการบงัคบัตามค าสั่งและมติของคณะกรรมการ ศาลไดย้กค าร้อง
ดงักล่าว อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยไดท้  าการอุทธรณ์ค าสัง่ต่อเลขาธิการ กสทช. เพ่ือระงบัค่าปรับทางปกครอง ผลการพิจารณา
ปรากฏว่าบริษทัย่อยยงัคงต้องช าระค่าปรับตามค าสั่ง ค่าปรับระหว่างวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม  
พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนเงิน 23.30 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องเลขาธิการ กสทช.  
ต่อศาลปกครองกลางเพ่ือเพิกถอนค าสั่งก าหนดค่าปรับดงักล่าว และได้ยื่นค  าร้องขอให้ศาลก าหนดมาตรการและวิธีการ 
เพ่ือบรรเทาทุกขเ์ป็นการชัว่คราวก่อนการพิพากษา อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ี กสทช.ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบช าระค่าบริการล่วงหน้าท่ีบริษัทย่อยเป็นผู ้น าเสนอ จึงได้มีค  าสั่งยุติค่าปรับค านวณตั้งแต่วนัท่ี  
18 มกราคม พ.ศ. 2556 ดงันั้นเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยไดช้ าระเงินจ านวน 23.30 ล้านบาทเป็นค่าปรับ
ทางปกครอง อยา่งไรก็ตามการช าระเงินดงักล่าวมิไดเ้ป็นการยอมรับวา่ ค  าสั่งทางปกครองดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย หากผล
ของคดีมีค  าพิพากษาถึงท่ีสุด อนัเป็นคุณแก่บริษทัย่อย บริษทัย่อยสามารถเรียกคืนเงินค่าปรับทางปกครองท่ีไดช้ าระไปแล้ว
ดงักล่าว  เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางได้มีค  าพิพากษายกค าฟ้องในคดีน้ี ต่อมาวนัท่ี 24 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดียงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด 

 
39.4.14 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 กสท. ได้ยื่นค  าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทย่อย 

ช าระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมของปีด าเนินการท่ี 15 จ  านวน 1,571.60 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริษัทย่อยค านวณ 
ไม่เหมาะสม เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากไดมี้ค  าช้ีขาดให้บริษทัยอ่ยช าระเงินจ านวน 
1,571.60 ล้านบาท พร้อมเงินเพ่ิมเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 15.00 ต่อปี ของเงินจ านวนดงักล่าว นับตั้งแต่วนัท่ี 14 ธันวาคม  
พ.ศ. 2554 จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน  บริษทัย่อยได้ยื่นค  าร้องขอเพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลางแลว้เม่ือ วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
39.4.15 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2556  กสท. ได้ยื่นเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัย่อยส่งมอบ

ทรัพยสิ์นท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมประเภท Passive หรือให้ชดใช้ราคารวมเป็นเงินทั้งส้ิน 821.14 ล้านบาท 
บริษทัย่อยดังกล่าวได้ยื่นคดัค้านค าเสนอข้อพิพาทแล้วเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ขณะน้ีอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
39.4.16 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กสท. ไดย้ื่นเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัย่อยช าระเงิน 

ค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนของปีด าเนินการท่ี 16 จ  านวน 2,441.69 ลา้นบาท เน่ืองจากการค านวณไม่เหมาะสม ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 
39.4.17 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กสท. ได้ยื่นเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัยอ่ยส่งมอบ

พร้อมโอนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองและอุปกรณ์ generator จ านวน 59 สถานีหรือชดใช้ราคาแทนจ านน 39.57 ลา้นบาท ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 
39.4.18  กรณีพิพาทระหว่าง กสท. และบริษทัยอ่ย ซ่ึง กสท. เรียกร้องภายใตส้ัญญาบริการด้านการตลาดระบบเซลลูลาร์ ดิจิตอล 

แอมป์ 800 แบนด์ เอ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557  HCAT ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าร้องต่อศาลแพง่ เรียกร้องให้ศาล
มีค  าสั่งให้ กสท. ระงบัการใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือสัญญาค ้ าซ่ึง HCAT เป็นผูม้อบให้ไวจ้  านวนเงิน 63.02 ล้านบาท  
ซ่ึงศาลแพ่งไดมี้ค  าสั่งไม่ให้ กสท. เรียกร้องให้ธนาคารผูค้  าประกนัช าระเงินให้แก่ กสท. จนกว่าคดีจะส้ินสุด และไดมี้การ 
ช้ีเขตอ านาจศาลส าหรับกรณีพิพาทน้ีว่าอยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองกลาง  เม่ือวนัท่ี  20 มีนาคม พ.ศ. 2557 กสท.  
ไดย้ืน่ฟ้อง HCAT และ BFKT ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวจ่ายค่าเสียหายจ านวน 1,576.19 ลา้นบาท 
เป็นค่ากระท าผิดสัญญาต่างๆ หลายสัญญาท่ีบริษทัได้ตกลงไวก้ับ กสท. ภายหลังศาลปกครองกลางได้มีค  าสั่งรวมการ
พิจารณาทั้ งคดีท่ี กสท. เรียกร้องและบริษัทย่อยเรียกร้องเข้าไว้ด้วยกัน  ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง 

 
39.4.19 เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2558 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยแห่งหน่ึงโดยอ้างว่า 

บริษทัย่อยได้ใช้เคร่ืองอุปกรณ์โทรคมนาคมท่ีได้ส่งมอบให้ กสท.แล้วในวนัส้ินสุดสัญญาให้ด าเนินการให้บริการวิทยุ
คมนาคมระบบเซลลูล่า 1800 MHz วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยท่ีบริษทัยอ่ยมิได้ท  าความตกลงใดๆ กบั กสท. ทั้งน้ี 
กสท.ไดร้้องเรียกค่าเสียหายจ านวน 23,016.55 ลา้นบาท ส าหรับค่าใชอุ้ปกรณ์โทรคมนาคมท่ีไดส่้งมอบให้ กสท.แลว้นบัจาก
วนัส้ินสุดสญัญาจนถึงวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาท่ี กสทช. ประกาศให้บริษทัยอ่ยเป็นผูมี้
หน้าท่ีให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ี 1800 MHz และเป็นช่วงเวลาท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”) 
ไดป้ระกาศขยายช่วงเวลาคุม้ครองผูใ้ช้บริการหลงัวนัส้ินสุดอายสุญัญาเป็นเวลาสองปี ขณะน้ีคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

 
เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัยอ่ยแห่งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องค่าเสียหายจ านวน 2,206.04 
ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าบริษทัยอ่ยไดใ้ช้เคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมซ่ึงส่งมอบให้ กสท. หลงัจากสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการส้ินสุดลง ส าหรับช่วงเวลาจากวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วนัท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี 
กสทช. อนุญาตให้บริษทัยอ่ยด าเนินการเพ่ือเป็นการคุม้ครองผูใ้ช้บริการในกรณีส้ินสุดของสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการและ
ไดรั้บการขยายระยะเวลาตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”)  ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง  
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
39.4.20 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. กทค. ส านักงาน กสทช. และ 

เลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้เพิกถอนมติของ กทค. ท่ีสั่งให้บริษทัยอ่ยน าส่งรายไดท่ี้ค  านวณข้ึนเอง 
จ านวน 1,069.98 ล้านบาท จากการให้บริการในช่วงมาตรการเยียวยาผูใ้ช้บริการ ระหว่างวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึง
วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นอกจากน้ีบริษทัย่อยได้เรียกร้องให้ผูถู้กฟ้องดังกล่าวจ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ระหว่างช่วงเวลาดงักล่าวจ านวน 16,074.10 ล้านบาท และยงัเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมเลขหมายท่ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายให้ 
กสทช. ด้วยการถูกท าให้เขา้ใจผิดภายหลังสัญญาให้ด าเนินการในขอ้ 39.4.19 ส้ินสุดจ านวน 190.97 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี  
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ไดย้ื่นค  าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้จ  าหน่ายคดีชัว่คราวเพ่ือทบทวนค าสัง่ตามมติของ 
กทค. ดังกล่าว บริษทัย่อยได้ยื่นค  าแถลงคดัค้านค าร้องดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. กทค. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ 
กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ช าระค่าใช้จ่ายให้บริษทัย่อย อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัตามประกาศ กสทช. 
ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 ถึง วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จ  านวนเงิน 709.65 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูร่ะหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
39.4.21 เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษทัย่อยแห่งหน่ึงต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องเงินจ านวน 83.94  

ลา้นบาทซ่ึงรวมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัฟ้องไปจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน โดยกล่าวอา้งวา่บริษทัยอ่ยไดติ้ดตั้งเคร่ือง
และอุปกรณ์โทรคมนาคมเช่ือมต่อกับเค ร่ืองและอุปกรณ์ของ กสท. ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองกลาง 

 
39.4.22 เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ค  าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ กสท. ช าระเงิน

จ านวน 11,827.67 ล้านบาท ส าหรับปีด าเนินการท่ี 11 ถึงปีด าเนินการท่ี 17 พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วนั 
ยืน่ค  าเสนอขอ้พิพาทไปจนกวา่การช าระจะเสร็จส้ิน ค่าเสียหายท่ีเรียกร้องเป็นส่วนแบ่งรายไดท่ี้ไดจ่้ายเกิดไปเน่ืองจากการน า
รายไดจ้ากการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามกฎหมาย (IC) มารวมค านวณส่วนแบ่งรายได้ ซ่ึงตามสัญญา รายไดจ้าก
การเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ถือเป็นรายได้ท่ีจะต้องน ามารวมค านวณเพ่ือแบ่งให้ กสท.  ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่าง
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 

 
39.4.23 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 กสท.ไดย้ืน่เสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเร่ืองร้องให้บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงช าระ

เงินจ านวน 2,596.51 ล้านบาท เป็นค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพ่ิมของปีด าเนินการท่ี 17 โดยกล่าวอ้างว่าบริษทัย่อย
ค านวณไม่ถูกตอ้ง  ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 

 
39.4.24 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ยื่นฟ้องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้ช าระเงินจ านวน 

878.37 ลา้นบาท เป็นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศพัทส์ าหรับบริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมส าหรับ
ระยะเวลาบริการตั้ งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาตามประกาศ กสทช. 
 เร่ืองมาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการในกรณีส้ินสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสญัญาให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 
และประกาศ กสทช. เร่ือง การคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีส้ินสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตามค าสั่ง 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”) ฉบบัท่ี 94/2557 ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

  



บริษทั ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

120 

 
39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
39.4.25 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษทัย่อยแห่งหน่ึงต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้ช าระเงินจ านวน 

22,972.07 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนการใช้บริการขา้มโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศส าหรับช่วงเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
39.4.26 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559   กสท.ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ช าระค่าธรรมเนียม

การจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสังคม  (“USO”) ท่ี กสท.ช าระให้แก่ กสทช. ตามประกาศ 
กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพ่ือสังคม
ส าหรับระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัท่ี  30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนเงิน 501.34 ล้านบาท  
(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ีผิดนัด คือ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวนัฟ้องคดีแล้ว) 
นอกจากน้ี กสท. ยงัเรียกค่าใช้บริการ CDMA ส่วนกลางจ านวน 509.38 ล้านบาทส าหรับระยะเวลาตั้งแต่เดือน มกราคม  
พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2556 (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณตั้งแต่วนัท่ี
ผิดนดัถึงวนัฟ้องคดีแลว้) และค่าตอบแทนท าการตลาดเป็นจ านวนเงิน 2.66 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ีผิดนดัจนถึงวนัฟ้องคดี) รวมทุนทรัพยท่ี์เรียกร้อง 1,013.38 ลา้นบาท  ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง 

 
39.4.27 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กสท. ไดย้ื่นฟ้องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้ช าระเงินจ านวน 

19,500.17 ล้านบาท(รวมดอกเบ้ียแล้ว) เป็นค่าตอบแทนการบริการขายส่งบริการตามสัญญาขายส่งบริการบนโครงข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ HSPA ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจาณาของศาลปกครองกลาง  

 
39.4.28 เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ยื่นฟ้องบริษทัย่อยแห่งหน่ึงต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้น าส่งเงินจ านวน 

1,150.66 ลา้นบาทโดยกล่าวอา้งว่าเป็นรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ี 1800 MHz ระหว่างวนัท่ี 
16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ช้บริการปัจจุบนัขอ้พิพาทอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
39.4.29 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กสท. ไดย้ื่นเสนอขอ้พิพาทกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกให้บริษทั

ยอ่ยเคล่ือนยา้ย ร้ือถอนเคร่ืองและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบุคคลอ่ืนท่ีติดตั้งหรือเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ภายใตส้ัญญาท่ี กสท.  
ท ากบับริษทัยอ่ย หรือให้ชดใชค้่าเสียหายจ านวน 417.66 ลา้นบาท ขอ้พิพาทอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 

 
39.4.30 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดย้ื่นฟ้อง กสทช. กบัพวกต่อศาลปกครองกลางเน่ืองจากการละเวน้

และละเลยการปฏิบติัหน้าท่ีหรือปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งล่าช้าเกินสมควรในหลายกรณี รวมถึงจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อให้ขอ้มูลท่ีไม่ถูกต้องหรือขอ้มูลท่ีรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าไม่อาจด าเนินการได้ ท  าให้บริษทัย่อยหลงเช่ือ 
เข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลไปโดยหลงผิดในขอ้มูล บริษทัย่อยทั้งสองแห่งเรียกร้องค่าเสียหายจ านวน 6,737.80 ล้านบาท  
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจาณาของศาลปกครองกลาง 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทย่ืนต่ออนุญาโตตุลาการและหนีสิ้นที่อาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
39.4.31 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงยื่นฟ้อง กสท. ต่อศาลแพ่ง เรียกให้ กสท. ช าระค่าเสียหายท่ี กสท.  

ไม่สามารถจดัหาเลขหมายโทรคมนาคมให้บริษทัยอ่ยไดต้ามสัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน
ระบบ HSPA เป็นจ านวน 30,680.24 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลแพง่ 

 
ผลท่ีสุดของคดีความดังกล่าวข้างตน้ยงัไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะน้ี ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงไม่ได้ตั้งส ารองส าหรับผลเสียหาย 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผลของคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินยกเวน้ตามท่ีระบุไว ้

 
40. ค่าแอสเสสชาร์จ 

 
40.1 ค่าแอสเสสชาร์จของบริษทั 

 
เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 บริษทัไดย้ื่นค  าเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเก่ียวกบักรณีพิพาทท่ีเกิดจากสัญญาร่วมการงาน
ระหว่างบริษทั กบั ทศท. ตามสัญญาร่วมการงานระบุไวว้่าบริษทัมีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจากการท่ี ทศท. น าบริการหรือ
อนุญาตให้บุคคลท่ีสามให้บริการพิเศษบนโครงข่าย ทศท. ได้อนุญาตให้ กสท. และผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมรายอ่ืนให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนโครงข่ายและได้รับค่าเช่ือมโยงโครงข่ายจาก กสท. และผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมรายอ่ืน อย่างไรก็ตาม ทศท. 
เห็นว่าบริการดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบริการพิเศษ ดงันั้นจึงปฏิเสธท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในส่วนของบริษทัดงักล่าว ดงันั้นบริษทัจึงขอให้
อนุญาโตตุลการช้ีขาดให้ ทศท. จ่ายส่วนแบ่งในส่วนของบริษทัส าหรับค่าเช่ือมโยงโครงข่ายท่ี ทศท. ไดรั้บนับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 
ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นจ านวนเงิน 25,419.40 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 คณะอนุญาโตตุลาการไดส่้งค  าช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2549 มายงับริษัท คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค  าช้ีขาดโดยเสียงข้างมากซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
1. ให้บริษทัมีสิทธิรับผลประโยชน์จากการท่ี ทศท. น าบริการพิเศษมาใช้ผ่านโครงข่ายของบริษทัหรือการท่ี ทศท. อนุญาตให้

บุคคลอ่ืนน าบริการพิเศษมาใชผ้า่นโครงข่ายของบริษทั 
 
2. ส าหรับผลประโยชน์นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้ ทศท. ช าระเงินจ านวน 9,175.82 ลา้นบาท พร้อมดว้ย 

ดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินจ านวนดงักล่าวนบัตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้แก่บริษทัจนกวา่ ทศท. จะช าระ
เสร็จส้ินให้ ทศท. ช าระเงินตามค าช้ีขาดขอ้น้ีให้แก่บริษทัภายใน 60 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บค าช้ีขาด อยา่งไรก็ตาม ทศท. ไม่ไดช้ าระ
ค่าเสียหายใดใด ค่าเสียหาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 15,620.26 ลา้นบาท 

 
3. ส าหรับผลประโยชน์ตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป ให้ ทศท. แบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้บริษทัในอตัราร้อยละ 50 

ของผลประโยชน์ท่ี ทศท. ไดรั้บจริง 
 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ทศท. ยืน่ค  าร้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือขอเพิกถอนค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี19 
กนัยายน พ.ศ. 2549 บริษทัไดย้ื่นค  าคดัคา้นต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองกลางได้รับเร่ืองไวแ้ล้วเม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2549 
และเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริษทัไดข้อให้มีการบงัคบัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ศาลปกครองกลางไดมี้ค  าสั่งให้
รวมคดีท่ี ทศท. เป็นผูร้้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการมาพิจารณาพร้อมกนั ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครองกลาง 
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40. ค่าแอสเสสชาร์จ (ต่อ) 

 
40.1 ค่าแอสเสสชาร์จของบริษทั (ต่อ) 

 
เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2555 ศาลปกครองกลางได้ตดัสินให้ประโยชน์กับทาง ทศท. โดยพิพากษาให้เพิกถอนค าช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2549 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง 
ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองสุงสุดได้พิพากษายื่นตามค าพิพากษาของศาลปกครองกลางให้เพิกถอนค าช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ต่อมาบริษทัได้ยื่นค  าร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพ่ือขอให้พิจารณาและตดัสินใหม่ ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 

40.2 ค่าแอสเสสชาร์จของบริษทัย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ส่งจดหมายถึง ทศท. ให้เข้าร่วมเจรจาเก่ียวกับสัญญาการเช่ือมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม (“IC”) ระหว่างโครงข่ายของบริษทัย่อยและโครงข่ายของ ทศท. ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บริษทัยอ่ยได้ส่ง
หนังสือแจ้ง ทศท. และ กสท. เพ่ือแจ้งว่าจะหยุดช าระค่าแอสเสสชาร์จ (Access charge) ภายใต้สัญญาเช่ือมต่อโครงข่าย  
(“สญัญา AC”) เน่ืองจากอตัราและการเรียกเก็บค่าแอสเสสชาร์จภายใตส้ญัญา AC ขดัแยง้กบักฎหมายหลายประการ บริษทัยอ่ยไดร้้องขอให้ 
ทศท. เขา้ร่วมลงนามในสัญญา IC  กบับริษทัย่อยเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือให้เรียกเก็บอตัราเรียกเก็บชั่วคราวท่ีประกาศโดย 
กทช. ขณะท่ีการเจรจาเร่ืองการเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบั ทศท. ยงัไม่มีขอ้ยติุ 
 
อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ทศท. ได้ส่งหนังสือเพ่ือแจง้ว่าบริษทัย่อยดงักล่าวไม่มีสิทธิท่ีจะใช้และเช่ือมต่อ
โครงข่ายของบริษทัยอ่ยกบัโครงข่ายของ ทศท. เน่ืองจากบริษทัยอ่ยแห่งนั้นไม่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซ่ึงออกโดย 
กทช. และไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ทศท. โตแ้ยง้ว่าสัญญา AC ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ดงันั้น อตัราและการเรียกเก็บ 
ค่าแอสเสสชาร์จภายใตส้ญัญา AC ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไป  
 
เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ืน่ขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาท กทช. วา่ดว้ยการใช้และเช่ือมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคม (IC) เพื่อขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท (“กวพ.”) มีค  าวินิจฉัยให้ ทศท. ด าเนินการท าสัญญาเช่ือมต่อ
โครงข่าย (IC) กบับริษทัยอ่ย กวพ. มีค  าวินิจฉัยและ กทช.มีค  าช้ีขาดว่า บริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะเขา้เจรจาท าสัญญาเช่ือมต่อโครงข่าย (IC) 
กบั ทศท. เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตามล าดบั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ทศท. ได้ตกลงท่ีจะเขา้เจรจาท าสัญญาเช่ือมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) กบับริษทัย่อยแล้วแต่มีเง่ือนไขว่าจะท าสัญญาเฉพาะ 
เลขหมายใหม่ท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจดัสรรจาก กทช. เท่านั้น บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดต้กลงตามท่ี ทศท. เสนอ แต่ส าหรับเลขหมายเก่านั้น
บริษทัยอ่ยยงัคงด าเนินการให้เป็นเร่ืองของขอ้พิพาทและอยูใ่นดุลยพินิจของศาลแพง่ต่อไป  
 
เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทศท. ได้ยื่นฟ้องบริษทัย่อยต่อศาลแพ่งฐานผิดสัญญา (ขอ้ตกลง) เช่ือมโยงโครงข่าย (แอสเสสชาร์จ) 
และเรียกร้องให้บริษทัย่อยช าระค่าแอสเสสชาร์จท่ีคา้งช าระพร้อมดอกเบ้ียและภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นจ านวนเงิน 4,508.10 ล้านบาท 
เม่ือวนัท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2552 ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นพอ้งกันว่าคดีดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง  
ดงันั้นศาลแพง่จึงจ าหน่ายคดีออกจากศาลแพง่  
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40. ค่าแอสเสสชาร์จ (ต่อ) 

 

40.2 ค่าแอสเสสชาร์จของบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทศท. ไดย้ื่นฟ้อง กสท. ร่วมกบับริษทัยอ่ยต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ช าระค่าเช่ือมโยง
โครงข่ายจ านวนเงิน 41,540.27 ลา้นบาท  
 
เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทศท. ไดย้ืน่ค  าร้องขอเพ่ิมเติมจ านวนเงินท่ีเรียกร้องเป็น 59,628.00 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียตั้งแต่วนั
ฟ้องไปจนกวา่จะช าระเสร็จส้ินขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 
ถา้บริษทัยอ่ยตอ้งช าระค่าแอสเสสชาร์จ บริษทัยอ่ยอาจตอ้งบนัทึกค่าแอสเสสชาร์จเป็นค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายเพ่ิมเติมส าหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 ดงัน้ี 
 
  ผลกระทบสุทธิต่อ 
  ก าไรหรือขาดทุนรวม 
  ซ่ึงสุทธิจากเงนิ 
 ค่าแอสเสสชาร์จ ส่วนแบ่งรายได้ที่จ่าย 
 ค้างจ่าย ให้แก่ กสท. 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549   
   ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 32,344.56 23,762.55 
 

ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าบริษทัยอ่ยแห่งนั้นไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าแอสเสสชาร์จขา้งตน้ 
 

ผลท่ีสุดของคดีความดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถคาดการณ์ไดใ้นขณะน้ี ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงไม่ไดบ้นัทึกรายไดแ้ละไม่ไดต้ั้งส ารองส าหรับผลเสียหาย
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากผลของคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 
 

41. รายการกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย กิจการร่วมคา้และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ย 
ในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค  านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย 
 
กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
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41. รายการกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ก) การขายสินค้าและบริการ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายได้จากการขายสินค้า     
บริษทัยอ่ย - - - - 

บริษทัร่วม 1.37 8,140.29 - 8,137.91 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั:     
   กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 1,725.69 1,234.37 - - 
 1,727.06 9,374.66 - 8,137.91 

     

     
รายได้จากการให้บริการ     
บริษทัยอ่ย - - 5,093.92 5,229.01 
กิจการร่วมคา้ 1.23 3.65 - - 
บริษทัร่วม 743.53 631.21 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 1,086.80 1,172.34 32.95 53.13 
   กลุ่มบริษทั China Mobile 141.81 99.07 - - 

 1,973.37 1,906.27 5,126.87 5,282.14 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการถือหุ้นทุนในบริษทั เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ  ากดั เป็นสัดส่วนร้อยละ 9.42  
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 9.42)  
 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การซ้ือสินค้า     
บริษทัยอ่ย - - - 86.59 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 4,793.26 6,283.22 - 1,207.63 

 4,793.26 6,283.22 - 1,294.22 
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41. รายการกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) การซ้ือสินค้าและบริการ (ต่อ) 



 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

การซ้ือบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 1,004.37 860.57 
กิจการร่วมคา้ 2.24 5.35 - - 
บริษทัร่วม 5,520.31 5,001.73 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 6,058.81 5,105.68 443.18 434.99 
กลุ่มกิจการ China Mobile 44.54 43.06 - - 
บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั 0.29 0.30 - 0.04 

 11,626.19 10,156.12 1,447.55 1,295.60 

 
ค) ยอดค้างช าระที่เกดิจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ลูกหนีบุ้คคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั: 
(รวมอยู่ใน “ลูกหนีก้ารค้า” (หมายเหตุข้อ 17)) 

    

บริษทัยอ่ย - - 6,043.19 2,597.40 
กิจการร่วมคา้ 0.15 3.38 - 0.03 
บริษทัร่วม 86.59 30.64 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 7,629.14 8,695.74 133.71 107.31 
กลุ่มกิจการ China Mobile 157.25 75.13 - - 
บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั - 0.18 - - 

 7,873.13 8,805.07 6,176.90 2,704.74 
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41. รายการกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้างช าระที่เกดิจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ(ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

เจ้าหนีบุ้คคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั: 
(รวมอยู่ใน “เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น”) 

    

บริษทัยอ่ย - - 733.17 330.34 
กิจการร่วมคา้ 3.49 21.99 - - 
บริษทัร่วม 315.85 315.89 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ ์ 3,419.11 6,963.03 74.31 212.61 
กลุ่มกิจการ China Mobile 21.16 18.63 - - 

 3,759.61 7,319.54 807.48 542.95 

 
ง) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ประเภทหมุนเวียน 147.00 147.00 3,000.00 19,815.00 

รวม 147.00 147.00 3,000.00 19,815.00 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 147.00 19,815.00 
เงินให้กูย้มืเพ่ิม   
   - เงินตน้ 0.30 27,920.00 
รับช าระคืน   
   - เงินตน้ (0.30) (44,735.00) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี 147.00 3,000.00 
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41. รายการกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ง) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มกิจการเครือเจริญโภค
ภณัฑ์ จ  านวน 147.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2558: 147.00 ล้านบาท) ซ่ึงเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินชนิดเม่ือทวงถาม โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  
MLR ต่อปี  
 
ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นจ านวน 10.91 ลา้นบาท 
และ 416.01 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2558 : 11.31 ลา้นบาท และ 569.55 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

จ) เงนิกู้ยืมจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ประเภทหมุนเวียน - 555.00 

รวม - 555.00 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ล้านบาท 
  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 555.00 
เงินกูย้มืเพ่ิม 3,980.00 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (4,535.00) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัส้ินปี - 

 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเก่ียวข้องกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นจ านวน 6.29 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2558 : 129.50 ลา้นบาท) 
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41. รายการกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ฉ) ดอกเบีย้ค้างรับจากเงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ดอกเบีย้ค้างรับ      
   (รวมอยู่ใน “ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น”)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42.43 35.16 - 0.07 
 42.43 35.16 - 0.07 

 
ช) ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
ในปี พ.ศ. 2559 ค่าตอบแทนกรรมการและเจา้หน้าท่ีบริหารระดบัสูงของกลุ่มกิจการและบริษทัเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 260.67 ลา้นบาท 
และ 197.30 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2558 : 361.21 ลา้นบาท และ 302.28 ลา้นบาท ตามล าดบั)   
 
ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าท่ีบริหารส าหรับปี พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงิน 9.72 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2558 : 7.62 ลา้นบาท) 
 

ซ) เงนิปันผลรับ 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยจ านวน 1,556.87 ลา้นบาท และ 400.63 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(พ.ศ. 2558 : 1,516.05 ลา้นบาท และไม่มี ตามล าดบั) และรับรู้เป็น “รายไดเ้งินปันผล” ภายใตห้ัวขอ้ “รายได้อ่ืน” ในก าไรหรือขาดทุน
เฉพาะกิจการ และรับรู้โดยตรงไปยงัเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินปันผลจาก
บริษทัอ่ืนจ านวน 40.81 ลา้นบาท   
 

42. เงนิปันผล 
 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ประจ าปี 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจ านวนเงิน 1,640.53 
ลา้นบาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัรา 200 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นปันผล รวมเป็นจ านวนเงิน 1,476.34 ล้านบาท และจ่ายเงินสดปันผลในอตัรา 
0.00667 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 164.19 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 


