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บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จาํกดั (มหาชน) BITCO
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บริษทั ทรูโฟร์ย ูสเตชั�น จาํกดั True4U

บริษทั ทรู ไอคอนเทน้ท ์จาํกดั TICT

บริษทั ทรู อินคิวบ ์จาํกดั True Incube

บริษทั ทรู อินฟอร์เมชั�น เทคโนโลย ีจาํกดั   TIT

บริษทั ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น TIC
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บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั TMV
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บริษทั ทรู มลัติมีเดีย จาํกดั  TM

บริษทั ทรู มิวสิค จาํกดั   TMS

บริษทั ทรู มิวสิค เรดิโอ จาํกดั TMR

บริษทั ทรู พบัลิค คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั  TPC

บริษทั ทรู ทชั จาํกดั TT

บริษทั ทรู ยไูนเตด็ ฟตุบอล คลบั จาํกดั TUFC

บริษทั ทรู วิชั�นส์ เคเบิ�ล จาํกดั (มหาชน) True Cable

บริษทั ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จาํกดั TVG

บริษทั ทรู วิชั�นส์ จาํกดั (มหาชน) True Visions

บริษทั ทรู วิสตา้ส์ จาํกดั TVT

บริษทั ทรู วอยซ์ จาํกดั 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

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั DIF

บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั TG

บริษทั เอเชีย อินโฟเน็ท จาํกดั AI

บริษทั บีอีซี-เทโร ทรู วิชั�นส์ จาํกดั BEC

บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชั�น ฟิลม์ จาํกดั TFF

บริษทั ทรู ซีเจ ครีเอชั�นส์ จาํกดั TRUECJ

บริษทั ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั TrueAxion

องค์กรอื�น

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย (ปัจจุบนัชื�อ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)) ทศท. 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กทช. 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม กทค. 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. 

บริษทั กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) กสท. 

องคก์ารสื�อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ปัจจุบนัชื�อ บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน)) อสมท. 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ กลต. 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จาํกดั )มหาชน(

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดาํเนินงานรวม

และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที�ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

• งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ� งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี

ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัท 

ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�กาํหนดโดย

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ� งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้

เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

ข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 38.3 ข้อ 39 และข้อ 40.2 เกี�ยวกับความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัเนื�องจากกลุ่มบริษทั 

มีคดีฟ้องร้องที�ยงัไม่ทราบผล และสัญญาสําคญัทางธุรกิจที�อยู่ระหว่างการสรุปในรายละเอียด  ผลสุดท้ายของคดีฟ้องร้องและ ข้อสรุปของ 

สญัญาสาํคญัทางธุรกิจดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะนี�  และบริษทัไม่ไดท้าํรายการปรับปรุงที�อาจมีขึ�นในงบการเงิน ทั�งนี�ขา้พเจา้มิไดแ้สดง

ความเห็นอยา่งมีเงื�อนไขในเรื�องเหล่านี�

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้นาํเรื� องเหล่านี� มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี� ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�
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การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม  

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทข้อ 6.1 และ ข้อ 23 เรื� องประมาณการทางบัญชี
ที�สาํคญั ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจและเรื�องค่าความนิยม

ค่าความนิยมของกลุ่มกิจการเกิดจากหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด
ของส่วนงานดาํเนินงานการให้บริการโทรศพัทพื์�นฐานและส่วนงาน
ดาํเนินงานการให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก จาํนวน 
360.62 ล้านบาท และ 11,042.47 ล้านบาท ตามลําดับ กลุ่มกิจการ
มีความจาํเป็นตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมอยา่งน้อยปีละ
หนึ�งครั� งตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขา้พเจา้ให้ความสําคญัเรื� องการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
เนื�องจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระสําคญัต่องบการเงิน มูลค่า
ที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความนิยมขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร
ในการกาํหนดตวัแปรต่างๆ ที�ใช้ในการประเมินมูลค่า เช่น รายได้ 
อตัราการเติบโตของรายได ้อตัรากาํไรขั�นตน้และอตัราคิดลด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารไดท้ดสอบการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมโดย

1. คาํนวณหามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความนิยมจากมูลค่า
จากการใช้ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดโดย
วิธีการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต วิธีนี� ขึ�นอยูก่บั
ประมาณการกระแสเงินสด (รายได้ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย
ฝ่ายทุน) ที�เกิดขึ�นจากแต่ละหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด
สําหรับห้าปีขา้งหน้าโดยใช้สมมติฐานว่าไม่มีอตัราการเติบโต
ของกระแสเงินสดตั�งแต่ปีห้าเป็นตน้ไป และคิดลดประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราตน้ทุน
ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของเงินทุนเป็นอตัราคิดลด

2. เปรียบเทียบกบัมูลค่าจากการใช้งานของแต่ละหน่วยสินทรัพย์
ที� ก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าตามบัญชีและพิจารณาบันทึก
ตั� งค่าเผื�อการด้อยค่าถ้าหากมูลค่าจากการใช้น้อยกว่ามูลค่า
ตามบญัชี  

จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมประจาํปีดงักล่าว ผูบ้ริหาร
ของกลุ่มกิจการได้ข้อสรุปว่าไม่มีการด้อยค่าของค่าความนิยม ทั�งนี�
สมมติฐานที�สําคญัได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัขอ้ 6.1 และ ขอ้ 23 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงเรื�องดงัต่อไปนี�

• ได้รับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�จัดทําขึ� น

โดยผู ้บริหารของกลุ่มกิจการ และได้ทาํความเข้าใจและ

ประเมินวิธีการจดัทาํประมาณการดงักล่าว 

• ได้เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวกับ

งบประมาณที� ได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที�

ฝ่ายการเงินของกลุ่มกิจการ

• สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเกี�ยวกบัสมมติฐานที�สําคญั

ที�ใช้ในการจัดทาํประมาณการกระแสเงินสด เช่น รายได้ 

อตัราการเติบโตของรายได ้อตัรากาํไรขั�นตน้และอตัราคิดลด 

โดยอ้างอิงกับแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

และสมมติฐานที�จดัทาํโดยผูบ้ริหารในปีก่อนโดยคาํนึงถึง 

ความอ่อนไหวของสมมติฐานดังกล่าวที�มีผลต่อมูลค่าของ

ค่าความนิยม 

• ขอให้ผูเ้ชี�ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าในสํานักงานของ

ขา้พเจา้ทาํการประเมินความเหมาะสมของอตัราการคิดลดที�

ใชใ้นการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม

จากการปฏิบติังานตามวิธีการขา้งตน้ สมมติฐานที�สําคญัที�ผูบ้ริหาร

ของกลุ่มกิจการใช้มีความสมเหตุสมผลตามหลกัฐานสนบัสนุนและ

เหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั
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การรับรู้รายได้ - ความถูกต้องและการตัดรอบบัญชีของการบันทึกรายได้ 

การบนัทึกรายไดเ้ป็นความเสี�ยงสืบเนื�องของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

เนื�องจากระบบการเรียกเก็บเงินของธุรกิจโทรคมนาคมมีความซับซ้อน

การขายที�มีขอ้ตกลงหลายๆอย่าง เป็นองค์ประกอบอยู่รวมกนั เช่น 

การขายสินคา้และบริการร่วมกนั และการเปลี�ยนแปลงการกาํหนด

ราคา (อัตราค่าบริการและส่วนลด) ทาํให้การรับรู้รายได้มีความ

ซบัซอ้นและอาจไม่ถูกตอ้ง

การตดัรอบบญัชีรายไดถื้อเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ เนื�องจาก

รอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินรายเดือนที�ถูกแบ่งเป็นหลายรอบ 

วนัสิ�นรอบของการเรียกเก็บเงินอาจไม่ตรงกบัรอบการปิดบญัชีสิ�นงวด

ทาํให้มีความเสี� ยงว่าการบันทึกรายได้ถูกต้องตรงตามรอบบัญชี

หรือไม่

ข้าพเจ้าให้ความสําคญัในการตรวจสอบการรับรู้รายได้เนื�องจาก

จํานวนเงินและจาํนวนรายการของรายได้มีสาระสําคญัอย่างมาก 

อีกทั�งการรับรู้รายได้มีความซับซ้อนและเกี�ยวขอ้งกบัการประมาณ

ของผูบ้ริหาร 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงเรื�องดงัต่อไปนี�

• ประเมินและทดสอบการควบคุมทั�วไปในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบการเรียกเก็บเงินและระบบ
สนบัสนุนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงกระบวนการควบคุมการ
เปลี�ยนแปลงในระบบดงักล่าว

• ประเมินและทดสอบการควบคุมภายในเกี�ยวกบัการอนุมติั
การเปลี�ยนแปลงอตัราค่าบริการ และแผนการส่งเสริมการ
ขายใหม่ และการนาํเขา้ขอ้มูลในระบบการเรียกเก็บเงิน

• ทดสอบการปันมูลค่ายุติธรรมระหว่างการขายสินค้าและ
รายได้ค่าบริการที�ขายพร้อมกนัในแผนการส่งเสริมการขาย 
ที�เป็นรายการใหม่ในระหวา่งปี

• ทดสอบการกระทบยอดรายได้รวมในบัญชีแยกประเภท
ทั�วไปกบัยอดรายได้ตลอดทั�งในระบบของการเรียกเก็บเงิน
การทดสอบนี�รวมถึงการตรวจสอบรายการปรับปรุงทางบญัชี
ที�สําคัญในระบบการเรียกเก็บเงินและบัญชีแยกประเภท
ทั�วไป

• ทดสอบกลุ่มตวัอยา่งเพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งของใบแจง้หนี�
โดยตรวจกับจาํนวนรับชําระจริงตามใบเสร็จ ใบแจ้งหนี�
ที�ทดสอบครอบคลุมทั�งลูกคา้ประเภทบุคคลและลูกคา้องคก์ร

• ทดสอบประมาณการรายไดช่้วงปิดบญัชีสิ�นงวดโดยเปรียบเทียบ
รายไดที้�เกิดขึ�นจริงจากการใชง้านของลูกคา้ที�ทราบภายหลงั
การปิดบัญชีกับประมาณการรายได้ที�บันทึกในส่วนที�ยงั
ไม่ไดอ้อกใบแจง้หนี� ในช่วงสิ�นงวด

• ทาํการวิเคราะห์แนวโน้มของรายได้ โดยคาดการณ์รายได้
จากการใชง้านของลูกคา้และจาํนวนลูกคา้  

• สอบถามกับผูบ้ริหารหลายฝ่ายเพื�อหาหลักฐานสนับสนุน
สาเหตุที�รายได้เปลี�ยนแปลงไปอย่างสําคญัและแนวโน้ม
ที�เกิดขึ�นในระหวา่งปี

ขา้พเจา้ไม่พบประเด็นที�มีสาระสาํคญัจากการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้
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การขายสินทรัพย์และสิทธิในรายได้ให้แก่ กองทุนรวมโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม ดจิิทัล (DIF) - ความถูกต้องและการจัดประเภท

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ขอ้ 41 ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการทาํสัญญากบั DIF เพื�อขาย

สินทรัพยโ์ทรคมนาคม โอนสิทธิในการรับผลประโยชน์รายได้สุทธิ 

และให้เช่าสินทรัพยบ์างรายการ นอกจากนี� กลุ่มกิจการไดท้าํสัญญาเช่า

กลบัสินทรัพยบ์างรายการจาก DIF   

กลุ่มกิจการรับรู้กําไรจากรายการดังกล่าวจํานวน 8,388 ล้านบาท 

นอกจากนี� สําหรับรายการให้ เ ช่ าและเช่ากลับคืน กลุ่มกิจการ

ใช้หลักเกณฑ์การบันทึกรายการที�ระบุในมาตรฐานการบัญชี

เรื�องสญัญาเช่า

ขา้พเจา้ให้ความสาํคญัในรายการดงักล่าวเนื�องจากมูลค่าของรายการ

มีสาระสาํคญัอยา่งมาก และเกี�ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร

อยา่งมากในการตีความเงื�อนไขในสญัญาและในการตดัสินใจเรื�องการ

ใช้วิธีการบญัชีที�เหมาะสม ซึ� งมีผลกระทบต่อการแสดงฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการอยา่งมีสาระสาํคญั

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึงเรื�องดงัต่อไปนี�

• ทาํความเข้าใจในลักษณะของรายการ และข้อกําหนดและ

เงื�อนไขที�สาํคญัในสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง

• ประเมินวิธีการบัญชีที� เลือกโดยผู ้บริหารว่าถูกต้องตาม

มาตรฐานการบญัชีหรือไม่

• ประเมินการใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหารและความถูกต้อง

ของจาํนวนเงิน โดยสอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเกี�ยวกับ

สมมติฐานที�สําคญั เช่น อตัราคิดลดและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้อง 

และทาํการทดสอบการคาํนวณของรายการที�สาํคญับางรายการ 

• ตรวจรายการรับเงินจาก DIF กบัรายการเงินฝากบญัชีธนาคาร

• ทดสอบความถูกตอ้ง ความครบถ้วน และการจดัประเภทของ

รายการบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง

ขา้พเจา้ไม่พบประเด็นที�มีสาระสาํคญัจากการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้

ข้อมูลอื�น

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาํปีภายหลังวนัที�ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�น

มีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า

ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสารเรื�องดงักล่าว

กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 



ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

กรรมการมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�อง

เวน้แต่กรรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวม

ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการ

รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี� ยงเหล่านั�น และ

ได้หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการ

สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซง

การควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูล 

ที�เกี�ยวขอ้งซึ� งจดัทาํขึ�นโดยกรรมการ  



• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ได้รับ

และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อ

ความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั

ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐาน

การสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

กลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง  

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน

กลุ่มกิจการเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบ

กลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่างๆ ที�สาํคญัซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็น

ที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบั

คณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั�งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ� งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ

เป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื� องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมาย

หรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าว

ในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย

สาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

ประสิทธิ�  เยื�องศรีกลุ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4174

กรุงเทพมหานคร 

28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561



บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14 18,226,744 50,183,813 3,037,381 5,463,811

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั 15 69,316 42,360 43,992 42,360

เงินลงทุนระยะสั�น 16 2,910 502,312 1,817 501,234

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 17 53,832,189 36,810,522 9,451,587 8,110,689

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 42 197,000 147,000 9,573,440 3,000,000

สินคา้คงเหลือ 18 16,849,082 11,251,975 11,261 20,426

ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 9,638,664 8,141,389 461,943 169,232

ภาษีมูลค่าเพิ�ม 8,653,539 5,509,182 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 19 10,342,092 10,089,763 62,206 66,536

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 117,811,536 122,678,316 22,643,627 17,374,288

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนั 15 26,763 27,696 - -

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 16 411,992 - - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 20 - - 181,028,382 178,678,264

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 20 16,539,115 18,174,762 16,327,908 16,327,908

เงินลงทุนในบริษทัอื�น 16 543,848 325,211 241,741 240,741

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 21 733,627 760,473 - -

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 22 175,462,313 143,688,352 1,488,317 1,708,040

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24 129,377,058 139,745,965 147,206 1,224,493

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 5,396,614 5,375,822 - 99,126

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 26 7,604,976 6,780,769 146,299 149,864

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 347,499,400 326,282,144 199,379,853 198,428,436

รวมสินทรัพย์ 465,310,936 448,960,460 222,023,480 215,802,724

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 124 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั�น 27 46,752,379 37,571,675 39,253,825 16,980,391

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 28 115,494,627 98,514,397 3,151,289 2,814,034

ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีของเงินกูย้มืระยะยาว 27 30,777,810 20,653,960 3,961,911 19,165,857

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 42 - - 5,021 -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,338 5,629 - -

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 29 4,883,041 4,098,147 538,308 509,323

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 197,913,195 160,843,808 46,910,354 39,469,605

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 27 49,924,210 60,490,046 8,190,495 12,119,200

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 3,196,865 1,995,052 207,577 -

หนี� สินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหด้าํเนินการ 30 64,633,973 77,652,487 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 31 2,154,845 1,982,115 906,249 555,044

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 32 13,285,093 14,269,013 - -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 133,194,986 156,388,713 9,304,321 12,674,244

รวมหนี�สิน 331,108,181 317,232,521 56,214,675 52,143,849

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 124 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 33

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั : 33,368,655,464 หุน้ 

      มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 133,474,622 133,474,622 133,474,622 133,474,622

ทุนที�ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุน้สามญั : 33,368,195,301 หุน้ 

      มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 133,472,781 133,472,781 133,472,781 133,472,781

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 26,384,073 26,384,073 26,384,073 26,384,073

กาํไรสะสม

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 34 389,994 282,498 389,994 282,498

กาํไรสะสม (ขาดทุนสะสม) (25,072,523) (27,287,553) 5,561,957 3,519,523

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (1,641,124) (1,799,588) - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 133,533,201 131,052,211 165,808,805 163,658,875

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 35 669,554 675,728 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 134,202,755 131,727,939 165,808,805 163,658,875

465,310,936 448,960,460 222,023,480 215,802,724

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 124 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 8

รายไดจ้ากการใหบ้ริการโทรศพัทแ์ละบริการอื�น 117,624,253 107,892,009 11,682,109 9,205,238

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 23,666,212 16,827,189 - -

รวมรายได้ 141,290,465 124,719,198 11,682,109 9,205,238

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 84,287,978 78,276,315 4,411,548 4,806,669

ตน้ทุนขาย 17,808,045 17,323,335 - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 102,096,023 95,599,650 4,411,548 4,806,669

กาํไรขั�นต้น 39,194,442 29,119,548 7,270,561 4,398,569

รายไดอื้�น 41 5,468,563 1,830,084 1,865,234 2,475,003

ค่าใชจ่้ายในการขาย (19,372,507) (17,213,181) (1,052,899) (921,121)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (13,933,160) (12,397,980) (3,340,597) (2,730,667)

ค่าใชจ่้ายอื�น (2,585,287) (2,098,095) (256,785) (279,429)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 20 3,153,802 4,608,618 - -

ตน้ทุนทางการเงิน 11 (8,293,982) (6,166,384) (2,028,881) (2,411,951)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,631,871 (2,317,390) 2,456,633 530,404

ภาษีเงินได้ 12 (1,315,519) (489,639) (306,703) (398,730)

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 2,316,352 (2,807,029) 2,149,930 131,674

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น :

รายการที�จะไม่จดัประเภทใหม่ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 

- สุทธิภาษีเงินได้ - (463,317) - (173,988)

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ

   หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - สุทธิภาษีเงินได้ 159,180 - - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (706) 660 - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,474,826 (3,269,686) 2,149,930 (42,314)

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 2,322,526 (2,814,348) 2,149,930 131,674

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (6,174) 7,319 - -

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 2,316,352 (2,807,029) 2,149,930 131,674

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 124 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 2,481,000 (3,276,901) 2,149,930 (42,314)

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (6,174) 7,215 - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,474,826 (3,269,686) 2,149,930 (42,314)

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 13

- ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.0696 (0.0962) 0.0644 0.0045

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 124 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

11



บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไรที�ยงัไม่เกดิขึ�น

จริงจากการเปลี�ยน

ทุนเรือนหุ้นที�ออก แปลงมูลค่ายตุธิรรม การเปลี�ยนแปลง รวมส่วนของ

และชําระแล้ว ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม ของหลกัทรัพย์ ในส่วนได้เสียที�ไม่มี ผลต่างจากการ รวมองค์ประกอบอื�น ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทุนสะสม เผื�อขาย อาํนาจควบคุม แปลงค่างบการเงิน ของส่วนของเจ้าของ ของบริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม 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

การออกหุน้สามญั 33 35,041,068 26,384,073 - - - - - - 61,425,141 - 61,425,141

ลงทุนเพิ�มในบริษทัยอ่ยโดยส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 20 - - - - - - - - - 14,154 14,154

ลงทุนเพิ�มในบริษทัยอ่ยโดยซื�อหุน้จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 20 - - - - - - - - - (7,671) (7,671)

สดัส่วนลดลงเนื�องจากการเพิ�มของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - (2,946) - (2,946) (2,946) 2,946 -

จ่ายเงินปันผล - - - (1,640,532) - - - - (1,640,532) - (1,640,532)

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 34 - - 6,584 (6,584) - - - - - - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (3,277,561) - - 660 660 (3,276,901) 7,215 (3,269,686)

ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 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

ลงทุนเพิ�มในบริษทัยอ่ยโดยซื�อหุน้จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 20 - - - - - - - - - (10) (10)

สดัส่วนลดลงเนื�องจากการเพิ�มของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - (10) - (10) (10) 10 -

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 34 - - 107,496 (107,496) - - - - - - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 2,322,526 159,180 - (706) 158,474 2,481,000 (6,174) 2,474,826

ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 133,472,781 26,384,073 389,994 (25,072,523) 159,180 (1,809,499) 9,195 (1,641,124) 133,533,201 669,554 134,202,755
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หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 124 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม                                                                                                                                                                                 พนับาท



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทุนเรือนหุ้นที�ออก

และชําระแล้ว ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม

หมายเหตุ หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น กฎหมาย กาํไรสะสม รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 98,431,713 - 275,914 5,208,953 103,916,580

การออกหุน้สามญั 33 35,041,068 26,384,073 - - 61,425,141

จ่ายเงินปันผล - - - (1,640,532) (1,640,532)

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 34 - - 6,584 (6,584) -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (42,314) (42,314)

ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 133,472,781 26,384,073 282,498 3,519,523 163,658,875

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 133,472,781 26,384,073 282,498 3,519,523 163,658,875

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 34 - - 107,496 (107,496) -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 2,149,930 2,149,930

ยอดคงเหลือสิ�นปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 133,472,781 26,384,073 389,994 5,561,957 165,808,805

                                                                      งบการเงนิเฉพาะกจิการ                                                                           พนับาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 124 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 36 4,993,342 8,096,130 1,727,838 (2,046,871)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดที�มีภาระผกูพนั(เพิ�มขึ�น)ลดลง (26,021) 536,878 (1,632) 516,613

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนระยะสั�น 16 500,000 (499,452) 500,000 (499,459)

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 42 (50,000) (300) (28,952,622) (27,920,000)

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (34,083,088) (33,259,990) (98,856) (26,899)

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,497,899) (13,725,453) (105,616) (16,523)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 42 - 300 22,379,182 44,735,000

เงินลงทุนเพิ�มในบริษทัยอ่ย 20.1 - - (4,500,000) (67,250,930)

เงินลงทุนเพิ�มในบริษทัร่วม 20.2 (35,600) (51,111) - -

เงินลงทุนเพิ�มในส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ - (41,234) - -

เงินลงทุนในบริษทัอื�น 16 (218,637) - (1,000) -

เงินสดจ่ายเพื�อลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 16 (213,010) - - -

เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�เลิกกิจการ 20.1 - - 2,134,454 -

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,990,679 71,519 17,337 11,972

เงินปันผลรับ 42 1,583,807 1,556,866 1,583,807 1,957,495

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (42,049,769) (45,411,977) (7,044,946) (48,492,731)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 33 - 59,948,800 - 59,948,800

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมลงทุนเพิ�มในหุน้ที�ออกใหม่ของบริษทัยอ่ย 20.1 - 14,154 - -

ลงทุนเพิ�มในบริษทัยอ่ยโดยซื�อหุน้จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (10) (7,671) - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 42 - - 2,083,562 3,980,000

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�น - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าตน้ทุนการกูย้มื 67,206,682 77,191,638 50,267,788 26,110,738

เงินสดรับจากเงินกูย้มื - สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าตน้ทุนการกูย้มื 27 17,665,491 22,950,216 - -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�น (58,444,000) (69,789,700) (28,208,000) (25,325,000)

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 42 - - (2,078,541) (4,535,000)

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื 27 (21,313,690) (13,177,486) (19,174,131) (6,205,835)

เงินปันผลจ่าย - (164,190) - (164,190)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 5,114,473 76,965,761 2,890,678 53,809,513

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ�มขึ�นสุทธิ (31,941,954) 39,649,914 (2,426,430) 3,269,911

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

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน (15,115) (56,483) - -

ยอดคงเหลือสิ�นปี 18,226,744 50,183,813 3,037,381 5,463,811

รายการที�มใิช่เงินสด

รายการที�มิใช่เงินสดที�สาํคญัมีดงันี�

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท

การซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยการทาํสญัญาเช่าการเงิน 2,939.61 2,878.97

การซื�อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 132,762.96 135,606.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 124 เป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงินรวม
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บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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1. ข้อมูลทั�วไป

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ที�จดทะเบียนและดาํเนินกิจการในประเทศไทย ที�อยูข่องบริษทั

ตามที�ได้จดทะเบียนไวต้ั�งอยู ่เลขที� 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษทัจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

บริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัทรู” หรือ “กลุ่มกิจการ”) ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจทางดา้นโทรคมนาคมและการสื�อสารต่างๆ 

กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการโทรศพัทพื์�นฐานและบริการเสริมดา้นอื�นๆ อาทิเช่น บริการวงจรเช่าระบบดิจิตอล (“DDN”)

บริการโทรศพัทส์าธารณะ บริการดา้นมลัติมีเดีย บริการอินเตอร์เน็ต (“ISP”) บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� และบริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็น

สมาชิก 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการเป็นการดาํเนินงานภายใตส้ัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาอนุญาตและใบอนุญาตให้ดาํเนินการตามที�กล่าว

ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 2 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

2. สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ 

บริการโทรศพัทพื์�นฐาน

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 บริษทัไดร่้วมลงนามในสญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศพัท ์(“สญัญาร่วมการงาน”) กบั ทศท. 

ตามสัญญาร่วมการงานซึ� งเป็นสัญญาประเภท “สร้าง โอนกรรมสิทธิ� และดาํเนินงาน” (Build Transfer Operate or BTO) ซึ� งได้มีการแก้ไข

เพิ�มเติมภายหลงั บริษทัไดรั้บอนุมติัให้ขยายการติดตั�งและบริการโทรศพัท์พื�นฐานรวมทั�งสิ�น 2.6 ล้านเลขหมายในเขตโทรศพัท์นครหลวง 

ภายใตเ้งื�อนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัมีหนา้ที�ดงันี�

1. ลงทุนจดัหาและก่อสร้างเพื�อขยายโครงข่ายระบบโทรศพัทข์อง ทศท.

2. เมื�อการก่อสร้างเสร็จแลว้ บริษทัจะตอ้งโอนกรรมสิทธิ� ของสินทรัพยภ์ายในโครงข่าย ที�ดินและอาคารแก่ ทศท.

3. เพื�อเป็นการตอบแทนจากการส่งมอบสินทรัพยด์งักล่าว บริษทัได้รับสิทธิในการดาํเนินการและบาํรุงรักษาโครงข่ายระบบโทรศพัท์

เพื�อให้บริการในดา้นต่างๆ เป็นระยะเวลา 25 ปี ดงันี�

- โทรศพัทพื์�นฐาน

- โทรศพัทพื์�นฐานใชน้อกสถานที�

- โทรศพัทส์าธารณะ ซึ� งเป็นสญัญาแบบสร้าง ดาํเนินงานและโอนกรรมสิทธิ� ภายหลงั (Build Operate Transfer)

- วงจรเช่าระบบดิจิตอล

- รับแจง้เหตุขดัขอ้งและซ่อมบาํรุงจากตูพ้กัปลายทางถึงราวกนัฟ้า

- สาํนกับริการลูกคา้ 

ภายใตเ้งื�อนไขของสญัญาร่วมการงาน ทศท. และบริษทัจะแบ่งรายไดที้�ไดรั้บก่อนหกัค่าใชจ่้ายในอตัราร้อยละที�ระบุไวใ้นสญัญา
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2. สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ (ต่อ)

บริการโทรศพัทพื์�นฐาน (ต่อ)

เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สญัญาร่วมการงาน ทศท. ไดสิ้�นสุดลงและบริษทัสิ�นสุดภาระผูกพนัในเงื�อนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัอยูใ่น

ระหว่างการตกลงกบั ทศท. เกี�ยวกบัยอดคงคา้งที�เหลืออยู ่การสิ�นสุดสญัญาดงักล่าวไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญัต่อการดาํเนินงานของกลุ่ม

กิจการ

เมื�อวนัที� 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 TICC ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์พื�นฐานแบบที�สามจาก “กทช.” 

TICC มีสิทธิและหน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาต

มีกาํหนดสิ�นสุดวนัที� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2569 

เมื�อวนัที� 25 มกราคม พ.ศ. 2550 TIC ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศแบบ

ที�สามจาก กทช. TIC มีสิทธิและหนา้ที�ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต 

ใบอนุญาตมีกาํหนดสิ�นสุดวนัที� 24 มกราคม พ.ศ. 2570 

เมื�อวนัที� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 TICC (เดิมชื�อ “TI”) ซึ� งเป็นบริษทัย่อยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการ บตัรโทรศพัท์ทางไกล

ระหว่างประเทศแบบที�หนึ� งจาก กสทช. TICC มีสิทธิและหน้าที�ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไข

ตามที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาตมีกาํหนดสิ�นสุดวนัที� 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

บริการให้เช่าวงจรสื�อสญัญาณความเร็วสูงผา่นโครงข่ายมลัติมีเดีย 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 TM ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดร่้วมลงนามในสัญญาร่วมลงทุนให้บริการเช่าวงจรสื�อสัญญาณความเร็วสูงผ่านโครงข่าย

มลัติมีเดียกบั ทศท. ภายใตข้อ้กาํหนดของสญัญา TM มีภาระผูกพนัในการจดัหา ติดตั�ง จดัการ ตลอดจนบาํรุงรักษา เครื�องมือและอุปกรณ์ที�ใช้

ในการให้บริการเช่าวงจรสื�อสญัญาณความเร็วสูง และตอ้งโอนกรรมสิทธิ� ในเครื�องมือ และอุปกรณ์ในระบบดงักล่าวให้แก่ ทศท. เมื�อการติดตั�ง

แลว้เสร็จ สัญญานี� มีระยะเวลายี�สิบปี นับจากวนัที�ในสัญญาและมีกาํหนดสิ�นสุดวนัที� 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 TM ไม่สามารถบอกเลิกสัญญา

ดงักล่าวได ้หากขอ้กาํหนดต่างๆ ที�ระบุไวย้งัไม่บรรลุผลสาํเร็จในระยะเวลาตามสญัญาขา้งตน้ TM มีสิทธิในการเรียกค่าบริการ ค่าสมาชิก และ

ค่าธรรมเนียมบริการอื�นๆ จากผูใ้ชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นสญัญา

TM ได้วางหนังสือคํ� าประกันที�ออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่งให้แก่ ทศท. เป็นจํานวนเงิน 5.00 ล้านบาท เพื�อเป็นหลักประกัน

การปฏิบติัตามเงื�อนไขในสญัญา

เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สญัญาดงักล่าวไดสิ้�นสุดลง TM ไม่มีภาระผกูพนัจากการสิ�นสุดสญัญา

บริการอินเตอร์เน็ต 

เมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 TIG ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวยร์ะหวา่งประเทศ

แบบที�สองจาก กสทช. TIG มีสิทธิและหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้น

ใบอนุญาต ใบอนุญาตมีกาํหนดสิ�นสุดวนัที� 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 KSC ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที�หนึ� งจาก กสทช. 

KSC มีสิทธิและหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาต

มีกาํหนดสิ�นสุดวนัที� 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
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2. สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ (ต่อ)

บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เมื�อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าเครื�องและอุปกรณ์วิทยคุมนาคมระบบ HSPA กบั กสท. สญัญามีอาย ุ

14.5 ปี ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระตอ้งจดัหา ติดตั�ง บริหารจดัการและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ตามที�จาํเป็น

ต่อการให้บริการภายใตเ้ทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตามความจุที�ไดร้ะบุไวใ้นสัญญาและสัญญาแกไ้ขเพิ�มเติมซึ� งมีผลบงัคบัใช้เมื�อวนัที� 

3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพื�อเป็นการตอบแทน BFKT มีสิทธิไดรั้บรายไดจ้ากการให้บริการดงักล่าวตามที�ไดร้ะบุไวใ้น

สญัญา 

เมื�อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV ซี�งเป็นบริษทัย่อยได้ทาํสัญญากบั กสท. (“สัญญา”) ภายใตเ้งื�อนไขในสัญญา RMV ตอ้งให้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�ภายใตเ้ทคโนโลยี HSPA ซึ� งไดรั้บขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี ต่อมาเมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 RMV 

ไดรั้บการต่ออายใุบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการขายต่อบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�และบริการอินเตอร์เน็ตแบบที�หนึ� งจาก กสทช. RMV

มีสิทธิและหน้าที�ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต ใบอนุญาตมีกาํหนด

สิ�นสุดวนัที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

บริษทัย่อยดังกล่าวได้วางหนังสือคํ� าประกันที�ออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่งให้แก่ กสท. เป็นจาํนวนเงิน 200.00 ล้านบาท เพื�อเป็น

หลกัประกนัการปฏิบติัตามเงื�อนไขในสญัญา

เมื�อวนัที�  7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 TUC ซึ� งเป็นบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�  IMT ย่าน 2.1 GHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. 

ใบอนุญาตครอบคลุมสามแถบยา่นความถี� และอนุญาตให้ TUC ใช้เพื�อให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตนี� สิ�นสุด

วนัที� 6 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 TUC ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต 

เมื�อวนัที� 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC ซึ� งเป็นบริษทัย่อยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� 1800MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. ใบอนุญาต

ครอบคลุมสองแถบย่านความถี�  และอนุญาตให้ TUC ใช้เพื�อให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� เป็นระยะเวลา 18 ปี ใบอนุญาตสิ�นสุดวนัที� 

15 กนัยายน พ.ศ. 2576 TUC ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต TUC ไดว้างหนงัสือ

คํ�าประกันที�ออกโดยธนาคารในประเทศเป็นจาํนวนเงิน 10,644.36 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) เพื�อเป็นหลกัประกันเงินค่าใบอนุญาต

ที�ยงัไม่ไดช้าํระ

เมื�อวนัที� 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� 900MHz (“ใบอนุญาต”) จาก กสทช. ซึ� งใบอนุญาต

นั�นอนุญาตให้บริษทัยอ่ยให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2574 TUC ตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต TUC ไดว้างหนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในประเทศเป็น

จาํนวนเงิน 73,036.06 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) เพื�อเป็นหลกัประกนัเงินค่าใบอนุญาตที�ยงัไม่ไดช้าํระ
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2. สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน สัญญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ (ต่อ)

บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 

กลุ่มกิจการไดล้งทุนใน True Cable ซึ� งประกอบกิจการให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก (ระบบผ่านสายเคเบิ�ล) ภายใตส้ญัญากบั 

อสมท. ลงวนัที�  6 มิถุนายน พ.ศ. 2537 และสัญญาแก้ไขเพิ�มเติมลงวนัที�  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ซึ� งสัญญาดังกล่าวจะหมดอายุใน

วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ True Cable ตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนรายปีแก่ อสมท. ในอตัราร้อยละของ

รายได ้ค่าบริการและค่าติดตั�งอุปกรณ์ที� True Cableไดรั้บหรือเท่ากบัเงินขั�นตํ�าที�ระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า (หมายเหตุขอ้ 38.2)

นอกจากนั�น True Cable จะตอ้งดาํเนินการจดัหา และส่งมอบอุปกรณ์ตามที�กาํหนดไวใ้ห้เป็นกรรมสิทธิ� ของ อสมท. ภายในระยะเวลาที�กาํหนด

ไวใ้นสญัญาเหล่านั�น

True Cableไดว้างหนงัสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่งให้แก่ อสมท. เป็นจาํนวนเงิน 36.20 ลา้นบาท เพื�อเป็นหลกัประกนั

การปฏิบติัตามเงื�อนไขในสญัญา

บริษทัยอ่ย TVG ไดรั้บอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์เพื�อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ระดบัชาติ สาํหรับ

กิจการที�ไม่ใชค้ลื�นความถี�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตดงักล่าวมีกาํหนดสิ�นสุดวนัที� 20 มกราคม พ.ศ. 2571 นอกจากนี� TVG และบริษทัยอ่ย 

ได้แก่ CNP และ PTE ได้รับใบอนุญาตหลายใบสําหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ จาก กสทช. ภายใต้เงื�อนไขของ

ใบอนุญาต บริษทัยอ่ยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีและแบ่งรายไดต้ามอตัราร้อยละที�ระบุในใบอนุญาตให้แก่ กทสช.

เมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2557 กทสช.ไดอ้อกใบอนุญาตให้สิทธิในการใช้คลื�นความถี�เพื�อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอลแก่ True4U

และ TNN ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มกิจการ ใบอนุญาตที�ได้รับและสิทธิการใช้คลื�นความถี�เพื�อดาํเนินการช่อง Standard Variety สําหรับ 

True4U และช่องข่าวสําหรับ TNN มีระยะเวลา 15 ปี บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขรวมทั�งจ่ายค่าใบอนุญาตตามที�ระบุ

ในใบอนุญาต นอกจากนี� บริษทัยอ่ยได้วางหนังสือคํ�าประกนัที�ออกโดยธนาคารในประเทศให้แก่ กสทช. จาํนวน 1,297.27 ล้านบาท (รวม

ภาษีมูลค่าเพิ�ม) เพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรับค่าใบอนุญาตที�ยงัไม่ไดช้าํระ
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3. นโยบายการบัญชีที�สําคญั

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี�

3.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํขึ� นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัค่าองค์ประกอบของงบการเงิน และ

ไดมี้การปรับมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื�อคา้และเผื�อขายให้เป็นมูลค่ายติุธรรม

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที�สําคญัและ 

การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึ� งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเรื�อง

การใช้ดุลยพินิจของผู ้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เกี�ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที�มีนัยสําคัญต่องบการเงินรวม

ในหมายเหตุขอ้ 6 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทยในกรณีที�มีเนื�อความ

ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความระหวา่งสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�มีการปรับปรุงและการตีความที�เกี�ยวข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ� งจะมีผลบังคบัใช้สําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561  

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ไม่มีผลกระทบที�มีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ

3.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

(ก) สกลุเงนิที�ใช้ในการดาํเนินงานและสกลุเงนิที�ใช้นําเสนองบการเงนิ

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัที�บริษทั

ดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงิน

ที�ใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ
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3. นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

3.3 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ)

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการหรือวนัที�

ตีราคาหากรายการนั�นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และ 

ที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

เมื�อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยน

ทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มหากมีการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการ

ที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

(ค) กลุ่มกจิการ

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ที�มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 

ซึ� งมีสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินดงันี�

• สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัที�ของแต่ละงบแสดงฐานะ

การเงินนั�น

• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรขาดทุนแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉลี�ย และ

• ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนทั�งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที�เกิดจากการซื�อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหนี� สินของหน่วยงานใน

ต่างประเทศนั�นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด

3.4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร

ประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัที�ไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี

เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหนี� สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

3.5 เงนิลงทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ   

1. เงินลงทุนเพื�อค้า  2. เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผื�อขาย และ 4. เงินลงทุนทั�วไป การจัดประเภทขึ� นอยู่กับ

จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทที�เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภท

เป็นระยะ 
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3. นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

3.5 เงนิลงทุน (ต่อ)

1. เงินลงทุนเพื�อคา้ คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั�น และแสดงรวมไวใ้น

สินทรัพยห์มุนเวียน 

2. เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือเงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั�งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนด  

3. เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือเมื�ออตัราดอกเบี�ยเปลี�ยนแปลง 

4. เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั�ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน  ซึ� งหมายถึงมุลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบแทนที�ให้ไปเพื�อให้ไดม้าซึ� งเงินลงทุนนั�น

รวมทั�งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 

เงินลงทุนเพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายการกาํไรขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุน

เพื�อคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเผื�อขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี�ยที�แท้จริง หักด้วยค่าเผื�อ

การลดลงของมูลค่า

เงินลงทุนทั�วไปแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการลดลงของมูลค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของมูลค่าของเงินลงทุนเมื�อมีข้อบ่งชี� ว่าเงินลงทุนนั�นอาจเกิดการด้อยค่า หากราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการลดลงของมูลค่ารวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั�นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี� หรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั

ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั�งหมดที�ถือไว้

3.6 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี� การค้ารับรู้เริ� มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินที� เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

ซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นงวด ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหนี�การคา้

เปรียบเทียบกบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนี�การคา้ หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้าย

ในการบริหาร  

3.7 สินค้าคงเหลือ

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินคา้คงเหลือคาํนวณโดยวิธีถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ� าหนัก ตน้ทุนของการซื�อประกอบด้วยราคาซื�อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินคา้นั�น เช่นค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง 

หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื�อนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินค้า หรือส่วนลดการนําบตัรส่วนลดไปขึ�นเป็นเงินสด (rebate)

ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง และค่าโสหุ้ย

ในการผลิตซึ� งปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกู้ยืม มูลค่าสุทธิที�จะได้รับประมาณจากราคาปกติที�คาดว่า

จะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั�นสาํเร็จรูป รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่า

ของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น 
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3. นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั�งสองอยา่ง 

และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยที์�อยูร่ะหว่าง

ก่อสร้างหรือพฒันาเพื�อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในอนาคต

การรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการ

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�กลุ่มกิจการจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั�น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถือ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั�งหมด

จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิ�นส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนที�ถูก

เปลี�ยนแทนออก 

หลงัการรับรู้เริ�มแรก อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน จะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง เพื�อที�ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการให้ประโยชน์ดงันี�

เคเบิ�ลใยแกว้นาํแสง 30 ปี 

3.9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

(ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซึ� งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับ

หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน

จากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ด้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�กลุ่มกิจการ

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัที�กลุ่มกิจการ

สูญเสียอาํนาจควบคุม 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซื�อ สิ�งตอบแทนที�โอนให้สาํหรับการซื�อบริษทัย่อย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยที์�ผูซื้�อโอนให้และหนี� สินที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซื�อและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้น

ที�ออกโดยกลุ่มกิจการ รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหนี� สินที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระ  ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อจะรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น และวดัมูลค่าเริ�มแรกของสินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี� สินและหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นในการรวมธุรกิจ

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั� ง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อดว้ย

มูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื�อตามสดัส่วนของหุ้นที�ถือ
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3. นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

3.9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ)

ในการรวมธุรกิจที�ดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซื�อ ผูซื้�อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ผูซื้�อถืออยูใ่นผูถู้กซื�อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่

โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการวดัมูลค่าใหม่นั�นในกาํไรหรือขาดทุน

สิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อ การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสิ�งตอบ

แทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายที�รับรู้ภายหลงัวนัที�ซื�อซึ� งจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนี� สินให้รับรู้ผลกาํไรขาดทุนที�เกิดขึ�นในกาํไรหรือ

ขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ� งจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึกการจ่ายชาํระ

ในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น

กรณีที�มูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของ

ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุได้

และหนี� สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่า

มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุน 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหว่างกลุ่มกิจการ รายการขาดทุน 

ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปลี�ยนเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

รายชื�อของบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 

(ข) รายการและส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นเจา้ของของกลุ่มกิจการ สาํหรับการซื�อ

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�ซื�อมาใน

บริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกใน

ส่วนของเจา้ของ 

(ค) การจําหน่ายบริษทัย่อย 

เมื�อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยดุรวมบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจการที�เหลืออยูจ่ะวดัมูลค่า

ใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั�นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเริ�มแรก

ของมูลค่าของเงินลงทุนเพื�อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที�เหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ 

หรือสินทรัพยท์างการเงิน สาํหรับทุกจาํนวนที�เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการนั�นจะถูกปฏิบติั

เสมือนวา่กลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�นออกไป
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3. นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

3.9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ง) การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินของกิจการที�ถูกนาํมารวมดว้ยมูลค่า

ตามบัญชีของกิจการที�ถูกนํามารวมเฉพาะสัดส่วนที�เคยอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันตามมูลค่าที�แสดงอยู่ในงบการเงินรวม

ของบริษทัใหญ่ลาํดบัที�สูงสุดที�ตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั ณ วนัที�มีการรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจการตอ้งปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ�นตั�งแต่วนัตน้งวดในงบการเงิน

งวดก่อนที�นาํมาเปรียบเทียบซึ� งเป็นไปตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัที�ออกโดยสภา

วิชาชีพบญัชี 

ตน้ทุนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�ให้ไป หนี� สินที�เกิดขึ�นหรือรับมาและ

ตราสารทุนที�ออกโดยผูซื้�อ ณ วนัที�มีการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ไดม้าซึ� งการควบคุม ค่าใชจ่้ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งในการรวมธุรกิจภายใตก้าร

ควบคุมเดียวกนั เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพจ่ายที�ปรึกษากฎหมาย และที�ปรึกษาอื�นในการรวมธุรกิจ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน

รวมถึงรายจ่ายในการจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ทนัทีในงบการเงินรวมในงวดที�มีการรวมธุรกิจเกิดขึ�น

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กับส่วนได้เสียของผูซื้� อในมูลค่าตามบัญชีของกิจการ

ที�ถูกนาํมารวม แสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจา้ของ โดยกลุ่มกิจการ

จะตดัรายการนี�ออกเมื�อขายเงินลงทุนออกไป

(จ) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม

บริษทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซึ� งโดยทั�วไปก็คือ การที�กลุ่มกิจการถือหุ้นที�มี

สิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั�งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียใน

การแสดงในงบการเงินรวม  

รายชื�อของบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 

(ฉ) การร่วมการงาน

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยขึ�นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพนั

ตามสญัญาของผูล้งทุนแต่ละราย มากกวา่โครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน

การดาํเนินงานร่วมกนั

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัเมื�อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระผกูพนัในหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ร่วมการงานนั�น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย ์หนี� สิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของการดาํเนินงานร่วมกนั และส่วนแบ่งในสินทรัพย ์

หนี� สิน รายได ้และค่าใชจ่้ายที�ร่วมกนัถือครองหรือก่อขึ�น ซึ� งรายการดงักล่าวจะแสดงรวมกบัรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงิน 

การร่วมคา้

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื�อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั�น เงินลงทุนในการร่วมคา้

รับรู้โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

รายละเอียดของการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20  
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3.9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

(ช) การบันทึกเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย

ภายใตวิ้ธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื�อเริ�มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนี� จะเพิ�มขึ�นหรือลดลงใน

ภายหลงัวนัที�ไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนที�ผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทั

ร่วมและการร่วมคา้ รวมถึงค่าความนิยมที�ระบุได ้ณ วนัที�ซื�อเงินลงทุน

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั�นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการที�

เคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของที�ลดลง กาํไรและขาดทุนจากการ

ลดสดัส่วนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ที�เกิดขึ�นภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

และส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นที�เกิดขึ�นภายหลงัการได้มาจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ผลสะสมของการ

เปลี�ยนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการ

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั�น ซึ� ง

รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซึ� งโดยเนื�อหาแลว้ถือเป็นส่วนหนึ� งของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

นั�น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหนี�ของบริษทัร่วมและการร่วมคา้หรือรับว่า

จะจ่ายหนี�แทนบริษทัร่วมและการร่วมคา้

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ�นรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งชี� ที�แสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เกิดการดอ้ยค่า

หรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี� เกิดขึ�นกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนกบัมูลค่า

ตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที�ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

รายการกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้จะตดับญัชีตามสดัส่วนที�กลุ่มกิจการมีส่วนได้

เสียในบริษทัร่วมและการร่วมค้านั�น รายการขาดทุนที�ยงัไม่ได้เกิดขึ�นจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั�นมี

หลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า บริษทัร่วมและการร่วมคา้จะเปลี�ยนนโยบายการบญัชีเท่าที�จาํเป็นเพื�อให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

(ซ) งบการเงินเฉพาะกจิการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า

ตน้ทุนจะมีการปรับเพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�คาดว่า

ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี�
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3.10 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเสื� อมราคาสะสม ต้นทุนเริ� มแรกจะรวมรายจ่าย ที� เกี�ยวข้องโดยตรงกับ

การซื�อสินทรัพยน์ั�น

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ� งตามความเหมาะสม เมื�อตน้ทุนนั�น

เกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าว สามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และจะตดั

มูลค่าตามบญัชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื�นๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายใน

กาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื�อตดัจาํหน่ายตน้ทุนของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทให้เท่ากบัมูลค่า

คงเหลือตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยน์ั�น หรือตามอายขุองสญัญาเช่า 

รายละเอียดอายกุารใชง้านมีดงัต่อไปนี�

จํานวนปี 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 20

อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 10 - 40

อุปกรณ์ระบบโทรศพัท์

- อุปกรณ์ Switching 15

- อุปกรณ์เครื�องส่ง 15 - 35

- โครงข่ายตอนนอก 15 - 35

- อุปกรณ์โครงข่ายโทรศพัทมื์อถือ 8 - 30

- อุปกรณ์ Wifi 5 - 25

โทรศพัทส์าธารณะ 8 - 15

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื�องคอมพิวเตอร์ 5 - 15

ระบบการบริหารโครงข่าย 15

อุปกรณ์โทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 3 - 20

อุปกรณ์ระบบมลัติมีเดีย 5 - 35

ยานพาหนะ 5 - 7

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อายขุองสญัญาเช่า

เครื�องตกแต่ง ติดตั�งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5 - 10

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้เหมาะสม

ในกรณีที�มูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ� งตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอื�นสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน
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3.11 สัญญาเช่า - กรณทีี�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

สญัญาระยะยาวเพื�อเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สญัญาเช่านั�นถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั�น

สัญญาเช่าที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั�งหมด ถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน ซึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่

จาํนวนเงินที�ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี� สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตัราดอกเบี� ยคงที� ต่อหนี� สินคงค้างอยู ่

โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี� ยจ่าย

จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื�อทาํให้อตัราดอกเบี�ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของหนี� ที�

เหลืออยู่ สินทรัพยที์�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า 

แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่

สัญญาเช่า - กรณทีี�กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหนี� สัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่า 

ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี� เบื�องตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�บนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาว

รับรู้ตลอดอายขุองสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ� งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที�ทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยูใ่นการวดั

มูลค่าลูกหนี�สญัญาเช่าทางการเงินเริ�มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และตดัค่าเสื�อมราคา

ตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการ ซึ� งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

รายไดค้่าเช่า (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

3.12 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมคือสิ�งตอบแทนที�โอนให้ที�สูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ระบุได ้และหนี� สิน

ที�อาจเกิดขึ� นของบริษัทย่อย ณ วนัที�ได้มาซึ� งบริษัทย่อยนั� น ค่าความนิยมที� เกิดจากการได้มาซึ� งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการ

แยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ค่าความนิยมที�รับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื�อการด้อยค่าของค่าความนิยม

ที�รับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั�งนี�มูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อมีการขายกิจการ

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที�หน่วยนั�นอาจเป็น

หน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซึ� งคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ� งค่าความนิยมเกิดขึ�นจากส่วนงานปฏิบติัการที�ระบุได้
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3. นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(ก) ตน้ทุนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ตน้ทุนที�ใช้ในการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการพฒันาที�เกี�ยวขอ้ง

โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซึ�งกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนเมื�อเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงันี�

• มีความเป็นไปไดใ้นทางเทคนิคที�กิจการจะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้เสร็จสมบูรณ์เพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได้

• ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้เสร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

• กิจการมีความสามารถที�จะนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั�นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย

• สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั�นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร

• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื�นได้เพียงพอที�จะนาํมาใช้เพื�อทาํให้การพฒันาเสร็จ

สิ�นสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได้

• กิจการมีความสามารถที�จะวดัมูลค่าของรายจ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�เกิดขึ�นในระหว่างการพฒันาไดอ้ยา่ง

น่าเชื�อถือ

ต้นทุนโดยตรงที� รับรู้เป็นส่วนหนึ� งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที�ทาํงานในทีมพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งในจาํนวนเงินที�เหมาะสม

ตน้ทุนการพฒันาอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไขเหล่านี�จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหนา้นี� รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชน์ แต่ไม่เกินระยะเวลาสิบปี

(ข) ลิขสิทธิ�

ลิขสิทธิ�  เกิดจากสัญญาซื�อลิขสิทธิ� ระหว่างบริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งกบับริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัของบริษทัยอ่ยแห่งนั�น โดยให้สิทธิแก่บริษทัยอ่ย

ในการให้บริการดาวน์โหลดเพลงและวีดีโอคลิปผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษทัยอ่ย ลิขสิทธิ� แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม 

โดยตดัจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาแต่ไม่เกินระยะเวลาสี�ปี



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

29

3. นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

(ค) ค่าสิทธิสาํหรับรายการและภาพยนตร์รอตดับญัชี

ค่าสิทธิสําหรับรายการและภาพยนตร์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าสิทธิสําหรับรายการและภาพยนตร์และ

ภาระผูกพนัจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละหนี� สินภายใตส้ญัญาลิขสิทธิ� เมื�อระยะเวลาของสัญญาเริ�มตน้ โดยทราบมูลค่าที�แน่นอน

ของค่าสิทธิและไดรั้บวสัดุรายการพร้อมที�จะแพร่ภาพ ค่าสิทธิรายการกีฬาตดัจาํหน่ายตามจาํนวนการถ่ายทอดการแข่งขนั ส่วนค่าสิทธิ

รายการและภาพยนตร์อื�น ๆ ตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสญัญาแต่ไม่เกินสองปี หรือตามจาํนวนครั� งที�ออกอากาศ

ถ้ามีการกําหนดจํานวนครั� งไว้ในสัญญา หรือตัดจําหน่ายตามอัตราส่วนของรายได้ที� คาดว่าจะได้รับของรายการนั� นๆ

ตลอดระยะเวลาของแผนการออกอากาศนบัตั�งแต่ออกอากาศครั� งแรกแต่ไม่เกินห้าปี ค่าตดัจาํหน่ายค่าสิทธิรายการและภาพยนตร์

บนัทึกเป็นตน้ทุนบริการ  

(ง) สิทธิตามสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 

ภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยเหล่านั�นตอ้งชาํระผลตอบแทนรายปีให้กบัคู่สัญญาผูใ้ห้อนุญาตเป็น

อตัราร้อยละของรายได้ที�เกี�ยวขอ้งหรือจ่ายเท่ากบัจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนขั�นตํ�าตามที�ระบุไวใ้นสัญญา แลว้แต่จาํนวนใด

จะมากกว่า สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการแสดงดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนผลประโยชน์ตอบแทนขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตลอด

อายขุองสัญญา ซึ� งแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา 

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการแสดงรวมอยู่ในตน้ทุนการให้บริการ  สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ

จะไม่มีการตีราคาใหม่หลงัจากวนัที�รับรู้เมื�อเริ�มแรกแต่จะพิจารณาการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี

(จ) สญัญาการให้บริการ 

ภายใตส้ัญญาการให้บริการของบริษทัยอ่ย สัญญาการให้บริการแสดงด้วยมูลค่าปัจจุบนัของรายไดค้่าบริการตามอายขุองสัญญา 

สัญญาการให้บริการแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญา

ค่าตดัจาํหน่ายสัญญาการให้บริการแสดงรวมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ สัญญาการให้บริการจะไม่มีการตีราคาใหม่หลงัจากวนัที�

รับรู้เมื�อเริ�มแรกแต่จะพิจารณาการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี

(ฉ) ตน้ทุนการไดม้าซึ� งใบอนุญาต

ตน้ทุนการไดม้าซึ� งใบอนุญาตประกอบดว้ย ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�เพื�อให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ใบอนุญาตเพื�อประกอบ

กิจการออกอากาศแพร่ภาพทางโทรทศัน์ และต้นทุนทางตรงอื�นที�เกี�ยวข้องกับการได้มาซึ� งใบอนุญาต ต้นทุนใบอนุญาตรับรู้ 

เมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระ ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายชาํระ

ทั�งหมดกบัมูลค่าตน้ทุนของใบอนุญาตที�ถูกบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัจะรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงินตลอดระยะเวลาการชาํระ  
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3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

(ช) สิทธิการใชช่้องสญัญาณดาวเทียม

สิทธิการใชช่้องสัญญาณดาวเทียมภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาวตดัค่าเสื�อมราคาตามอายสุัญญาเช่าระยะเวลาสิบสองปี ซึ� งมีระยะเวลา

สั�นกวา่อายกุารใชง้านทางเศรษฐกิจ

(ซ) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นประกอบดว้ยสิทธิในการพาดสายกระจาย ซึ� งแสดงดว้ยราคาทุน ซึ� งเท่ากบัราคามูลค่ายติุธรรมของหุ้นที�ออก

โดยบริษทัยอ่ยเพื�อเป็นผลตอบแทนแก่สิทธิดงักล่าว สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนขา้งตน้ตดัจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที�คาดว่า

จะไดรั้บประโยชน์ เป็นระยะเวลายี�สิบห้าปี

3.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพยที์�มีอายกุารใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั เช่น ค่าความนิยม ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่าย จะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี สินทรัพย์

อื�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า  เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี� ว่าราคาตามบญัชีอาจตํ�ากว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน 

รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รับคืน ซึ� งหมายถึงจํานวน

ที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยก

ออกมาไดเ้พื�อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ� งรับรู้รายการ

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

3.15 ต้นทุนในการได้มาของผู้ใช้บริการ

ตน้ทุนในการได้มาของผูใ้ช้บริการเป็นตน้ทุนของอุปกรณ์ที�จาํเป็นสําหรับลูกคา้เพื�อเขา้ถึงบริการของกลุ่มกิจการ รวมทั�งเครื� องโทรศพัท์ที�

มอบให้ผูใ้ช้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ต้นทุนในการได้มาของผูใ้ช้บริการตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของอายุของประโยชน์ที�คาดว่าจะรับ 

ตน้ทุนในการไดม้าของผูใ้ชบ้ริการไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียนอื�น และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

3.16 ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือรายการที�รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 

ในกรณีนี�  ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นตามลาํดบั

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที�มีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการไดด้าํเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหาร

จะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ที�สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติั

ซึ� งขึ�นอยูก่บัการตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากร
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3.16 ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหนี� สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และราคาตามบญัชีที�แสดง

อยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ� มแรกของรายการสินทรัพยห์รือ

รายการหนี� สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั�นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั�งทาง

บญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบงัคบัใช้อยู ่หรือ ที�คาดไดค้่อนขา้ง

แน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใช้เมื�อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�

เกี�ยวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํจาํนวนผลต่าง

ชั�วคราวนั�นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั�งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั�วคราวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และ

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ที�ตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั�วคราวและการกลบั

รายการผลต่างชั�วคราวมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดขึ�นไดภ้ายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที�จะนาํ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ

หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินได้ที�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็น

หน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ� งตั�งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

3.17 เงนิกู้ยืม

เงินกูย้มืรับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ�น เงินกูย้มืวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ตามวิธีอตัราดอกเบี� ยที�แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทาํรายการที�เกิดขึ�น) เมื�อเทียบกับมูลค่าที�จ่ายคืน

เพื�อชาํระหนี�นั�นจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื

ค่าธรรมเนียมที�จ่ายไปเพื�อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีที�มีความเป็นไปไดที้�จะใช้วงเงินกูบ้างส่วนหรือ

ทั�งหมด ในกรณีนี�ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั�งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานที�มีความเป็นไปไดที้�จะใช้วงเงินบางส่วนหรือ

ทั�งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสาํหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้

ที�เกี�ยวขอ้ง

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหนี� สินหมุนเวียนเมื�อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเงื�อนไขให้เลื�อนชาํระหนี�ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

สิบสองเดือน นบัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูย้ืมที�กูม้าทั�วไปและที�กูม้าโดยเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์�เขา้

เงื�อนไขตอ้งนาํมารวมเป็นส่วนหนึ� งของราคาทุนของสินทรัพยน์ั�น โดยสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขคือสินทรัพยที์�จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการเตรียมสินทรัพยน์ั� นให้อยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที�จะขาย การรวมตน้ทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพยต์อ้งสิ�นสุดลงเมื�อการดาํเนินการส่วนใหญ่ ที�จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขให้อยูใ่นสภาพพร้อมที�จะใช้ได้ตาม

ประสงคห์รือพร้อมที�จะขายไดเ้สร็จสิ�นลง

รายได้จากการลงทุนที�เกิดจากการนาํเงินกู้ยืมที�กู ้มาโดยเฉพาะ ที�ยงัไม่ได้นําไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไขไปลงทุนเป็น

การชั�วคราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืที�สามารถตั�งขึ�นเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

ตน้ทุนการกูย้มือื�นๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที�เกิดขึ�น
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3.18 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที�จัดทาํไว ้อนัเป็นผลสืบ

เนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผกูพนันั�นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะส่งผลให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป 

และตามประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ ประมาณการหนี� สินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระภาระ

ผกูพนัเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กิจการจะสูญเสีย

ทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั โดย

ใช้อตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี� สินที�

กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี�ยจ่าย

3.19 ผลประโยชน์พนักงาน

กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

กลุ่มกิจการได้จดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ โดยใช้แผนการกาํหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยที�สินทรัพยข์องกองทุนได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มกิจการและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสาํรองเลี� ยงชีพดงักล่าวได้รับเงินเขา้สมทบกองทุนจากพนักงานและ

กลุ่มกิจการ เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลี� ยงชีพของกลุ่มกิจการ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ที�ไดจ่้ายเงินสมทบนั�น

เงนิชดเชยตามกฎหมาย 

เงินชดเชยตามกฎหมายคือ จาํนวนเงินผลประโยชน์พนกังานที�พนกังานจะไดรั้บเมื�อเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บัหลายปัจจยั 

เช่น อาย ุจาํนวนปีที�ให้บริการ และค่าตอบแทน

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน ภาระผูกพนันี� คาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปีดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบนัของ

ผลประโยชน์พนกังานจะประมาณการโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล  

ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกาํหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระหนี� สินของ

ผลประโยชน์พนกังาน 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดขึ�นจากการปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานรับรู้

ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ�น และแสดงรวมในกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน
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3. นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

3.20 ทุนเรือนหุ้น

(ก) หุ้นสามญัจดัเป็นตราสารทุน 

(ข) ตน้ทุนโดยตรงที�เกี�ยวกบัการออกหุ้นใหม่ (ไม่รวมกรณีการรวมธุรกิจ) สุทธิจากภาษี จะแสดงเป็นรายการหกัจากเงินที�ไดรั้บจากการ

ออกตราสารทุน ตน้ทุนโดยตรงที�เกี�ยวขอ้งในการออกหุ้นอนัเนื�องจากการรวมธุรกิจ จะถูกรวมเป็นราคาทุนของเงินลงทุน

(ค) เงินปันผลจากหุ้นสามญัจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นเมื�อมีการประกาศจ่าย

3.21 การรับรู้รายได้

ทรูออนไลน์

รายได้ค่าบริการการใช้โทรศพัท์ภายในพื�นที�บริการเขตนครหลวง และโทรทางไกลภายในประเทศ รับรู้ตามระยะเวลาที�ให้บริการใน

อตัราค่าบริการที�กาํหนดโดย ทศท. หากรอบระยะเวลาการแจง้หนี� แก่ลูกคา้ไม่ตรงตามเดือนปฏิทิน บริษทัจะประมาณการใช้ภายในพื�นที�

โดยดูจากประวติัการใช้โทรศพัทข์องลูกคา้ รายไดค้่าบริการที�ยงัไม่มีการออกใบแจ้งหนี� บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินภายใตลู้กหนี�

การคา้ 

การโทรทางไกลระหว่างประเทศทั�งโทรเขา้และโทรออกผ่านโครงข่ายของ กสท. โดย กสท. เป็นผูอ้อกใบแจง้หนี� โดยตรงให้กบัลูกคา้

ของบริษทั กสท. จะแบ่งรายไดใ้ห้บริษทัต่อการโทรแต่ละครั� งในอตัราที�ตกลงร่วมกนัต่อนาที สาํหรับการโทรทางไกลระหว่างประเทศ

ทั�งโทรเขา้และโทรออก บริษทัจะรับรู้รายไดค้่าบริการโทรทางไกลระหวา่งประเทศตามรายงานการใชโ้ทรศพัทซึ์� งออกโดย กสท.

รายได้จากการให้บริการวงจรเช่า DDN รับรู้ตามระยะเวลาที�ให้บริการในอตัราที�ระบุในสัญญา รายได้จากการให้บริการ DDN รายปีที�ออก

ใบแจง้หนี�แลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายไดจ้ะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้รายไดร้อการรับรู้

รายได้จากการให้บริการติดตั�งโทรศพัท์พื�นฐาน จะรับรู้เมื�อให้บริการติดตั�งแล้วเสร็จ รายได้รับล่วงหน้าค่าติดตั�งบนัทึกเป็นรายได้

รอการรับรู้และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใตห้วัขอ้รายไดร้อการรับรู้ 

รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทส์าธารณะรับรู้ตามระยะเวลาการให้บริการโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ (ตวัเลขมิเตอร์) 

และเงินสดที�เก็บได้

รายไดจ้ากการให้บริการอินเตอร์เน็ตรับรู้ตามระยะเวลาที�ลูกคา้ใชจ้ริง 
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3. นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

3.21 การรับรู้รายได้ (ต่อ)

ทรูมูฟ เอช 

รายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาที�ให้บริการ เงินสดรับจากการขายบตัรเติมเงินจะรับรู้เป็นรายได้

รับล่วงหนา้จนกวา่จะมีการให้บริการกบัลูกคา้แลว้ 

การโทรทางไกลระหว่างประเทศทั�งโทรเขา้และโทรออกผ่านโครงข่ายของ กสท. โดย กสท. เป็นผูอ้อกใบแจง้หนี� โดยตรงให้กบัลูกคา้

ของบริษทั กสท. จะแบ่งรายได้ให้บริษทัต่อการโทรแต่ละครั� งในอตัราที�ตกลงร่วมกนัต่อนาที สําหรับการโทรทางไกลระหว่างประเทศทั�ง

โทรเขา้และโทรออก บริษทัจะรับรู้รายไดค้่าบริการโทรทางไกลระหวา่งประเทศตามรายงานการใชโ้ทรศพัทซึ์� งออกโดย กสท.

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามอตัราที�กาํหนดไวใ้นสัญญาเช่า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื�อการ

ให้บริการแลว้เสร็จ 

รายไดจ้ากการขายเครื�องโทรศพัทเ์คลื�อนที�รับรู้เมื�อมีการส่งมอบอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื�อนที�และลูกคา้รับมอบแลว้

ทรูวิชั�นส์

รายไดจ้ากค่าบริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายเดือนรับรู้เป็นรายไดใ้นเดือนที�ให้บริการ โดยเริ�มรับรู้เมื�อติดตั�งอุปกรณ์เสร็จสิ�น

ค่าบริการรายเดือนรวมค่าเช่าอุปกรณ์จากสมาชิกที�ไม่ไดซื้�อขาดอุปกรณ์

รายไดจ้ากเงินสนบัสนุนค่าโฆษณาและค่าคอมมิชชั�นสาํหรับสื�อรับรู้เมื�อรายการนั�นไดมี้การออกอากาศและไดมี้การจ่ายค่าโฆษณานั�นแลว้

รายไดจ้ากการติดตั�งอุปกรณ์และค่าเชื�อมต่อ บนัทึกเป็นรายการรายไดรั้บล่วงหน้า เมื�อไดติ้ดตั�งอุปกรณ์แก่ลูกคา้เสร็จแลว้ และจะทยอย

รับรู้เป็นรายไดต้ลอดอายกุารเป็นสมาชิก 

รายไดค้่าบาํรุงรักษารับรู้เมื�อการให้บริการบาํรุงรักษาเสร็จสิ�น

รายไดจ้ากการขายสินคา้เกี�ยวกบัอลับั�มเพลงแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้ที�ขายเป็นจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย สินคา้รับคืน 

และส่วนลดแลว้

รายไดจ้ากการจดัแสดงคอนเสิร์ตเป็นรายไดจ้ากการรับจา้งจดัคอนเสิร์ตและการแสดงรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อมีการแสดงแลว้

ค่าบอกรับเป็นสมาชิกที�ไดรั้บเงินล่วงหน้า จะบนัทึกเป็นรายไดร้อการรับรู้ และจะรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อไดใ้ห้บริการตามระยะเวลาในสญัญา 

รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์แปลงสญัญาณรับรู้เมื�อไดส่้งมอบอุปกรณ์แปลงสญัญาณ และลูกคา้รับมอบแลว้
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3. นโยบายการบัญชีที�สําคญั (ต่อ)

3.21 การรับรู้รายได้ (ต่อ)

กลุ่มกิจการ

ตามที�ระบุไวใ้นสญัญาดงักล่าวในหมายเหตุขอ้ 2 ทศท. และ อสมท. มีสิทธิในส่วนแบ่งรายไดที้�กลุ่มกิจการไดรั้บ ส่วนแบ่งรายไดค้าํนวณ

ตามอตัราร้อยละ และวิธีการตามที�ระบุไวใ้นสญัญา ส่วนแบ่งรายไดด้งักล่าวไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนการให้บริการ

รายไดทุ้กประเภทแสดงสุทธิจากส่วนลดเงินสด และส่วนลดจากการส่งเสริมการขายที�เป็นเงินสดที�เกี�ยวขอ้ง

กลุ่มกิจการรับรู้รายไดอื้�น ดงันี�

รายไดจ้ากการให้เช่าและค่าสิทธิ - รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ดอกเบี�ยรับ - รับรู้ตามผลตอบแทนที�แทจ้ริง และ

เงินปันผลรับ - รับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิ

3.22 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลที�มีหน้าที�ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน

ดาํเนินงาน ซึ� งพิจารณาวา่คือ คณะผูบ้ริหารที�ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์

3.23 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (กลุ่มสินทรัพย์ที�ยกเลกิ) ที�ถือไว้เพื�อขาย

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์�ยกเลิก) จะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขายเมื�อมูลค่าตามบญัชีที�จะได้รับคืน

ส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั�นตอ้งมีความเป็นไปไดสู้งมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยที์�ยกเลิก) นั�นจะวดั

มูลค่าด้วยจาํนวนที�ต ํ�ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หากมูลค่าตามบญัชีที�จะได้รับคืนส่วนใหญ่มา

จากการขายมากกวา่ที�จะไดรั้บคืนจากการใชสิ้นทรัพยน์ั�นต่อไป
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4. การเปลี�ยนประมาณการบัญชี 

ระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารได้ทาํการทบทวนอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยป์ระจาํปี ปัจจยัสําคญัที�ใช้ในการพิจารณา

อายุการให้ประโยชน์ประกอบด้วย การเทียบเคียงกับธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศสากล การพฒันาทางด้านเทคโนโลยี ปัจจยัทางด้าน

สิ�งแวดล้อม มาตรฐานการบาํรุงรักษาและเงื�อนไขในการใช้งาน รวมถึงการขอคาํแนะนําจากผูผ้ลิต และความเห็นจากวิศวกรผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผูบ้ริหารไดข้อ้สรุปวา่ควรเปลี�ยนประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยบ์างประเภทต่อไปนี� เริ�มตั�งแต่ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

อายุการใช้งานเดมิ อายุการใช้งานใหม่

ปี ปี 

อุปกรณ์โครงข่ายแบบ passive 20 - 25 25 - 30

ผลของการเปลี�ยนแปลงค่าเสื�อมราคาที�มีต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แสดงเปรียบเทียบ 

ไดด้งันี�

งบการเงนิรวม 

อายุการใช้งานเดมิ อายุการใช้งานใหม่

ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าเสื�อมราคา 1,048.67 755.95

5. การจัดการความเสี�ยงทางการเงนิ

5.1 ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงนิ

กิจกรรมของกลุ่มกิจการยอ่มมีความเสี�ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� งไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ความเสี�ยงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงอตัรา

ดอกเบี�ย และความเสี�ยงดา้นราคา) ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของ

กลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํให้เสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงิน

ของกลุ่มกิจการให้เหลือนอ้ยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้กลุ่มกิจการจึงใชเ้ครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงินเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�เกิดขึ�น

(ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ

การซื�อสินทรัพย ์อุปกรณ์และอุปกรณ์โครงข่ายส่วนใหญ่ทาํในสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื�อบริหารจดัการความเสี�ยงที�เกิดจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน กลุ่มกิจการใช้สัญญาซื�อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กลุ่มกิจการไม่มี

นโยบายการเก็งกาํไรจากสญัญาซื�อขายอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้

สัญญาซื�อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�กลุ่มกิจการทาํไวก้บับุคคลภายนอกเป็นการป้องกันความเสี� ยงจากอตัรา

แลกเปลี�ยนเกี�ยวกบัสินทรัพย ์หนี� สิน หรือรายการธุรกรรมในอนาคตที�เฉพาะเจาะจง ในหมายเหตุขอ้ 5.2
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5. การจัดการความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

5.1 ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงนิ (ต่อ)

(ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยเกิดขึ�นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยในตลาด ซึ� งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และ

กระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อยา่งไรก็ตาม รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ�นกบัการ

เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด และกลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี�ยเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�เกิดจากความผนั

ผวนของอตัราดอกเบี�ยดงักล่าว

(ค) ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ

การให้สินเชื�อของกลุ่มกิจการมีลกัษณะที�ไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญั กลุ่มกิจการมีนโยบายที�จะทาํให้แน่ใจวา่การขายสินคา้

และการให้บริการไปยงัลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยูใ่นระดบัที�มีความเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนัธ์และรายการเงินสดไดเ้ลือกที�จะ

ทาํรายการกบัสถาบนัการเงินที�มีคุณภาพความน่าเชื�อถืออยูใ่นระดบัสูง 

(ง) ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มกิจการจดัการความเสี�ยงของสภาพคล่องอยา่งรอบคอบโดยการดาํรงเงินสดและหลกัทรัพยที์�มีตลาดรองรับอยา่งเพียงพอและ

จดัให้มีแหล่งเงินทุนที�เหมาะสมโดยมีวงเงินสินเชื�อที�ไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอในการชาํระภาระผูกพนัใดๆ กลุ่มกิจการ

มีวตัถุประสงคใ์นการดาํรงความยดืหยุน่ดา้นสภาพคล่องดว้ยการพยายามรักษาวงเงินสินเชื�อที�ไดต้กลงไวใ้ห้มีความเพียงพอ

5.2 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงนิและกจิกรรมป้องกนัความเสี�ยง

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินซึ� งประกอบดว้ยสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ สัญญาอตัราแลกเปลี�ยน

ล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนดว้ยการกาํหนดอตัราที�จะใช้รับรู้สินทรัพยที์�เป็นสกุลเงิน

ต่างประเทศซึ� งจะไดรั้บจริง หรือที�จะใชรั้บรู้หนี� สินที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ� งจะตอ้งจ่ายชาํระ

ณ วนัที�ทาํสัญญา เครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงินจะถูกบนัทึกดว้ยราคาทุนและ ณ วนัสิ�นงวดบญัชีเครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงินจะถูกวดั

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึ� งอา้งอิงจากราคาตลาด นอกจากนี�กาํไรขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�น ณ วนัสิ�นงวดจะถูกรับรู้ในงบกาํไรและขาดทุน และ

รับรู้เป็นลูกหนี� หรือเจ้าหนี� อนุพนัธ์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน จาํนวนที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงจากจาํนวนเงินที�จะได้รับจาก

สินทรัพยห์รือที�จะตอ้งจ่ายชาํระหนี� สินจะถูกหกักลบกบัมูลค่าที�เปลี�ยนแปลงไปของสญัญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าที�เกี�ยวขอ้ง ณ วนัที�

ไดรั้บหรือจ่ายชาํระจริง 

รายละเอียดของอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 37
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6. ประมาณการทางบัญชีที�สําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเนื�อง และอยูบ่นพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ

ปัจจยัอื�น ๆ ซึ� งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี 

และใช้ขอ้สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลที�เกิดขึ�นจริง ประมาณทางการบญัชี

ที�สําคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที�อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินใน

รอบระยะเวลาบญัชีหนา้มีดงันี�

6.1 ประมาณการทางบัญชีที�สําคญัและข้อสมมตฐิาน 

(ก) การด้อยค่าของค่าความนิยม ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าความนิยมทุกปีตามที�ไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 3.14 และพิจารณาขอ้บ่งชี� การดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่า

จากการใช้ การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร การเปลี�ยนแปลงของสมมติฐานจะมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของ

มูลค่าที�จะไดรั้บคืน

ในการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม หากประมาณการตน้ทุนของเงินทุนหลงัภาษีที�ใชใ้นการคาํนวณกระแสเงินสดคิดลด สูงขึ�น

ร้อยละ 10 ของอตัราที�ผูบ้ริหารประมาณไว ้(เช่น ร้อยละ 11.33 แทนที�จะเป็นร้อยละ 10.30) มูลค่าจากการใช้ของค่าความนิยมยงัสูง

กวา่มูลค่าตามบญัชีของส่วนงานดาํเนินงาน ดงันั�นค่าความนิยมของส่วนงานดาํเนินการทั�งหมดจึงไม่ดอ้ยค่า

(ข) ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเป็นการปรับมูลค่าของลูกหนี�ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าอาจเกิดความเสียหายเนื�องจากการเก็บหนี� ไม่ได ้ผูบ้ริหารใช้

ดุลยพินิจในการประมาณค่าความเสียหายสําหรับยอดลูกหนี� คงเหลือโดยพิจารณาจากหลายๆวิธีผสมกัน เช่น ตามอตัราร้อยละของ

รายได ้การวิเคราะห์อายหุนี�  ประสบการณ์การเก็บหนี�  โดยพิจารณาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจปัจจุบนัร่วมดว้ย อยา่งไรก็ตามการ

ใช้วิธีประมาณค่าและสมมติฐานต่างๆ เหล่านี� อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าการประมาณการค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญและอาจตอ้งมีการ

ปรับปรุงค่าเผื�อดงักล่าวในอนาคต

(ค) อายุการใช้งานของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการประกอบดว้ยโครงข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การประมาณอายกุารใช้งานและมูลค่าคงเหลือเมื�อสิ�นสุดการใช้งานของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท มีผลอย่างมากต่อค่าเสื�อมราคา 

อายกุารใชง้าน และมูลค่าคงเหลือเมื�อสิ�นสุดการใชง้านของสินทรัพยจ์ะมีการประเมินทุกปี เพื�อสะทอ้นอายกุารใช้งานที�คงเหลืออยูจ่ริง

โดยคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสภาพทางกายภาพของสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง
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6. ประมาณการทางบัญชีที�สําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ)

6.1 ประมาณการทางบัญชีที�สําคญัและข้อสมมตฐิาน (ต่อ)

(ง) ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้และหนี� สินภาษีเงินได้จะรับรู้จากผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน กบัมูลค่า

คงเหลือตามบญัชี ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาว่ากลุ่มกิจการจะมีความ

เป็นไปได้อย่างสูงที�จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพื�อใช้กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้ กลุ่มกิจการใช้ข้อสมมติฐานในการ

ประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาที�จะใชผ้ลแตกต่างชั�วคราวนั�น การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติฐานดงักล่าวในแต่ละงวด

อาจทาํให้มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อสถานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

(จ) เงนิกู้ยืม

กลุ่มกิจการได้คาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมจากการคิดลดกระแสเงินสดโดยอตัราคิดลดอา้งอิงจากอตัราดอกเบี�ยเงินกู้ยืม 

ซึ� งกรรมการของกลุ่มกิจการคาดวา่จะจดัหาเงินกูย้มืได ้ณ วนัที�รายงานทางการเงิน การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในอนาคตจะ

มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มื

(ฉ) ผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัที�ตอ้งจ่ายพนักงานเมื�อเกษียณอายขึุ�นอยูก่บัหลายปัจจยัที�ใช้ในการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงสมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราคิดลด การเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่านี� จะส่งผล

กระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัที�ตอ้งจ่ายเมื�อเกษียณอายุ

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งได้แก่อตัราดอกเบี� ยที�ควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของ

ประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัเมื�อเกษียณอายุ ในการพิจารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสม กลุ่มกิจการ

พิจารณาใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินที�ต้องจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อ

เกษียณอาย ุ 

ขอ้สมมติฐานหลักอื�นๆ สําหรับภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาญอ้างอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ข้อมูลเพิ�มเติมเปิดเผยใน

หมายเหตุขอ้ 31 

หากอตัราคิดลดที�ใช้เปลี�ยนแปลงไปร้อยละ 1 จากที�ผูบ้ริหารคาดการณ์ไว ้มูลค่าภาระผูกพนับาํเหน็จบาํนาจจะลดลง 218.37 ลา้นบาท 

หรือเพิ�มขึ�น 258.61 ลา้นบาท 

(ช) สัญญาการให้บริการ

มูลค่าปัจจุบนัของสัญญาการให้บริการ ณ วนัเริ� มแรกคาํนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดของประมาณการรายได้จากสัญญา

การให้บริการโดยอตัราคิดลดของอตัราถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักต้นทุนของเงินทุนของกลุ่มกิจการ (“WACC”) การเปลี�ยนแปลง

ขอ้สมมติฐานดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงของมูลค่าตามบญัชีของสญัญาการให้บริการ 
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6. ประมาณการทางบัญชีที�สําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ)

6.2 การใช้ดุลยพนิิจที�สําคญัในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

(ก) งบการเงนิรวมของกจิการที�กลุ่มกจิการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50

ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาว่ากลุ่มกิจการมีอาํนาจควบคุมทางพฤตินยั (de facto control) เหนือ TKSC ถึงแมว้า่จะถือหุ้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 50

ของสิทธิในการออกเสียง กลุ่มกิจการมีอาํนาจควบคุมทางการเงินและการดาํเนินงานของ TKSC และไม่มีขอ้มูลในอดีตที�ปรากฏว่า

ผูถื้อหุ้นรายอื�นไดร้วมกลุ่มเพื�อใชสิ้ทธิในการออกเสียงร่วมกนั ดงันั�น TKSC ไดถู้กจดัประเภทเป็นบริษทัยอ่ยและจะถูกนาํมาจดัทาํ

งบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

(ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม

ผูบ้ริหารได้ประเมินระดับของความมีอิทธิพลที�กลุ่มบริษทัมีใน DIF TrueAxion และ TG ได้ตดัสินใจว่ากลุ่มกิจการมีอิทธิพล 

อย่างเป็นสาระสําคญัถึงแมว้่ามีการถือหุ้นเป็นจาํนวนร้อยละ 28.11 ร้อยละ 40.00 และร้อยละ 46.80 ตามลาํดบั ดงันั�นจึงจดัเป็น

ประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม

(ค) การร่วมการงาน 

บริษทัถือสิทธิในการออกเสียงที�ต่างกนัในการร่วมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานนี�  เนื�องจาก

ภายใตส้ัญญาที�ตกลงร่วมกนัไดก้าํหนดว่าการตดัสินใจใดๆเกี�ยวกบักิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งจะตอ้งได้รับความเห็นชอบอยา่งเป็นเอกฉันท์

จากผูที้�ร่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั�น

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการไดจ้ดัตั�งขึ�นในรูปแบบบริษทัจาํกดั และให้สิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัจาํกดันี� แก่กลุ่มกิจการ

และผูร่้วมการงานอื�น ภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันั�นเงินลงทุนนี� จึงจดัเป็น “การร่วมคา้”

7. การจัดการความเสี�ยงเกี�ยวกบัทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษทันั�นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของกลุ่มกิจการเพื�อ

สร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสม เพื�อลดตน้ทุนของ

เงินทุน 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื�อปรับโครงสร้างหนี�  หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อ

ลดภาระหนี� สิน
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8. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานรวม

คณะผูบ้ริหารเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน คณะผูบ้ริหารไดพิ้จารณาส่วนงานดาํเนินงานโดยใช้ขอ้มูลภายในกลุ่มกิจการ

ที�ผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นรายไตรมาส ระหวา่งปี พ.ศ. 2560 คณะผูบ้ริหารไดเ้ปลี�ยนหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของกลุ่มกิจการ โดยไดเ้ปลี�ยนแปลงการรายงานขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของ

กลุ่มกิจการประกอบดว้ย

1. ทรูมูฟ เอช 

2. ทรูออนไลน์ 

3. ทรูวิชั�นส์

คณะผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ดงันั�นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มกิจการมีส่วนงาน

ทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว ผลการปฏิบติังานจะถูกประเมินจากกาํไรก่อนภาษี ซึ� งเป็นขอ้มูลที�เหมาะสมกว่าและสามารถเปรียบเทียบ

ผลการปฏิบติังานกบักิจการอื�นในกลุ่มอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง

ไม่มีลูกค้ารายใดรายหนึ� งเป็นลูกค้ารายใหญ่ เนื�องจากลูกค้าของกลุ่มกิจการมีลูกค้าจาํนวนมาก ซึ� งได้แก่ผู ้ใช้บริการทั� งภาคธุรกิจและ

ผูใ้ชร้ายยอ่ยทั�วไป

ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานรวม

รายได้จากภายนอก 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2559 

ล้านบาท 

ทรูมูฟ เอช 105,974.62 91,985.51

ทรูออนไลน์ 25,782.49 23,036.08

ทรูวิชั�นส์ 9,533.36 9,697.61

รวม 141,290.47 124,719.20

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ของส่วนงาน 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2559 

ล้านบาท 

ทรูมูฟ เอช 5,182.54 231.44

ทรูออนไลน์ 1,479.69 653.46

ทรูวิชั�นส์ (3,030.36) (3,202.29)

รวม 3,631.87 (2,317.39)
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8. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานรวม (ต่อ)

ทรัพย์สินของส่วนงาน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2559 

ล้านบาท 

ทรูมูฟ เอช 337,319.04 330,609.02

ทรูออนไลน์ 102,717.17 90,175.52

ทรูวิชั�นส์ 25,274.73 28,175.92

รวม 465,310.94 448,960.46

หนี�สินของส่วนงาน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ล้านบาท 

พ.ศ. 2559 

ล้านบาท 

ทรูมูฟ เอช 234,729.62 225,977.87

ทรูออนไลน์ 87,724.90 80,988.09

ทรูวิชั�นส์ 8,653.66 10,266.56

รวม 331,108.18 317,232.52

9. มูลค่ายุติธรรม

9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี� แสดงถึงเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูล

สามารถแสดงไดด้งันี�

• ขอ้มูลระดบัที� 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบัที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่นระดบัที� 1 ที�สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่ ขอ้มูล

ราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น 

• ขอ้มูลระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินซึ� งไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลที�สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�ไม่สามารถ

สงัเกตได)้  
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9. มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

9.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

ตารางต่อไปนี� แสดงถึงสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินของกลุ่มบริษทัที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ 

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้

• เงินลงทุนในกองทุนรวม - 1.93 - 1.91

หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย

• ตราสารทุน 411.99 - - -

ลูกหนี�อนุพนัธ์ทางการเงิน - 6.18 - 514.42

หนี�สิน

เจา้หนี�อนุพนัธ์ทางการเงิน - 2,889.21 - 23.50

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ 

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้

• เงินลงทุนในกองทุนรวม - 1.82 - 1.80

หนี�สิน

เจา้หนี�อนุพนัธ์ทางการเงิน - - - 21.55

9.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที� 2

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ซึ� งมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 วดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชวิ้ธีคิดมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (“NAV”) ณ วนัสิ�นงวด ซึ� งเป็นขอ้มูล

ที�เผยแพร่ในตลาดตราสารหนี�แห่งประเทศไทย คาํนวณโดยผูจ้ดัการกองทุนผูอ้อกตราสารนั�น

อนุพนัธ์ทางการเงินที�อยูใ่นระดบัที� 2 วดัมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยโ์ดยการใช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด เช่น อตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ ที�ประกาศไวใ้นแหล่งขอ้มูลที�ประชาชนทั�วไปสามารถเขา้ถึงได ้ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน
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10. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการดงัต่อไปนี� เป็นรายการที�รวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าใชจ่้ายทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัรายได้ 41,470.27 40,653.39 459.52 782.11

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัโครงข่าย 12,695.75 11,855.41 877.66 877.99

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการพนกังาน 13,417.06 12,898.49 3,808.91 2,672.94

ค่าใชจ่้ายในการขาย โฆษณา และประชาสมัพนัธ์ 5,287.89 5,540.48 787.24 796.32

หนี�สงสยัจะสูญ 1,830.63 1,795.45 140.19 222.03

ค่าเสื�อมราคา

- สินทรัพยข์องกิจการ 11,933.21 9,224.39 309.68 327.46

- สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 1,533.00 1,190.47 - -

ค่าตดัจาํหน่าย 

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุขอ้ 24) 14,257.41 11,927.37 1,178.59 1,412.10

- อื�นๆ 8,382.35 5,612.09 - -

11. ต้นทุนทางการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเบี�ยจ่าย 5,916.68 4,671.53 1,953.06 2,331.64

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (134.56) (34.30) 1.02 8.15

ตน้ทุนทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัใบอนุญาต 2,392.92 1,422.35 - -

ตน้ทุนทางการเงินอื�น 118.94 106.80 74.80 72.16

รวมตน้ทุนทางการเงิน 8,293.98 6,166.38 2,028.88 2,411.95
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12. ภาษเีงนิได้ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั (174.30) (259.58) - -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ความแตกต่างชั�วคราว (หมายเหตุขอ้ 25) (1,141.22) (230.06) (306.71) (398.73)

ภาษีเงินได ้ (1,315.52) (489.64) (306.71) (398.73)

ผลต่างระหวา่งภาษีที�คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชี และภาษีเงินไดที้�แสดงไวด้งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 3,631.87 (2,317.39) 2,456.63 530.40

ภาษีเงินไดอ้ตัราร้อยละ 20  (726.37) 463.48 (491.33) (106.08)

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้ 30.90 - 355.06 391.50

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษีเงินได้ (1,240.37) 422.09 (185.59) (44.32)

ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัที�ไม่ไดรั้บรู้เป็น 

    สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,986.95) (4,477.07) 15.16 (639.83)

การใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดีตที�ไม่ไดรั้บรู้เป็น

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,976.51 2,181.15 - -

ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วม - สุทธิจากภาษี 630.76 921.71 - -

ภาษีเงินได้ (1,315.52) (489.64) (306.70) (398.73)

ขอ้มูลเกี�ยวกบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 25
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13. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก

ที�ถือโดยผูถื้อหุ้นในระหวา่งปี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ที�เป็นของเจา้ของบริษทัใหญ่ 

   (ลา้นบาท) 2,322.53 (2,814.35) 2,149.93 131.67

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (ลา้นหุ้น) 33,368.20 29,263.11 33,368.20 29,263.11

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 0.0696 (0.0962) 0.0644 0.0045

14. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดในมือ 2,136.77 1,138.51 9.00 57.98

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม 16,089.97 49,045.30 3,028.38 5,405.83

18,226.74 50,183.81 3,037.38 5,463.81

15. เงนิฝากธนาคารที�มีภาระผูกพนั

เงินฝากธนาคารที�มีภาระผกูพนัประกอบดว้ย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวียน 69.32 42.36 43.99 42.36

ประเภทไม่หมุนเวียน 26.76 27.70 - -

96.08 70.06 43.99 42.36

ประเภทหมุนเวยีน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินฝากออมทรัพย์ 69.32 42.36 43.99 42.36
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15. เงนิฝากธนาคารที�มีภาระผูกพนั (ต่อ)

ประเภทไม่หมุนเวยีน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินฝากออมทรัพย์ 0.08 0.82 - -

เงินฝากประจาํ 26.68 26.88 - -

26.76 27.70 - -

ภายใตข้อ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้ืม สัญญาการจดัหาเงินและหนี� สินต่างๆ บริษทัยอ่ยบางแห่งไดน้าํบญัชีเงินฝากธนาคารขา้งตน้ค ํ�าประกนั

เพื�อเป็นหลกัประกนักบัคู่สญัญา

16. เงนิลงทุน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวียน 2.91 502.31 1.82 501.23

ประเภทไม่หมุนเวียน 955.84 325.21 241.74 240.74

รวม 958.75 827.52 243.56 741.97

ประเภทหมุนเวยีน

เงินฝากประจาํ 0.98 0.97 - -

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - ตราสารหนี� - 499.43 - 499.43

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - ตราสารทุน 1.93 1.91 1.82 1.80

รวมเงินลงทุนระยะสั�น 2.91 502.31 1.82 501.23

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนประเภทหมุนเวียนมีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ล้านบาท ล้านบาท 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 502.31 501.23

การจาํหน่ายเงินลงทุน (500.00) (500.00)

ดอกเบี�ยรับ 0.58 0.57

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายติุธรรม 0.02 0.02

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 2.91 1.82
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16. เงนิลงทุน (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ไม่หมุนเวยีน

หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 

-  ตราสารทุน 411.99 - - -

เงินลงทุนทั�วไป 

- ตราสารทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 543.85 325.21 241.74 240.74

รวม  955.84 325.21 241.74 240.74

การวิเคราะห์เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงดงันี�

งบการเงนิรวม 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

ล้านบาท ล้านบาท 

หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 213.01 213.01

บวก การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม - 198.98

รวมหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 213.01 411.99

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายมีดงันี�

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ล้านบาท 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี -

ลงทุนเพิ�ม 213.01

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายติุธรรม 198.98

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 411.99

เมื�อวนัที� 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในบริษทั Capstram Ventres Inc. ซึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนใน TSX Venture Exchange เป็น

จาํนวนเงิน 213.01 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.84 ในบริษทัดงักล่าว

หลกัทรัพยเ์ผื�อขายถูกจาํกดัการขายเป็นระยะเวลา 3 ปี นบัจากไตรมาส 1 พ.ศ. 2560 จึงถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

49

16. เงนิลงทุน (ต่อ)

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนทั�วไปมีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ล้านบาท ล้านบาท 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 325.21 240.74

ลงทุนเพิ�ม 218.64 1.00

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 543.85 241.74

เมื�อวนัที� 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในบริษทั อินทิเกรเทด อินไซท ์จาํกดั จาํนวน 6.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.00 ในบริษทั

ดงักล่าว

เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยไดล้งทุนในบริษทั ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 211.5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 

ในบริษทัดงักล่าว

17. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ลูกหนี�  ทศท. 664.54 685.29 664.54 685.29

ลูกหนี�การคา้ 21,655.59 20,293.14 1,532.84 1,994.15

ลูกหนี�และรายไดค้า้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

   (หมายเหตุขอ้ 42) 10,738.13 7,873.13 7,914.79 6,176.90

ลูกหนี�การคา้ 33,058.26 28,851.56 10,112.17 8,856.34

รายไดค้า้งรับ 14,725.88 11,025.30 2,390.96 2,220.65

ลูกหนี�  ค่าบริการค่าโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�

   ภายในประเทศ 8,706.58 - - -

รวมลูกหนี�การคา้ 56,490.72 39,876.86 12,503.13 11,076.99

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (7,051.59) (7,127.71) (3,178.92) (3,113.67)

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 49,439.13 32,749.15 9,324.21 7,963.32

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,844.09 2,420.07 43.08 80.46

ลูกหนี� อื�น 1,495.08 1,573.90 57.23 57.54

ดอกเบี�ยคา้งรับ 53.89 67.40 27.07 9.37

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 53,832.19 36,810.52 9,451.59 8,110.69
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17. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ยอดที�ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 14,458.65 14,473.16 1,601.27 1,132.24

คา้งชาํระนอ้ยกวา่ 3 เดือน 8,168.83 5,524.89 2,057.18 1,205.03

คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน 1,922.53 871.59 1,757.41 269.97

คา้งชาํระ 6 - 12 เดือน 3,245.37 3,137.17 982.45 4,147.20

คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 5,262.88 4,844.75 3,713.86 2,101.90

ลูกหนี�การคา้ 33,058.26 28,851.56 10,112.17 8,856.34

รายไดค้า้งรับ 14,725.88 11,025.30 2,390.96 2,220.65

ลูกหนี�  ค่าบริการค่าโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�

   ภายในประเทศ 8,706.58 - - -

รวมลูกหนี�การคา้ 56,490.72 39,876.86 12,503.13 11,076.99

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (7,051.59) (7,127.71) (3,178.92) (3,113.67)

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 49,439.13 32,749.15 9,324.21 7,963.32

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัของความเสี� ยงจากการให้สินเชื�อแก่ลูกหนี� การค้า เนื�องจากลูกค้าของกลุ่มกิจการมีจาํนวนมาก ซึ� งได้แก่ 

ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์ ทั�งภาคธุรกิจและผูใ้ช้รายยอ่ยทั�วไป ผูบ้ริหารเชื�อว่าค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญที�ไดบ้นัทึกไวเ้พียงพอแล้ว และจะไม่มีความเสี�ยง

ด้านการให้สินเชื�อมากไปกว่าจ ํานวนหนี� สงสัยจะสูญที�ได้บันทึกแล้ว โดยคาํนึงจากลักษณะของลูกหนี� การค้าของกลุ่มกิจการ และ 

จากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี�ของกลุ่มกิจการ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ลูกหนี� การคา้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมรายไดค้า้งรับจาก 

ทศท. สําหรับค่าเชื�อมต่อโครงข่ายบริการโทรศพัท์ระหว่างประเทศ จาํนวน 256.98 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 252.96 ลา้นบาท) ทั�งนี� เนื�องจาก 

ทศท. ไม่สามารถให้ขอ้มูลที�ชัดเจนเพียงพอที�บริษทัจะเห็นชอบกบัวิธีการที� ทศท. ใช้ในการคาํนวณค่าเชื�อมต่อโครงข่ายในปัจจุบนัได้ บริษทั 

จึงไดบ้นัทึกรายการค่าเชื�อมต่อโครงข่ายโดยใช้ขอ้มูลปัจจุบนัที�บริษทัสามารถหาไดโ้ดยการบนัทึกจาํนวนการใชข้องโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ

ของลูกคา้เพื�อคาํนวณค่าเชื�อมต่อโครงข่าย เรื� องนี� กาํลงัอยูร่ะหว่างการเจรจาตกลงกบั ทศท. ผูบ้ริหารของบริษทัเชื�อว่าบริษทัจะได้รับชาํระ

ยอดคงคา้งดงักล่าว
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18. สินค้าคงเหลือ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินค้าคงเหลือที�เกี�ยวข้องกบัโครงข่าย

วสัดุโครงข่าย (ราคาทุน) 195.98 214.13 146.64 155.81

หกั  ค่าเผื�อมูลค่าลดลง (137.21) (137.21) (137.21) (137.21)

วสัดุโครงข่าย - สุทธิ 58.77 76.92 9.43 18.60

งานระหวา่งทาํ (ราคาทุน) 6,196.09 5,101.38 - -

รวมสินคา้คงเหลือที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงข่าย - สุทธิ 6,254.86 5,178.30 9.43 18.60

สินค้ามีไว้เพื�อขาย

สินคา้มีไวเ้พื�อขาย (ราคาทุน) 10,968.01 6,479.67 3.03 3.03

หกั  ค่าเผื�อมูลค่าลดลง (373.79) (405.99) (1.20) (1.20)

รวมสินคา้มีไวเ้พื�อขาย - สุทธิ 10,594.22 6,073.68 1.83 1.83

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 16,849.08 11,251.98 11.26 20.43

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการรับรู้การกลบัรายการค่าสินคา้เสียหายและลา้สมยัในกาํไรหรือขาดทุนรวมเป็นจาํนวนเงิน 32.20 ลา้นบาท  

(พ.ศ. 2559 : ค่าสินคา้เสียหายและลา้สมยัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนรวมเป็นจาํนวนเงิน 122.49 ลา้นบาท) 

19. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษีมูลค่าเพิ�มที�รอใบกาํกบัภาษี 2,966.45 3,075.23 62.21 66.54

ค่าสิทธิสาํหรับรายการและภาพยนตร์ (หมายเหตุขอ้ 24) 415.35 555.70 - -

ตน้ทุนในการไดม้าของผูใ้ชบ้ริการ - สุทธิ 6,954.17 6,062.72 - -

ลูกหนี�อนุพนัธ์ทางการเงิน 6.12 396.11 - -

10,342.09 10,089.76 62.21 66.54

ต้นทุนในการได้มาของผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่ ได้แก่ ต้นทุนของอุปกรณ์ที�จ ําเป็นสําหรับลูกค้าเพื�อเข้าถึงบริการของกลุ่มกิจการรวมทั� ง

เครื� องโทรศพัท์ที�มอบให้ผูใ้ช้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ตน้ทุนในการได้มาของผูใ้ช้บริการตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของอายุของประโยชน์ที�คาดว่า

จะไดรั้บ ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีที�รับรู้ในงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 8,382.35 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 5,559.31 ลา้นบาท) 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

20.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุน มีดงันี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 178,678.26 111,484.96

เงินลงทุนเพิ�ม 4,500.00 67,250.93

การดอ้ยค่าของเงินลงทุน - (57.63)

บริษทัยอ่ยเลิกกิจการ (2,149.88) -

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 181,028.38 178,678.26
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เงนิลงทุนตาม

ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว อตัราร้อยละ วธีิราคาทุน การด้อยค่า เงนิลงทุน - สุทธิ

ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ ล้านบาท ของการถือหุ้น ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัย่อย 

บริษทั เทเลคอมโฮลดิ�ง จาํกดั ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุ้น 46,019.04 100.00 46,019.04 10,271.43 35,747.61

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั ให้บริการโทรคมนาคม ประเภทสื�อสารไร้สาย ผูถื้อหุ้น 144,843.77 100.00 144,843.77 - 144,843.77

บริษทั เค. ไอ. เอน็. (ประเทศไทย) จาํกดั ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุ้น 192.70 93.62 180.40 180.40 -

บริษทั ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล เกตเวย ์จาํกดั บริการโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต ผูถื้อหุ้น 436.00 100.00 436.00 - 436.00

บริษทั ทรู พบัลิค คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั บริการโทรคมนาคม ผูถื้อหุ้น 97.00 100.00 97.00 97.00 -

บริษทั ทรู วิสตา้ส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์ ผูถื้อหุ้น 46.63 100.00 46.63 46.63 -

บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น จาํกดั บริการโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต ผูถื้อหุ้น 10,000.00 0.01 1.00 - 1.00

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 191,623.84 10,595.46 181,028.38



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เงนิลงทุนตาม
ลกัษณะ ทุนชําระแล้ว อตัราร้อยละ วธีิราคาทุน การด้อยค่า เงนิลงทุน - สุทธิ

ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ ล้านบาท ของการถือหุ้น ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

บริษทัย่อย
บริษทั เทเลคอมโฮลดิ�ง จาํกดั ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุ้น 41,519.04 100.00 41,519.04 10,271.43 31,247.61

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั ให้บริการโทรคมนาคม ประเภทสื�อสารไร้สาย ผูถื้อหุ้น 144,843.77 100.00 144,843.77 - 144,843.77

บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต จาํกดั ผูใ้ห้บริการอินเตอร์เน็ต ผูถื้อหุ้น 2,149.88 100.00 2,149.88 - 2,149.88

บริษทั เค. ไอ. เอน็. (ประเทศไทย) จาํกดั ธุรกิจลงทุน ผูถื้อหุ้น 192.70 93.62 180.40 180.40 -

บริษทั ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล เกตเวย ์จาํกดั บริการโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต ผูถื้อหุ้น 436.00 100.00 436.00 - 436.00

บริษทั ทรู พบัลิค คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั บริการโทรคมนาคม ผูถื้อหุ้น 97.00 100.00 97.00 97.00 -

บริษทั ทรู วิสตา้ส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์ ผูถื้อหุ้น 46.63 100.00 46.63 46.63 -

บริษทั ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น จาํกดั บริการโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต ผูถื้อหุ้น 10,000.00 0.01 1.00 - 1.00

รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 189,273.72 10,595.46 178,678.26



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

บริษทัย่อยประกอบด้วย 

ชื�อบริษัทย่อย

อัตราร้อยละ  

ของการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ ประเทศที�จดทะเบียน

บริษทั เอพีแอนดเ์จ โปรดกัชนั จาํกดั 70.00 ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 

บริษทั เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั 100.00 ผูใ้ห้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 

บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จาํกดั (มหาชน) 99.74 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 

บริษทั บีบอยด ์ซีจี จาํกดั 84.67 ผลิตการ์ตูนแอนนิเมชั�น ประเทศไทย 

บริษทั บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จาํกดั 100.00 ผูใ้ห้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม ประเทศไทย 

บริษทั ซีนิเพล็กซ์ จาํกดั 100.00 ผลิตรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย 

บริษทั ฮทัชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จาํกดั 68.20 หยดุดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บริษทั ฮทัชิสัน มลัติมีเดีย เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จาํกดั 100.00 หยดุดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บริษทั ฮทัชิสันเทเลคอมมิวนิเคชั�นส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 100.00 หยดุดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บริษทั ฮทัชิสัน ไวร์เลส มลัติมีเดีย โฮลดิ�งส์ จาํกดั 92.26 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 

บริษทั ศูนยบ์ริการวิทยาการ อินเตอร์เนต จาํกดั 56.93 การสื�อสารโทรคมนาคมที�มิใช่ภาครัฐ ประเทศไทย 

บริษทั เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จาํกดั 56.83 บริการอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 

บริษทั เอ็มเคเอสซีเวลิดด์อทคอม จาํกดั 91.08 ธุรกิจอินเตอร์เน็ตและผูจ้ดัจาํหน่าย ประเทศไทย 

บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั 99.99 ให้บริการดา้นการบริหารจดัการแก่ศิลปิน และ

ธุรกิจอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ประเทศไทย 

บริษทั เรียล มูฟ จาํกดั 99.74 ผูใ้ห้บริการขายต่อบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� ประเทศไทย 

บริษทั สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 99.69 หยดุดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บริษทั แซทเทลไลท ์เซอร์วสิ จาํกดั 99.53 ขายและให้เช่าอุปกรณ์เกี�ยวกบับริการโทรทศัน์

   ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ประเทศไทย 

บริษทั เอสเอ็ม ทรู จาํกดั 51.00 ให้บริการดา้นการบริหารจดัการแก่ศิลปินและ

ธุรกิจอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ประเทศไทย 

บริษทั ส่องดาว จาํกดั 99.67 หยดุดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บริษทั เทเลเอ็นจิเนียริ�ง แอนด ์เซอร์วสิเซส จาํกดั 100.00 ให้บริการเนื�อหา ประเทศไทย 

บริษทั เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท ์จาํกดั 100.00 บริหารจดัการการตลาด ประเทศไทย 

บริษทั เทเลคอมโฮลดิ�ง จาํกดั 100.00 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 

บริษทั เทเลคอม เคเอสซี จาํกดั 34.39 หยดุดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บริษทั ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จาํกดั 100.00 ช่องข่าวโทรทศัน์ ประเทศไทย 

บริษทั ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จาํกดั 100.00 ประกอบกิจการคา้และให้บริการทาง ประเทศไทย 

อินเตอร์เน็ต รวมถึง สื�อดิจิตอลออนไลน์

บนเวบ็ไซตแ์ละอุปกรณ์สื�อสาร

บริษทั ทรู ดิจิทลั พาร์ค จาํกดั 100.00 ให้บริการธุรกิจครบวงจร ประเทศไทย 

บริษทั ทรู ดิสทริบิวชั�น แอนด์ เซลส์ จาํกดั 99.70 ธุรกิจจดัจาํหน่าย ประเทศไทย 

บริษทั ทรูโฟร์ย ูสเตชั�น จาํกดั 100.00 กิจการโทรทศัน์และบริการอื�นที�เกี�ยวเนื�อง ประเทศไทย 

บริษทั ทรู ไอคอนเทน้ท ์จาํกดั 100.00 ให้บริการเนื�อหา ประเทศไทย 

บริษทั ทรู อินคิวบ ์จาํกดั 100.00 ธุรกิจลงทุน ประเทศไทย 

บริษทั ทรู อินฟอร์เมชั�น เทคโนโลย ีจาํกดั 100.00 ให้บริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ประเทศไทย 

บริษทั ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั 100.00 บริการโทรคมนาคม ประเทศไทย 

บริษทั ทรู อินเตอร์เนชั�นแนล เกตเวย ์จาํกดั 100.00 บริการโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 

บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 100.00 บริการโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 

บริษทั ทรู ไลฟ์ พลสั จาํกดั 100.00 ผูค้า้ปลีกบริการโทรคมนาคม ประเทศไทย 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

บริษทัย่อยประกอบด้วย (ต่อ)

ชื�อบริษัทย่อย

อัตราร้อยละ  

ของการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ ประเทศที�จดทะเบียน

บริษทั ทรู มีเดีย โซลูชั�น จาํกดั 100.00 ขายโฆษณาและตวัแทนโฆษณา ประเทศไทย 

บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 99.70 ผูใ้ห้บริการดา้นการจดัการธุรกิจโทรคมนาคม ประเทศไทย 

บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั 100.00 ให้บริการโทรคมนาคม ประเภท 

สื�อสารไร้สาย ประเทศไทย 

บริษทั ทรู มลัติมีเดีย จาํกดั 91.08 บริการมลัติมีเดีย ประเทศไทย 

บริษทั ทรู มิวสิค จาํกดั 99.67 ให้บริการเนื�อหา ประเทศไทย 

บริษทั ทรู พบัลิค คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั 100.00 บริการโทรคมนาคม ประเทศไทย 

บริษทั ทรู ทชั จาํกดั 100.00 บริการ Call centre ประเทศไทย 

บริษทั ทรู ยไูนเตด็ ฟุตบอล คลบั จาํกดั 70.00 จดัการทีมฟุตบอลและกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ประเทศไทย 

บริษทั ทรู วชิั�นส์ เคเบิ�ล จาํกดั (มหาชน) 99.10 ให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก 

ผา่นสายเคเบิ�ล ประเทศไทย 

บริษทั ทรู วชิั�นส์ กรุ๊ป จาํกดั 100.00 โทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ประเทศไทย 

บริษทั ทรู วชิั�นส์ จาํกดั (มหาชน) 99.53 โทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ประเทศไทย 

บริษทั ทรู วสิตา้ส์ จาํกดั 100.00 ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์ 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 ผลิตและขายผลิตภณัฑซ์อฟแวร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

True Trademark Holdings Company Limited 100.00 ธุรกิจลงทุน British Virgin Island

แมว้่ากลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน TKSC เพียงร้อยละ 34.39 อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการมีอาํนาจควบคุมทางการเงินและการดาํเนินงานของ TKSC 
ดงันั�น TKSC ไดถู้กจดัประเภทเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการ

รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี พ.ศ. 2560

เมื�อวนัที� 3 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัลงทุนเพิ�มใน TH เป็นจาํนวนเงิน 4,500.00 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว

เมื�อวนัที� 6 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งลงทุนใน TDMP ซึ� งเป็นบริษทัที�จัดตั� งขึ�นใหม่เป็นจาํนวนเงิน 1.00 ล้านบาท TDMP 

ประกอบธุรกิจเกี�ยวกบัการให้บริการสื�อดิจิตอลออนไลน์บนเวบ็ไซตแ์ละอุปกรณ์สื�อสาร



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี พ.ศ. 2560 (ต่อ)

เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 TMR ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�กลุ่มกิจการถือหุ้นอยูร้่อยละ 69.94 ได้เสร็จสิ�นการจดทะเบียนเลิกบริษทัและ

การชาํระบญัชี กลุ่มกิจการรับรู้กาํไรจากการเลิกกิจการจาํนวน 5.28 ลา้นบาทในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 TI ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุ้นอยู่ทั�งหมด TI ได้โอนธุรกิจทั�งหมดของบริษทัให้แก่ TICC ซึ� งเป็น

บริษทัย่อยของกลุ่มกิจการ ต่อมาเมื�อวนัที� 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 TI ได้จดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์บริษทัไดรั้บเงินจาํนวน 

2,134.45 ลา้นบาท เป็นเงินคืนทุน และรับรู้ขาดทุนจากการเลิกกิจการจาํนวนเงิน 15.43 ลา้นบาท ภายใต ้“ค่าใช้จ่ายอื�น” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยลงทุนใน TDPK ซึ� งเป็นบริษทัที�จดัตั�งขึ�นใหม่เป็นจาํนวนเงิน 1.00 ลา้นบาท TDPK ประกอบธุรกิจ

เกี�ยวกบัให้บริการทางธุรกิจครบวงจร

รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี พ.ศ. 2559

บริษทัลงทุนเพิ�มในบริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุ้นทั�งหมด ไดแ้ก่ TUC, TH, TVT และ TPC เป็นจาํนวนเงิน 60,000.00 ลา้นบาท 7,228.80 ลา้นบาท 

11.13 ลา้นบาท และ 11.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัได้ประเมินว่าเกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนใน TPC และ TVT เป็นจาํนวน 11.00 ล้านบาทและ 46.63 ล้านบาท ตามลาํดับ และรับรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจาํนวน 57.63 ลา้นบาท ภายใต ้“ค่าใช้จ่ายอื�น” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุด 

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

Bboyd ซึ� งเป็นบริษทัย่อย ได้เพิ�มทุนจาํนวน 108.15 ล้านบาท โดยได้รับชําระค่าหุ้นจาํนวน 14.15 ล้านบาท จากส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม 

GDP ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยที�กลุ่มกิจการถือหุ้นทั�งหมดไดเ้ลิกกิจการ และกลุ่มกิจการได้รับรู้ขาดทุนจากการเลิกกิจการจาํนวน 24.88 ล้านบาท 

ภายใต ้“ค่าใชจ่้ายอื�น” ในงบการเงินรวม 

BITCO ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดซื้�อหุ้นของ TMV มูลค่า 7.67 ล้านบาท จากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนวจควบคุม ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TMV 

ของกลุ่มกิจการเพิ�มเป็นร้อยละ 99.70 ผลขาดทุนจากการเปลี�ยนสดัส่วนการลงทุนใน TMV จาํนวน 7.23 ลา้นบาท ถูกรับรู้เขา้ส่วนไดเ้สียที�เป็น

ของบริษทัใหญ่โดยตรงในงบการเงินรวม

TUC บริษทัยอ่ยที�กลุ่มกิจการถือหุ้นทั�งหมดไดซื้�อหุ้นเพิ�มทุนที�ออกใหม่ของ BITCO จาํนวน 8,020.00 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นใน 

BITCO ของกลุ่มกิจการเพิ�มเป็นร้อยละ 99.74 ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนใน BITCO จาํนวน 9.73 ลา้นบาทไดรั้บรู้เขา้ส่วน

ไดเ้สียที�เป็นของบริษทัใหญ่โดยตรงในงบการเงินรวม 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

58

20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จาํนวนรวม 669.55  ลา้นบาท (พ.ศ. 2559: 675.73 ลา้นบาท) ซึ� งในจาํนวนนี�  

497.88 ล้านบาท (พ.ศ. 2559: 486.33 ล้านบาท) เป็นของ TM ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�เหลือเป็นของ IKSC, BITCO, TVG และ 

HWMH ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมทั�งหมดไม่เป็นสาระสาํคญัต่อส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ

บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

บริษทัร่วม 16,482.63 18,101.48 16,327.91 16,327.91

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 56.49 73.28 - -

16,539.12 18,174.76 16,327.91 16,327.91

จาํนวนที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จมีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท 

ส่วนแบ่งกาํไร

- บริษทัร่วม 3,209.39 4,659.58

- ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (16.79) (13.85)

3,192.60 4,645.73

รายการระหวา่งกนั (38.80) (37.11)

3,153.80 4,608.62
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  (ต่อ)

20.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งบการเงนิรวม 

ประเภทธุรกจิ

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์

ทุนชําระแล้ว

ล้านบาท 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น

เงนิลงทุน

ตามวธีิ

ราคาทุน

ล้านบาท 

เงนิลงทุน

ตามวธีิ

ส่วนได้เสีย

ล้านบาท 

บริษทัร่วม 

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน

   โทรคมนาคม ดิจิทลั  

ลงทุนในโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม ผูถื้อหุน้ 58,080.00 28.11 16,327.91 16,453.68

บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั จาํหน่ายสินคา้ผา่น

สื�อต่างๆ ผูถื้อหุน้ 340.00 46.80 159.11 -

บริษทั ทรู แอกซิออน        

   อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั

สถาบนัพฒันานกัเขียน

โปรแกรม  ผูถื้อหุน้ 89.00 40.00 35.60 28.95

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 16,522.62 16,482.63

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบการเงนิรวม 

ประเภทธุรกจิ

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์

ทุนชําระแล้ว

ล้านบาท 

อตัราร้อยละ 

ของการถือหุ้น

เงนิลงทุน

ตามวธีิ

ราคาทุน

ล้านบาท 

เงนิลงทุน

ตามวธีิ

ส่วนได้เสีย

ล้านบาท 

บริษทัร่วม 

กองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน

   โทรคมนาคม ดิจิทลั  

ลงทุนในโครงสร้าง

พื�นฐานโทรคมนาคม ผูถื้อหุน้ 58,080.00 28.11 16,327.91 18,101.48

บริษทั ทรู จีเอส จาํกดั จาํหน่ายสินคา้ผา่น

สื�อต่างๆ ผูถื้อหุน้ 340.00 46.80 159.11 -

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 16,487.02 18,101.48

บริษทัร่วมทั�งหมดดาํเนินกิจการในประเทศไทย

การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุน มีดงันี�

งบการเงนิรวม 

ล้านบาท 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 18,101.48

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี

เงินลงทุนเพิ�ม 35.60

กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากการขายสินทรัพย ์(หมายเหตุขอ้ 41) (3,280.03)

ส่วนแบ่งกาํไร 3,209.39

เงินปันผลรับ (หมายเหตุขอ้ 42) (1,583.81)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 16,482.63
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

20.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี พ.ศ. 2560

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้ลงทุนใน TrueAxion จาํนวน 35.60 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40.00 ในบริษทัดงักล่าว TrueAxion

ดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการพฒันาโปรแกรมการเล่นเกมส์ และจดัตั�งสถาบนัพฒันานกัเขียนโปรแกรม

รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี พ.ศ. 2559

TVG บริษทัย่อยของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพิ�มใน TG จาํนวน 51.11 ล้านบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มกิจการเพิ�มเป็นร้อยละ 46.80

(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 45.00) 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป

DIF TG TrueAxion รวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด 1,024.05 856.89 72.38 67.73 45.13 1,141.56 924.62

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 2,237.33 1,468.23 61.25 55.31 1.76 2,300.34 1,523.54

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,261.38 2,325.12 133.63 123.04 46.89 3,441.90 2,448.16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 116,544.51 98,135.87 80.85 89.22 33.34 116,658.70 98,225.09

รวมสินทรัพย์ 119,805.89 100,460.99 214.48 212.26 80.23 120,100.60 100,673.25

หนี�สินหมุนเวยีน

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (3,661.25) (2,577.85) (248.47) (218.27) (7.86) (3,917.58) (2,796.12)

รวมหนี�สินหมุนเวยีน (3,661.25) (2,577.85) (248.47) (218.27) (7.86) (3,917.58) (2,796.12)

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินทางการเงิน (25,754.21) (12,975.20) (50.00) - - (25,804.21) (12,975.20)

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น - - (7.93) (6.94) - (7.93) (6.94)

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน (25,754.21) (12,975.20) (57.93) (6.94) - (25,812.14) (12,982.14)

รวมหนี�สิน (29,415.46) (15,553.05) (306.40) (225.21) (7.86) (29,729.72) (15,778.26)

สินทรัพย์สุทธิ 90,390.43 84,907.94 (91.92) (12.95) 72.37 90,370.88 84,894.99
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

20.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

DIF TG TrueAxion รวม

สําหรับปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายได้ 6,741.37 6,380.97 974.66 929.24 0.40 7,716.43 7,310.21

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย - - (16.76) (26.47) (1.20) (17.96) (26.47)

ดอกเบี�ยรับ 3.66 10.00 0.07 1.00 0.23 3.96 11.00

ดอกเบี�ยจ่าย - - (0.65) - - (0.65) -

กาํไร(ขาดทุน)จากการ

ดาํเนินงานต่อเนี�อง 11,115.91 18,867.07 (78.97) (107.32) (16.63) 11,020.31 18,759.75

กาํไร(ขาดทุน)หลงัหกัภาษี

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 11,115.91 18,867.07 (78.97) (107.32) (16.63) 11,020.31 18,759.75

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 11,115.91 18,867.07 (78.97) (107.32) (16.63) 11,020.31 18,759.75

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 1,583.81 1,556.87 - - - 1,583.81 1,556.87

การกระทบยอดงบการเงินโดยสรุปที�แสดงถึงมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม

DIF TG TrueAxion รวม

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ 

วนัที� 1 มกราคม 84,907.94 71,578.71 (12.95) (5.63) - 84,894.99 71,573.08

เรียกชาํระค่าหุ้น - - - 100.00 89.00 89.00 100.00

กาํไร(ขาดทุน)ในระหวา่งปี 11,115.91 18,867.07 (78.97) (107.32) (16.63) 11,020.31 18,759.75

เงินปันผลจ่าย (5,633.42) (5,537.84) - - - (5,633.42) (5,537.84)

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัสิ�นปี 90,390.43 84,907.94 (91.92) (12.95) 72.37 96,004.30 84,894.99

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 28.11% 28.11% 46.80% 46.80% 40.00% - -

25,411.27 23,869.99 - - 28.95 25,411.27 23,869.99

กาํไรที�ยงัไม่รับรู้

   จากการขายสินทรัพย์ (8,957.59) (5,768.51) - - - (8,957.59) (5,768.51)

มูลค่าตามบญัชี 16,453.68 18,101.48 - - 28.95 16,482.63 18,101.48
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20. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ)

20.3 เงนิลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ชื�อกจิการร่วมค้า

อตัราร้อยละ  

ของการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ ประเทศที�จดทะเบียน

บริษทั เอเชีย อินโฟเน็ท จาํกดั 65.00 หยดุดาํเนินงาน ประเทศไทย 

บริษทั บีอีซี-เทโร ทรู วิชั�นส์ จาํกดั 50.00 กีฬาและสนัทนาการ ประเทศไทย 

บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชั�น ฟิลม์ จาํกดั 28.57 ผลิตและจดัสร้างภาพยนตร์ ประเทศไทย 

บริษทั ทรู ซีเจ ครีเอชั�นส์ จาํกดั 51.00 ผลิตรายการภาพยนต์ ประเทศไทย 

บริษทั ทรู วอยซ์ จาํกดั 55.00 ให้บริการเกี�ยวกบัการรู้จาํเสียงพดู และ

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟทแ์วร์ที�

เกี�ยวขอ้ง

ประเทศไทย 

การเปลี�ยนแปลงของส่วนไดเ้สียในการร่วมการคา้ มีดงันี�

งบการเงนิรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ล้านบาท 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 73.28

ส่วนแบ่งกาํไร (16.79)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 56.49

รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี พ.ศ. 2560

เมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทั BEC กิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยูร่ะหว่างกระบวนการชาํระ

บญัชี ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการเชื�อวา่การเลิกกิจการดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ

รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี พ.ศ. 2559

เมื�อวนัที�  28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยสองแห่งได้ร่วมลงทุนใน True CJ จ ํานวน 41.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 51.00 True CJ ดาํเนินธุรกิจผลิตรายการภาพยนตร์ทางโทรทศัน์และเกมส์โชว์

กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้า ณ วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมจาํนวน 56.49 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 73.28 ล้านบาท)  

ซึ� งส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ทั�งหมดไม่เป็นสาระสาํคญัต่อส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ
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21. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

งบการเงนิรวม
เคเบิ�ลใยแก้วนําแสง

ล้านบาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 5.53
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม 823.37

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (32.65)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 796.25

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 796.25
ค่าเสื�อมราคา (35.78)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 760.47

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน 838.39
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (68.43)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (9.49)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 760.47

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 760.47
ค่าเสื�อมราคา (26.84)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 733.63

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน 838.39
หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (95.27)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (9.49)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 733.63

มูลค่ายุติธรรมของอสัมหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนถูกประเมินด้วยการอ้างอิงราคาซื� อขายในตลาดล่าสุดที�สามารถซื�อได้อย่างอิสระ และ

มูลค่ายติุธรรมมีมูลค่ามากกวา่ มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

จาํนวนเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ที�ไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท

รายไดค้่าเช่า 441.98 441.98
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22. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

อุปกรณ์โครงข่าย

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

ซื�อเพิ�ม 43,550.72 54,734.10 2.07 0.28

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (687.50) (241.77) (5.72) (6.92)

จดัประเภทรายการใหม่ (25.19) 37.97 - -

ค่าเสื�อมราคา (12,060.94) (9,095.46) (252.29) (270.76)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 169,418.39 138,641.30 1,321.68 1,577.62

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 5,047.05 4,459.75 130.42 162.36

ซื�อเพิ�ม 2,579.28 2,323.53 96.79 26.62

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (40.30) (60.58) (3.18) (1.85)

จดัประเภทรายการใหม่ (163.68) (392.04) - -

ค่าเสื�อมราคา (1,378.43) (1,283.61) (57.39) (56.71)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 6,043.92 5,047.05 166.64 130.42

รวม 175,462.31 143,688.35 1,488.32 1,708.04
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22. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

22.1 อุปกรณ์โครงข่าย

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงินของอุปกรณ์โครงข่าย มีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท 

ราคาทุน - สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 12,123.89 10,276.13

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (4,595.56) (3,610.92)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 7,528.33 6,665.21

การซื�อสินทรัพยอุ์ปกรณ์โครงข่ายเพิ�มไดร้วมสินทรัพยที์�ไดจ้ากการทาํสัญญาเช่าการเงินเป็นจาํนวน 2,917.34 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 

2,872.63 ลา้นบาท) (กรณีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า)

ตน้ทุนการกูย้มืจาํนวน 74.37 ลา้นบาท ไดถู้กรับรู้เป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์รวมอยูใ่นรายการการซื�อสินทรัพยเ์พิ�มระหว่างปี  

กลุ่มกิจการใช้อตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนโดยเฉลี�ยร้อยละ 3.33 อตัราตั�งขึ�นเป็นทุนดังกล่าวเป็นอตัราของตน้ทุนการกู้ยืมที�นาํมาใช้เป็น

เงินทุนในโครงการ 

22.2 อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงินเป็นการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงันี�

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท 

ราคาทุน - สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 26.75 22.56

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (1.31) (13.63)

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 25.44 8.93

การซื�อสินทรัพยน์อกระบบโครงข่ายเพิ�มได้รวมสินทรัพยที์�ได้จากการทาํสัญญาเช่าการเงินเป็นจาํนวน 22.28 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 :  

6.35 ลา้นบาท) (กรณีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า)
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22. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินรวม 

อุปกรณ์โทรทัศน์

ที�ดินและ อาคารและ อุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบบอกรับ 

ส่วนปรับปรุง สิ�งปลูกสร้าง ระบบโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื�อนที� สาธารณะ ระบบมัลติมีเดีย และเครื�องคอมพวิเตอร์ เป็นสมาชิก งานระหว่างทํา รวม 

อุปกรณ์โครงข่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 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  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (69.85) (3,749.95) (78,398.24) (1,963.84) (14,779.93) (362.36) (9,459.34) - (108,783.51)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - - - (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

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 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

ซื�อเพิ�ม - 284.72 0.28 2,818.06 - 5,230.29 - 1,522.10 44,878.65 54,734.10

จาํหน่ายสินทรัพย ์– 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

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

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 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 วันที� 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  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (93.68) (3,998.45) (79,848.62) (1,690.35) (17,823.61) (391.71) (10,290.59) - (114,137.01)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - - - (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
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22. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงนิรวม 

อุปกรณ์โทรทัศน์

ที�ดินและ อาคารและ อุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบบอกรับ 

ส่วนปรับปรุง สิ�งปลูกสร้าง ระบบโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื�อนที� สาธารณะ ระบบมัลติมีเดีย และเครื�องคอมพวิเตอร์ เป็นสมาชิก งานระหว่างทํา รวม 

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

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 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

ซื�อเพิ�ม - 165.74 2.07 2,324.80 - 7,351.34 - 1,136.56 32,570.21 43,550.72

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (0.62) (528.62) (4.36) (79.74) - (32.75) (41.41) (687.50)

รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ - - - 432.72 - 9,190.27 - - (9,648.18) (25.19)

ค่าเสื�อมราคา - (70.48) (232.60) (5,153.66) (2.72) (5,028.99) (26.21) (1,546.28) - (12,058.15)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 533.37 1,322.37 1,263.05 62,009.35 2.76 38,697.58 36.17 5,022.38 60,531.36 169,418.39

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 533.37 1,486.53 5,488.87 95,897.16 1,450.22 63,685.31 453.96 15,901.60 60,531.36 245,428.38

หัก  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (164.16) (4,225.82) (33,887.81) (1,419.42) (24,840.60) (417.79) (10,761.62) - (75,717.22)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - - - - (28.04) (147.13) - (117.60) - (292.77)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 533.37 1,322.37 1,263.05 62,009.35 2.76 38,697.58 36.17 5,022.38 60,531.36 169,418.39



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินรวม 

ที�ดินและ อาคารและ เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

ส่วนปรับปรุง สิ�งปลูกสร้าง และอุปกรณ์สํานักงาน และเครื�องคอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ งานระหว่างทํา รวม 

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 148.86 2,015.31 4,056.62 5,660.97 51.60 504.92 12,438.28

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,216.20) (2,729.21) (3,924.74) (26.49) - (7,896.64)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (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

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 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

ซื�อเพิ�ม - 30.60 708.35 80.30 - 1,504.28 2,323.53

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (46.51) (13.10) (0.97) - - (60.58)

รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ - 206.60 28.91 191.61 - (819.16) (392.04)

ค่าเสื�อมราคา - (243.17) (661.29) (374.64) (4.51) - (1,283.61)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 148.86 739.18 1,316.87 1,632.53 19.57 1,190.04 5,047.05

ณ วันที� 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  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,415.03) (3,008.56) (4,167.80) (29.86) - (8,621.25)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (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 คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินรวม 

ที�ดินและ อาคารและ เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

ส่วนปรับปรุง สิ�งปลูกสร้าง และอุปกรณ์สํานักงาน และเครื�องคอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ งานระหว่างทํา รวม 

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย (ต่อ) ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

ซื�อเพิ�ม - 26.08 991.67 257.61 - 1,303.92 2,579.28

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (27.90) (11.25) (0.60) (0.55) - (40.30)

รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 24.86 375.37 1,310.23 123.38 - (1,997.52) (163.68)

ค่าเสื�อมราคา - (305.58) (716.02) (352.37) (4.46) - (1,378.43)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 173.72 807.15 2,891.50 1,660.55 14.56 496.44 6,043.92

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 173.72 2,454.33 6,155.66 5,936.35 49.47 496.44 15,265.97

หัก  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,639.73) (3,190.77) (4,275.80) (33.88) - (9,140.18)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (7.45) (73.39) - (1.03) - (81.87)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 173.72 807.15 2,891.50 1,660.55 14.56 496.44 6,043.92



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคารและ อุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

สิ�งปลูกสร้าง ระบบโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื�อนที� สาธารณะ และเครื�องคอมพวิเตอร์ งานระหว่างทํา รวม 

อุปกรณ์โครงข่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 49.31 5,492.47 5,115.89 2,006.64 224.59 15.54 12,904.44
หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม (29.26) (3,749.95) (3,145.52) (1,963.83) (165.67) - (9,054.23)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - - (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

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 20.05 1,742.52 11.03 6.96 58.92 15.54 1,855.02

ซื�อเพิ�ม - 0.28 - - - - 0.28
จาํหน่ายสินทรัพย ์– สุทธิ - - - (6.91) - (0.01) (6.92)
รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 0.16 - - 13.45 - (13.61) -
ค่าเสื�อมราคา (2.70) (248.60) (2.25) (3.66) (13.55) - (270.76)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 17.51 1,494.20 8.78 9.84 45.37 1.92 1,577.62

ณ วันที� 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  ค่าเสื�อมราคาสะสม (31.96) (3,998.45) (3,147.77) (1,690.35) (179.22) - (9,047.75)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - - (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 คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

71

22. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อาคารและ อุปกรณ์ อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

สิ�งปลูกสร้าง ระบบโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื�อนที� สาธารณะ และเครื�องคอมพวิเตอร์ งานระหว่างทํา รวม 

อุปกรณ์โครงข่าย (ต่อ) ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 17.51 1,494.20 8.78 9.84 45.37 1.92 1,577.62
ซื�อเพิ�ม - 2.07 - - - - 2.07

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (0.62) - (4.36) - (0.74) (5.72)

ค่าเสื�อมราคา (2.63) (232.60) (0.91) (2.72) (13.43) - (252.29)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 14.88 1,263.05 7.87 2.76 31.94 1.18 1,321.68

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 49.47 5,488.87 340.02 1,450.22 224.59 1.18 7,554.35

หัก  ค่าเสื�อมราคาสะสม (34.59) (4,225.82) (332.15) (1,419.42) (192.65) - (6,204.63)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - - - (28.04) - - (28.04)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 14.88 1,263.05 7.87 2.76 31.94 1.18 1,321.68



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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22. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนปรับปรุง เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

อาคารเช่า และอุปกรณ์สํานักงาน และเครื�องคอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ งานระหว่างทํา รวม 

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 373.63 539.33 1,043.84 3.23 44.99 2,005.02

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม (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

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 20.02 55.26 41.25 0.84 44.99 162.36

ซื�อเพิ�ม 0.11 5.71 3.52 - 17.28 26.62

จาํหน่ายสินทรัพย ์– สุทธิ - (1.49) (0.36) - - (1.85)

รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 32.22 3.03 8.77 - (44.02) -

ค่าเสื�อมราคา (22.09) (13.78) (20.54) (0.30) - (56.71)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 30.26 48.73 32.64 0.54 18.25 130.42

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 403.24 528.87 1,031.50 3.23 18.25 1,985.09

หัก  ค่าเสื�อมราคาสะสม (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 คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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22. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่วนปรับปรุง เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

อาคารเช่า และอุปกรณ์สํานักงาน และเครื�องคอมพวิเตอร์ ยานพาหนะ งานระหว่างทํา รวม 

อุปกรณ์นอกระบบโครงข่าย (ต่อ) ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 30.26 48.73 32.64 0.54 18.25 130.42

ซื�อเพิ�ม 2.33 25.21 25.36 - 43.89 96.79

จาํหน่ายสินทรัพย ์– สุทธิ (0.68) (1.96) (0.54) - - (3.18)

รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 61.03 0.20 0.01 - (61.24) -

ค่าเสื�อมราคา (31.03) (12.30) (13.77) (0.29) - (57.39)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 61.91 59.88 43.70 0.25 0.90 166.64

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 437.84 542.44 1,008.68 3.21 0.90 1,993.07

หัก  ค่าเสื�อมราคาสะสม (375.93) (482.56) (964.98) (2.96) - (1,826.43)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 61.91 59.88 43.70 0.25 0.90 166.64



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
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23. ค่าความนิยม  

ไม่มีการเปลี�ยนแปลงของค่าความนิยมในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที�ถูกกาํหนดตามส่วนงานดาํเนินงานซึ� งการปันส่วนของค่า

ความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งันี�

ล้านบาท

งบการเงนิรวม 

ทรูออนไลน์ ทรูวชัิ�นส์ รวม 

การปันส่วนค่าความนิยมตามส่วนงานดาํเนินงาน 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 360.62 11,042.47 11,403.09

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 360.62 11,042.47 11,403.09

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพยด์งักล่าวที�คาํนวณโดยประมาณการ

กระแสเงินสดหลังภาษีที�อ้างอิงจากงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ� งได้รับอนุมัติจากผู ้บริหาร กระแสเงินสดหลังจากปีที�  5

มีสมมติฐานว่าไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัความระมดัระวงัว่าไม่มีอตัราการเติบโตและนอกจากนี� ยงัไม่สูงกว่าอตัราการเติบโตเฉลี�ยของส่วนงานที�

หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดนั�นดาํเนินงานอยู่

ขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ไดแ้ก่

ทรูออนไลน์ ทรูวชัิ�นส์ 

ส่วนงานดาํเนินงาน (ร้อยละ) (ร้อยละ)

กาํไรขั�นตน้1 28.66 6.78

อตัราการเติบโต2 0.00 0.00

อตัราคิดลด3 10.30 10.30

1 กาํไรขั�นตน้จากงบประมาณ
2 อตัราการเติบโตถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาที�ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน

ล่าสุด
3 อตัราคิดลดหลงัภาษีที�ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด

ขอ้สมมติฐานเหล่านี�ไดถู้กใชเ้พื�อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานดาํเนินงาน

ผูบ้ริหารพิจารณากาํไรขั�นตน้จากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตที�ผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด 

อตัราการเติบโตถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ใช้สอดคลอ้งกบัประมาณการที�รวมอยูใ่นรายงานของอุตสาหกรรม ซึ� งอตัราคิดลดตอ้งเป็นอตัราหลงัหัก

ภาษีที�สะท้อนถึงความเสี� ยงซึ� งเป็นลักษณะเฉพาะของส่วนงานนั� น ๆ นอกจากนี� ผูบ้ริหารยงัเชื�อว่าความเสี� ยงของส่วนงานดําเนินงาน 

ทรูออนไลน์และส่วนงานดาํเนินงานทรูวิชั�นมีความใกลเ้คียงกนัภายใตอุ้ตสาหกรรมสื�อสารโทรคมนาคม ดงันั�นผูบ้ริหารใช้อตัราคิดลดเดียวกนั

สาํหรับส่วนงานดาํเนินงานทั�งสองส่วน



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
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24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวียน (รวมอยูใ่น “สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น”

   (หมายเหตุขอ้ 19)) 415.35 555.70 - -

ประเภทไม่หมุนเวียน 129,377.06 139,745.97 147.21 1,224.49

รวม 129,792.41 140,301.67 147.21 1,224.49



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
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24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

งบการเงินรวม 

ค่าสิทธิสําหรับ 

เครื�องหมายการค้า สิทธิตาม รายการและ 

ค่าสิทธิและ โปรแกรม สัญญาอนุญาต ภาพยนตร์ สัญญาการ สิทธิการใช้ช่อง 

ใบอนุญาต คอมพวิเตอร์ ให้ดําเนินการ รอตัดบัญชี ให้บริการ สัญญาณดาวเทียม งานระหว่างทํา รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 56,030.44 14,483.26 73,577.14 3,569.59 10,755.00 3,493.58 280.27 162,189.28

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,328.51) (10,236.30) (70,010.28) (2,506.59) (3,649.24) (1,161.77) - (90,892.60)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (694.15) - - - - (40.68) (734.83)

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

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

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

ซื�อเพิ�ม 78,513.52 432.81 - 2,081.74 - - 288.00 81,316.07

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (1.12) - (1.73) - - - (2.85)

รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 9.90 748.12 - 12.85 - - (416.81) 354.06

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

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

ณ วันที� 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  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (9,378.25) (10,948.11) (71,408.32) (1,426.24) (4,389.63) (1,680.11) - (99,230.66)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (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 คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
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24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
งบการเงินรวม 

ค่าสิทธิสําหรับ 

เครื�องหมายการค้า สิทธิตาม รายการและ 

ค่าสิทธิและ โปรแกรม สัญญาอนุญาต ภาพยนตร์ สัญญาการ สิทธิการใช้ช่อง 

ใบอนุญาต คอมพวิเตอร์ ให้ดําเนินการ รอตัดบัญชี ให้บริการ สัญญาณดาวเทียม งานระหว่างทํา รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ 2560 

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

ซื�อเพิ�ม 134.75 1,011.07 - 1,930.18 - - 476.09 3,552.09

จาํหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ (2.39) (0.36) - - - - - (2.75)

รายการปรับปรุง/จดัประเภทรายการใหม่ 72.23 221.23 - - - - (94.65) 198.81

ค่าตดัจาํหน่าย (8,837.26) (754.38) (1,280.16) (2,124.85) (742.42) (518.34) - (14,257.41)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 116,542.95 4,498.01 771.50 569.65 5,622.95 1,295.13 492.22 129,792.41

ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 134,758.21 16,890.60 2,128.61 1,807.33 10,755.00 3,493.58 532.90 170,366.23

หัก  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (18,215.26) (11,698.44) (1,357.11) (1,237.68) (5,132.05) (2,198.45) - (39,838.99)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ - (694.15) - - - - (40.68) (734.83)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 116,542.95 4,489.01 771.50 569.65 5,622.95 1,295.13 492.22 129,792.41



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
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24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

เครื�องหมายการค้า ค่าสิทธิและใบอนุญาต

ประกอบดว้ย 

1. ใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี� IMT ยา่น 2.1 GHz ที�ออกโดย กสทช. สาํหรับระยะเวลา 15 ปี มลูค่าตามบญัชี 8,671.16 ลา้นบาท (สุทธิจาก

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมจาํนวน 4,425.23 ลา้นบาท) 

2. ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�ยา่น 1800 MHz ที�ออกโดย กสทช. สาํหรับระยะเวลา 18 ปี มูลค่าตามบญัชี 34,092.01 ลา้นบาท (สุทธิจาก 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมจาํนวน 4,510.34 ล้านบาท) ค่าใบอนุญาตคา้งชาํระจาํนวน 9,948.00 ลา้นบาท ครบกาํหนดในวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

และไดรั้บรู้ภายใต ้“เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น” ในงบการเงินรวม 

3. ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�ย่าน 900 MHz ที�ออกโดย กสทช. สาํหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบญัชี 63,123.05 ล้านบาท (สุทธิจาก 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสมจํานวน 7,030.75 ล้านบาท) ณ วนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ค่าใบอนุญาตค้างชําระจาํนวน 64,938.41 ล้านบาท  

(มูลค่าปัจจุบนั) จะแบ่งชาํระเป็น 3 งวด ระหว่าง พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 จาํนวนที�ยงัไม่ได้ชาํระได้รับรู้ภายใต ้“เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น” 

(ส่วนที�ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี) และ “หนี� สินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ” ในงบการเงินรวม 

4. ใบอนุญาตให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ที�ออกโดย กสทช. สาํหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบญัชี 2,576.56 ลา้นบาท (สุทธิจาก

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมจาํนวน 835.57 ล้านบาท) จาํนวนค้างชําระ 1,212.40 ล้านบาท จะแบ่งชําระเป็น 2 งวด ระหว่าง พ.ศ. 2561 ถึง  

พ.ศ. 2562 จาํนวนที�คา้งชาํระไดรั้บรู้ภายใต ้“เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น” (ส่วนที�ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี) และ “หนี� สินภายใตส้ัญญา

และใบอนุญาตให้ดาํเนินการ” ในงบการเงินรวม 

สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ

สิทธิในการดาํเนินการเป็นกระแสเงินสดคิดลดจากจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�จะตอ้งจ่ายให้กบั อสมท. ตามที�อธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 38.2 และ 

สิทธิในการดาํเนินการซึ� งไดรั้บมาจากการซื�อกิจการ

สัญญาให้บริการ 

สญัญาให้บริการเป็นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ�งไดม้าจากการซื�อกิจการ



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
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24. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

รายการเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัมีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

โปรแกรม สิทธิตามสัญญา 

คอมพวิเตอร์ อนุญาตให้ดาํเนินการ รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 2,349.36 71,331.36 73,680.72

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,270.59) (68,790.06) (71,060.65)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 78.77 2,541.30 2,620.07

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 78.77 2,541.30 2,620.07

ซื�อเพิ�ม 16.52 - 16.52

ค่าตดัจาํหน่าย (25.71) (1,386.39) (1,412.10)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 69.58 1,154.91 1,224.49

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 2,365.88 71,331.36 73,697.24

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,296.30) (70,176.45) (72,472.75)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 69.58 1,154.91 1,224.49

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 69.58 1,154.91 1,224.49

ซื�อเพิ�ม 105.62 - 105.62

จาํหน่ายสินทรัพยสุ์ทธิ (4.31) - (4.31)

ค่าตดัจาํหน่าย (23.68) (1,154.91) (1,178.59)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 147.21 - 147.21

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 2,465.70 - 2,465.70

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,318.49) - (2,318.49)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 147.21 - 147.21
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25. ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวทั�งจาํนวนตามวิธีหนี� สินโดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

รายการผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินของกลุ่มกิจการสรุปไดด้งันี�

งบการเงนิรวม 

รายได้(ค่าใช้จ่าย) (ค่าใช้จ่าย) 

ในกาํไรหรือ รับรู้ในส่วน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ขาดทุน ของเจ้าของ พ.ศ. 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,134.56 (180.02) - 954.54

ค่าเผื�อ 2,594.00 (167.28) - 2,426.72

เงินกูย้มื 77.65 (77.65) - -

รายไดร้อการรับรู้ 193.20 32.36 - 225.56

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 33.12 (3.82) - 29.30

ขาดทุนสะสมทางภาษี 5,532.97 (8.35) - 5,524.62

ค่าสิทธิสาํหรับรายการและภาพยนตร์ 20.75 (1.59) - 19.16

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 89.26 24.40 - 113.66

ประมาณการหนี� สิน 457.18 (457.18) - -

เจา้หนี�อนุพนัธ์ทางการเงิน 4.31 572.29 - 576.60

10,137.00 (266.84) - 9,870.16

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี�การคา้ (270.46) 65.03 - (205.43)

ตน้ทุนการกูย้มื (54.56) 8.49 - (46.07)

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (91.64) 71.15 - (20.49)

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (2,177.47) (706.45) - (2,883.92)

เงินกูย้มื (2,308.33) 139.67 - (2,168.66)

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (1,751.28) (554.76) - (2,306.04)

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - - (39.80) (39.80)

ลูกหนี�อนุพนัธ์ทางการเงิน (102.49) 102.49 - -

(6,756.23) (874.38) (39.80) (7,670.41)

ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 3,380.77 (1,141.22) (39.80) 2,199.75



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

81

25. ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายได้(ค่าใช้จ่าย) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในกาํไรหรือขาดทุน พ.ศ. 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื�อมราคา 321.86 (320.86) 1.00

ค่าเผื�อ 27.68 - 27.68

เงินกูย้มื 57.37 (57.37) -

เจา้หนี�อนุพนัธ์ทางการเงิน 4.31 (4.31) -

411.22 (382.54) 28.68

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี�การคา้ (270.45) 65.02 (205.43)

ค่าเสื�อมราคา (3.81) 2.55 (1.26)

ตน้ทุนการกูย้มื (37.83) 8.26 (29.57)

(312.09) 75.83 (236.26)

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 99.13 (306.71) (207.58)

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใชป้ระโยชน ์     

ภายใน 12 เดือน 2,676.81 848.53 0.31 320.35

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใชป้ระโยชน ์     

เกินกวา่ 12 เดือน 7,193.35 9,288.47 28.37 90.88

9,870.16 10,137.00 28.68 411.23

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระ

   ภายใน 12 เดือน (2,092.02) (1,714.44) (135.96) (197.64)

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระ

เกินกวา่ 12 เดือน (5,578.39) (5,041.79) (100.30) (114.46)

(7,670.41) (6,756.23) (236.26) (312.10)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,199.75 3,380.77 (207.58) 99.13



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
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25. ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,396.61 5,375.82 - 99.13

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,196.86) (1,995.05) (207.58) -

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 2,199.75 3,380.77 (207.58) 99.13

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถแสดงหักกลบกนัไดเ้มื�อสินทรัพย ์และหนี� สินภาษีเงินไดด้งักล่าวเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงาน

จดัเก็บภาษีเดียวกนั ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย ์และหนี� สินภาษีเงินได้รอตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย ์และหนี� สินสุทธิใน

แต่ละบริษทั

รายการเคลื�อนไหวของบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัตน้ปี 3,380.77 3,588.64 99.13 497.86

รายการตดับญัชีในกาํไรหรือขาดทุน (หมายเหตุขอ้ 12) (1,141.22) (230.06) (306.71) (398.73)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น (39.80) 22.19 - -

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัสิ�นปี 2,199.75 3,380.77 (207.58) 99.13

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสาํหรับรายการขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจาํนวนที�เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไร

ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั�น 

กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน 8,675.11 ลา้นบาท ที�เกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีจาํนวน 43,375.56 ลา้นบาท  

ขาดทุนสะสมยกไปสามารถแยกตามปีที�จะหมดประโยชน์ทางภาษีไดด้งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปีที�หมดประโยชน์ทางภาษี ล้านบาท ล้านบาท 

พ.ศ. 2561 4,549.89 1,705.50

พ.ศ. 2562 6,528.37 -

พ.ศ. 2563 4,555.17 -

พ.ศ. 2564 19,039.52 3,281.70

พ.ศ. 2565 8,702.61 -

43,375.56 4,987.20



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 
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26 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินมดัจาํ 1,376.35 1,184.95 114.15 98.50

ตน้ทุนการไดม้าของผูใ้ชบ้ริการ – สุทธิ 4,686.53 4,644.01 - -

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,005.79 694.43 - -

ลูกหนี�อนุพนัธ์ทางการเงิน 0.06 118.30 - -

อื�นๆ 536.25 139.08 32.15 51.36

รวม 7,604.98 6,780.77 146.30 149.86

27. เงนิกู้ยืม

เงนิกู้ยืมระยะสั�น 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 3,969.36 16,578.39 3,969.36 6,984.64

หุ้นกู้ 42,783.02 20,993.29 35,284.47 9,995.75

รวม 46,752.38 37,571.68 39,253.83 16,980.39

เงินกูย้มืจากธนาคารไม่มีหลกัประกนั มีอตัราดอกเบี�ย MLR ต่อปีและจะถึงกาํหนดชาํระภายในห้าเดือนขา้งหนา้   

เงนิกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้มืของกลุ่มกิจการเป็นเงินกูย้มืในสกุลเงินบาท เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และเงินเยนญี�ปุ่ น 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวยีน 

- หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 2,129.22 1,488.10 - -

- หุ้นกู้ 28,648.59 18,899.57 3,961.91 18,899.57

- เงินกูย้มืที�เกี�ยวกบัสญัญาจดัหาและติดตั�งอุปกรณ์ - 266.29 - 266.29

รวมเงินกูย้มืประเภทหมุนเวียน 30,773.81 20,653.96 3,961.91 19,165.86



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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27. เงนิกู้ยืม (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม (ต่อ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทไม่หมุนเวยีน

- หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 5,801.47 5,451.99 - -

- หุ้นกู้ 44,122.74 55,038.06 8,190.50 12,119.20

รวมเงินกูย้มืประเภทไม่หมุนเวียน 49,924.21 60,490.05 8,190.50 12,119.20

รวมเงินกูย้มื 80,702.02 81,144.01 12,152.41 31,285.06

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืมีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ล้านบาท ล้านบาท 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 81,144.01 31,285.06

เงินกูย้มืเพิ�ม

- เงินตน้ - สุทธิจากตน้ทุนการกูย้มื 17,665.49 -

- รายการที�ไม่ใช่เงินสด - สญัญาเช่าการเงิน 2,939.61 -

- ดอกเบี�ย 371.27 0.16

จ่ายคืนเงินกูย้มื

- รายการที�เป็นเงินสด (21,313.69) (19,174.13)

- กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริง (3.31) (3.31)

การตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 79.21 44.63

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (180.57) -

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 80,702.02 12,152.41

เงินกู้ยืมแสดงสุทธิจากต้นทุนเงินกู้ยืมที�ยงัไม่ตัดจาํหน่ายจาํนวน 221.38 ล้านบาท และ 140.29 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวมและสําหรับ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดับ (พ.ศ. 2559 : 266.07 ล้านบาท และ 184.92 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตามลาํดบั) 
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27. เงนิกู้ยืม (ต่อ)

เงินกูย้มืประเภทไม่หมุนเวียน (ไม่รวมหนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและตน้ทุนเงินกูย้มืที�ยงัไม่ตดัจาํหน่าย) ถึงกาํหนดชาํระดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี - 23,962.70 - 3,962.70

ครบกาํหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 30,108.10 10,974.70 8,330.00 -

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 14,221.90 20,355.30 - 8,330.00

44,330.00 55,292.70 8,330.00 12,292.70

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืประเภทไม่หมุนเวียน (ไม่รวมหนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน) มีดงันี�

งบการเงนิรวม 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุ้นกู้ 44,122.74 55,038.06 42,533.83 53,427.55

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุ้นกู้ 8,190.50 12,119.20 7,929.43 11,783.28

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมประเภทหมุนเวียนและหนี� สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชี เพราะผลจากการคิดลด

กระแสเงินสดไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญั มูลค่ายติุธรรมของเงินกู้ยืมประเภทไม่หมุนเวียนคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอตัรา

ดอกเบี� ยเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการและบริษัทร้อยละ 4.77 และร้อยละ 4.50 ตามลําดับ (พ.ศ. 2559 :  อัตราร้อยละ 4.92 และ 4.92 สําหรับของ 

กลุ่มกิจการและบริษทั ตามลาํดบั)โดยจดัประเภทเป็นขอ้มูลระดบัที� 2
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27. เงนิกู้ยืม (ต่อ)

อตัราดอกเบี�ย

อตัราดอกเบี�ยของหุ้นกูเ้ป็นอตัราคงที�

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของเงินกูย้มื ไดแ้ก่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั

- หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 3.97 4.31 - -

- หุ้นกู้ 4.77 4.92 4.50 4.92

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินคํ�าประกนัโดยสิทธิในสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า ซึ� งสิทธิดงักล่าวจะโอนกลบัไปยงัผูใ้ห้เช่าทนัทีที�ผิดนดัชาํระหนี�

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท 

ส่วนที�ไม่เกิน 1 ปี 2,449.91 1,799.35

ส่วนที�เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,263.74 5,876.10

8,713.65 7,675.45

ค่าใชจ่้ายทางการเงินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินที�ยงัไม่เกิดขึ�น (782.96) (735.36)

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 7,930.69 6,940.09
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27. เงนิกู้ยืม (ต่อ)

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ (ต่อ)

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน ครบกาํหนดชาํระดงันี�

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท 

ส่วนที�ไม่เกิน 1 ปี 2,129.22 1,488.10

ส่วนที�เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,801.47 5,451.99

7,930.69 6,940.09

หุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ที�ไม่มีหลักประกนั และจะถึงกาํหนดชาํระในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2572 หุ้นกู้ออกจาํหน่ายในสกุลเงินบาท และ

มีดอกเบี�ยถวัเฉลี�ยร้อยละ 4.77 ต่อปี

รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี พ.ศ. 2560 

บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่มีประกนัในวนัครบกาํหนด จาํนวน 18.91 พนัลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย TUC ออกหุ้นกูเ้พื�อนาํเงินมาใชใ้นการดาํเนินการดงัต่อไปนี�

1. ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจาํนวน 4.70 ลา้นหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจาํนวน 4.69 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบี�ยอตัรา

ร้อยละ 3.10 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบี�ยครั� งเดียวในวนัหุ้นกูค้รบกาํหนด คือวนัที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

2. ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจาํนวน 6.26 ลา้นหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจาํนวน 6.24 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบี�ยอตัรา

ร้อยละ 4.50 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบี�ยเป็นรายไตรมาส เริ�มตั�งแต่วนัที� 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หุ้นกูค้รบกาํหนดวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

3. ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจาํนวน 2.79 ลา้นหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจาํนวน 2.78 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบี�ยอตัรา

ร้อยละ 5.00 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบี�ยเป็นรายไตรมาส เริ�มตั�งแต่วนัที� 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หุ้นกูค้รบกาํหนดวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

4. ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจาํนวน 1.38 ลา้นหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจาํนวน 1.37 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบี�ยอตัรา

ร้อยละ 5.50 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบี�ยเป็นรายไตรมาส เริ�มตั�งแต่วนัที� 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หุ้นกูค้รบกาํหนดวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2570  

5. ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจาํนวน 2.58 ลา้นหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจาํนวน 2.57 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบี�ยอตัรา

ร้อยละ 5.75 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบี�ยเป็นรายไตรมาส เริ�มตั�งแต่วนัที� 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หุ้นกูค้รบกาํหนดวนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2572  
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27. เงนิกู้ยืม (ต่อ)

หุ้นกู้ (ต่อ)

รายการที�เกดิขึ�นระหว่างปี พ.ศ. 2559

บริษทัไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่มีประกนัในวนัครบกาํหนดจาํนวน 5.92 พนัลา้นบาท 

บริษทัยอ่ย TUC ออกหุ้นกูเ้พื�อนาํเงินมาใชใ้นการดาํเนินการดงัต่อไปนี�

1. ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจาํนวน 10.97 ลา้นหน่วยราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจาํนวน 10.95 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบี�ยอตัรา

ร้อยละ 4.50 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบี�ยเป็นรายไตรมาส เริ�มตั�งแต่ วนัที� 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 หุ้นกูค้รบกาํหนด วนัที� 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

2. ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจาํนวน 4.55 ลา้นหน่วยราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจาํนวน 4.54 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบี�ยอตัรา

ร้อยละ 5.00 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบี�ยเป็นรายไตรมาส เริ�มตั�งแต่ วนัที� 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 หุ้นกูค้รบกาํหนด วนัที� 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

3. ออกหุ้นกูไ้ม่มีประกนัจาํนวน 7.48 ลา้นหน่วยราคาหน่วยละ 1,000 บาทโดยไดรั้บเงินสุทธิจาํนวน 7.46 พนัลา้นบาท หุ้นกูมี้ดอกเบี�ยอตัรา

ร้อยละ 5.50 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบี�ยเป็นรายไตรมาส เริ�มตั�งแต่ วนัที� 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 หุ้นกูค้รบกาํหนด วนัที� 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

TUC ไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่มีประกนัในวนัครบกาํหนดจาํนวน 5.00 พนัลา้นบาท  

เงนิกู้ยืมที�เกี�ยวกบัสัญญาจัดหาและติดตั�งอุปกรณ์

เงินกู้ยืมที�เกี�ยวกับสัญญาจดัหาและติดตั�งอุปกรณ์เป็น Deferred Payment Note (“DPN”) ที�บริษทัออกให้แก่เจ้าหนี� ในปี พ.ศ. 2545 เป็นตั�ว

ในสกุลเงินเยนญี�ปุ่นโดยจะถึงกาํหนดชาํระในปี พ.ศ. 2560 และมีดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 2.00 ต่อปี

บริษทัและเจา้หนี� ไม่มีหลกัประกนับางรายได้ตกลงเพื�อชาํระหนี� ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี� เจา้หนี� ไม่มีหลกัประกนัลงวนัที� 22 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2542 (“สญัญา DPN”)  

ในวนัที� 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดช้าํระหนี�ทั�งหมดตามสญัญาปรับโครงการสร้างหนี�ไม่มีหลกัประกนั (“สญัญา DPN”) 
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28. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เจา้หนี�การคา้ 67,540.23 64,421.77 1,514.43 988.32

เจา้หนี� อื�น 133.82 165.42 89.89 103.13

รายไดรั้บล่วงหนา้ 2,918.37 2,800.50 12.68 184.64

เจา้หนี�ค่าบริการค่าโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�

   ภายในประเทศ 8,706.58 - - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 36,195.63 31,126.71 1,534.29 1,537.94

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 115,494.63 98,514.40 3,151.29 2,814.03

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาร่วมการงาน  

   และสญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 7,945.26 7,379.07 201.08 296.36

หนี� สินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (หมายเหตุขอ้ 30) 15,401.85 11,795.29 - -

ค่าใชจ่้ายโครงข่ายคา้งจ่าย 1,570.45 1,067.07 10.50 134.36

ค่าตอบแทนผลการปฏิบติังาน 1,067.96 1,183.89 358.72 243.43

ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 1,359.47 707.62 706.76 380.93

อื�นๆ 8,850.64 8,993.77 257.23 482.86

รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 36,195.63 31,126.71 1,534.29 1,537.94

29. หนี�สินหมุนเวยีนอื�น

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอใบกาํกบัภาษี 2,890.60 3,113.03 413.91 429.91

เจา้หนี�อนุพนัธ์ทางการเงิน 704.52 22.79 - 21.55

อื�นๆ 1,287.92 962.33 124.40 57.86

รวม 4,883.04 4,098.15 538.31 509.32



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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30. หนี�สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการ

รายละเอียดหนี� สินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการมีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท 

หมุนเวียน (รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย”) (หมายเหตุขอ้ 28) 15,401.85 11,795.29

ไม่หมุนเวียน 64,633.97 77,652.49

80,035.82 89,447.78

การเปลี�ยนแปลงของหนี� สินภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตให้ดาํเนินการมีดงันี�

งบการเงนิรวม 

ล้านบาท 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี  89,447.78

จ่ายชาํระ (11,804.88)

ดอกเบี�ยจ่าย (หมายเหตุขอ้ 11) 2,392.92

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 80,035.82



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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31. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเมื�อเกษยีณอายุ

กลุ่มกิจการมีแผนการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานที�เขา้เงื�อนไขในประเทศไทย ภายใตแ้ผน พนกังานมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยตามกฎหมาย

เริ�มจากสามสิบวนัถึงสามร้อยวนัของอตัราค่าจา้งสุดทา้ยในวนัครบเกษียณอาย ุมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัที�ตอ้งจ่ายมีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หนี�สินในงบแสดงฐานะการเงนิ

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,154.85 1,982.12 906.25 555.04

ค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

   ผลประโยชน์พนกังาน 221.12 196.05 358.68 41.30

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน - 485.52 - 173.99

221.12 681.57 368.68 215.29

การเปลี�ยนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ล้านบาท ล้านบาท 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 1,982.12 555.04

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 159.62 35.01

ตน้ทุนดอกเบี�ย 61.50 16.29

โอนเขา้ - 307.38

จ่ายผลประโยชน์ (48.39) (7.47)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 2,154.85 906.25



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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31. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเมื�อเกษยีณอายุ (ต่อ)

ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนประกอบดว้ย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 159.62 136.59 35.01 27.09

ตน้ทุนดอกเบี�ย 61.50 59.46 16.29 16.16

โอนเขา้(ออก) - - 307.38 (1.95)

รวม (แสดงเป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน) 221.12 196.05 358.67 41.30

จดัประเภทเป็น 

ตน้ทุนการให้บริการ 79.61 90.97 125.48 3.61

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2.51 26.79 20.26 2.47

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 139.00 78.29 212.94 35.22

221.12 196.05 358.68 41.30

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคิดลด 3.30 3.30

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้ 6.00 6.00

สมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราการเสียชีวิตกาํหนดโดยคาํแนะนาํของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซึ�งมีการพิมพเ์ผยแพร่ในประเทศไทย ตาราง TMO08

เป็นตารางอตัราการเสียชีวิตที�ได้มีการสํารวจผูถื้อกรมธรรม์ประกนัชีวิตของบริษทัประกนัในประเทศไทย จึงเหมาะสมที�จะใช้เป็นอตัรา

ที�สะทอ้นอตัราการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย

ความอ่อนไหวของขอ้สมมุติฐานหลกั :

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

การเปลี�ยนแปลงในข้อ

สมมติ

การเพิ�มขึ�นของข้อ

สมมติ

การลดลงของข้อ

สมมติ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัราคิดลด 1.00 ลดลง      10.13 เพิ�มขึ�น    12.00

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนที�คาดไว้ 1.00 เพิ�มขึ�น    11.73 ลดลง      10.12



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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31. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเมื�อเกษยีณอายุ (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที� ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยาก

ที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสมัพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์

ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว้

คาํนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว  ้(Project Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหนี� สิน

บาํเหน็จบาํนาญที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่มีการเปลี�ยนแปลงเมื�อเปรียบเทียบกบังวดก่อน

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน โดยความเสี�ยงที�มีนยัสาํคญัคือ 

การเปลี�ยนแปลงในอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของพนัธบตัร อตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาลที�ลดลงจะทาํให้หนี� สินของ

โครงการเพิ�มสูงขึ�น

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังานคือ 19 ปี 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�ไม่มีการคิดลดระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2569 มีดงันี�

งบการเงนิรวม 

ส่วนที�ไม่เกนิ 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่วนที�เกนิ 3 ปี รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 61.91 152.90 948.06 1,162.87

รวม 61.91 152.90 948.06 1,162.87

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส่วนที�ไม่เกนิ 1 ปี ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ส่วนที�เกนิ 3 ปี รวม 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 33.00 55.99 271.86 360.85

รวม 33.00 55.99 271.86 360.85



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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32. หนี�สินไม่หมุนเวยีนอื�น

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท 

เงินรับล่วงหนา้จากสัญญาเช่าดาํเนินงานระยะยาว 9,936.92 10,551.58

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 1,096.16 1,360.05

ประมาณการหนี� สิน - 2,285.89

เจา้หนี�อนุพนัธ์ทางการเงิน 2,184.69 0.70

อื�น ๆ 67.32 70.79

รวม 13,285.09 14,269.01

ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ประมาณการสําหรับการใช้สิทธิของ กสท. จาํนวน 2,285.89 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 1,186.71 ล้านบาท) ได้ถูกกลับ

รายการและรับรู้เป็นรายไดอื้�นในงบการเงินรวม เนื�องจากคู่สญัญาไดแ้สดงเจตจาํนงที�จะไม่ใชสิ้ทธิ 

AWC ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าระยะยาวรวมทั�งสิทธิในการซื�อกบั DIF เมื�อวนัที� 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ� ง DIF ไดช้าํระค่าเช่าทรัพยสิ์น

ล่วงหน้าเป็นจาํนวนเงิน 12,293.12 ลา้นบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแก่ AWC สาํหรับการเช่าระบบใยแกว้นาํแสง เป็นเวลา 20 ปี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 รายได้รับล่วงหน้าจาํนวน 614.66 ล้านบาท และจาํนวน 9,936.62 ล้านบาท แสดงไวภ้ายใต ้“เจ้าหนี� การคา้และเจ้าหนี� อื�น” และ 

“หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น” ตามลาํดบั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการรับรู้รายไดค้่าเช่าจาํนวน 441.86 ลา้นบาท 

33. ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

หุ้นจดทะเบียนจาํนวนทั�งสิ�น 33,368.66 ลา้นหุ้น (พ.ศ. 2559 : 33,368.66 ลา้นหุ้น) ซึ� งมีมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 4 บาท (พ.ศ. 2559 : หุ้นละ 4 บาท)  

จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 

ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุ้นจดทะเบียน 

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 24,607.93 98,431.71 - 98,431.71

จดทะเบียนหุ้นเพิ�ม 8,760.73 35,042.91 - 35,042.91

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 33,368.66 133,474.62 - 133,474.62

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 33,368.66 133,474.62 - 133,474.62



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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33. ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกนิมูลค่าหุ้น (ต่อ)

จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 

ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หุ้นที�ออกจําหน่ายได้รับชําระเต็มมูลค่าแล้ว

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 24,607.93 98,431.71 - 98,431.71

การออกหุ้นสามญั 8,760.27 35,041.07 26,384.07 61,425.14

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 33,368.20 133,472.78 26,384.07 159,856.85

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 33,368.20 133,472.78 26,384.07 159,856.85

ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นจาํนวน 59,948.80 ล้านบาท (สุทธิจากตน้ทุนการออกหุ้น) จากการ

ออกหุ้นใหม่ภายใตก้ารเสนอขายหุ้นใหม่ต่อผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 8,391.18 ล้านหุ้นในราคาใช้สิทธิ 7.15 บาทต่อหุ้น และจากการออกหุ้นใหม่

จาํนวน 369.09 ลา้นหุ้น เป็นการจ่ายหุ้นปันผล บริษทัไดอ้อกหุ้นและเสร็จสิ�นการจดทะเบียนหุ้นทุนที�ออกและชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อ

วนัที� 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หุ้นที�ออกไดรั้บชาํระเตม็มูลค่าแลว้

34. สํารองตามกฎหมาย

สาํรองตามกฎหมายตั�งขึ�นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ� งกาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรเงินสาํรองอยา่งน้อยร้อยละ 5 ของ      

กาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกระทั�งสาํรองนี� มีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตาม

กฎหมายดังกล่าวนี� ไม่สามารถนํามาจ่ายปันผลได้ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษทัได้จัดสรรกาํไรจาํนวน 107.50 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 6.58  

ลา้นบาท) เป็นสาํรองตามกฎหมาย 

35. ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 675.73 659.08

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมลงทุนเพิ�มในหุ้นที�ออกใหม่ของบริษทัยอ่ย - 14.15

ซื�อหุ้นจากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 0.01 (7.67)

สดัส่วนของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ�มขึ�น (0.01) 2.95

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (0.10)

ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษทัยอ่ย (6.18) 7.32

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 669.55 675.73
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36. กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

การกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)สุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 3,631.87 (2,317.39) 2,456.63 530.40

รายการปรับปรุง : 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 36,266.56 28,079.76 1,563.07 1,811.72

ดอกเบี�ยรับ (532.98) (442.21) (253.98) (498.10)

ดอกเบี�ยจ่าย 11 5,916.68 4,671.53 1,953.06 2,331.64

ตน้ทุนทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัใบอนุญาต 11 2,392.92 1,422.35 - -

เงินปันผลรับ  42 - - (1,583.81) (1,957.50)

ขาดทุน(กาํไร)จากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 119.86 233.66 (4.12) (3.20)

กาํไรจากการขายสินทรัพยโ์ครงสร้างพื�นฐาน 41 (2,429.88) - - -

หนี�สงสยัจะสูญ 10 1,830.63 1,795.45 140.19 222.03

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนบริษทัยอ่ย - - - 57.63

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนกิจการร่วมคา้ - 0.95 - -

กลบัรายการประมาณการหนี� สินจากการใชสิ้ทธิของ กสท. 32 (2,285.89) (1,186.71) - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานที�เพิ�มขึ�น 31 221.12 196.05 358.67 41.30

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (416.75) 388.81 (21.55) 40.95

(กาํไร)ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย 20.1 (5.28) 24.88 15.43 -

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัการจ่าย

ชาํระคืนเงินกูย้มื 27 (3.31) 17.85 (3.31) 17.85

ส่วนแบ่งผลกาํไร 20 (3,192.60) (4,645.73) - -
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36. กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

- ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (18,893.40) 36.16 (1,508.35) (3,744.27)

- เงินลงทุนระยะสั�น (0.02) (0.02) - -

-  สินคา้คงเหลือ (5,607.12) (2,957.40) 9.17 7.75

- สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (12,393.56) (10,994.89) 25.84 (13.99)

- เงินลงทุนในค่าสิทธิสาํหรับรายการภาพยนตร์ (1,930.19) (2,081.75) - -

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (899.92) (256.48) 3.56 30.82

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 8,620.18 642.04 12.18 (342.42)

- หนี� สินหมุนเวียนอื�น 106.39 726.55 72.65 382.73

- หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (317.33) (230.12) (7.47) (54.59)

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน 10,197.98 13,123.34 3,227.86 (1,139.25)

บวก เงินสดรับ - ดอกเบี�ยรับ 546.63 406.12 236.28 493.40

บวก เงินสดรับ - ภาษีเงินได้ 1,820.07 1,750.80 - 921.92

หกั เงินสดจ่าย - ดอกเบี�ยจ่าย (4,079.41) (4,026.29) (1,443.59) (2,153.71)

บวก เงินสดจ่าย - ภาษีเงินได้ (3,491.93) (3,157.84) (292.71) (169.23)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 4,993.34 8,096.13 1,727.84 (2,046.87)

37. เครื�องมือทางการเงนิ

วตัถุประสงค์และข้อตกลงและเงื�อนไขที�สําคญั 

กลุ่มกิจการไดน้าํวิธีการบริหารความเสี�ยงที�เกิดจากเงินตราต่างประเทศดงัต่อไปนี�มาใช้ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�เกิดจากการผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

- ทาํสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้

- เจรจาตกลงเงื�อนไขการจ่ายชาํระหนี� ในสกุลเงินตราต่างประเทศสาํหรับแต่ละรายการ และ

- เจรจาตกลงกบัเจา้หนี� ต่างประเทศ เพื�อแบ่งภาระจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

การพิจารณาความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจะทาํในแต่ละสกุลเงิน และประมาณการอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้หกเดือน ซึ� งประมาณการอตัรา

แลกเปลี�ยนดงักล่าวจะอาศยัขอ้มูลเกี�ยวกบัการเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนจากสถาบนัวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินที�เชื�อถือไดแ้ละ

ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะนาํมาพิจารณาร่วมกบัตน้ทุนในการประกนัความเสี�ยง และความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ เพื�อที�จะตดัสินใจในการทาํการ

ประกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

ในการป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน โดยการใช้สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั�น กลุ่มกิจการ

จะพิจารณารายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแต่ละรายการ
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37. เครื�องมือทางการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ยอดคงเหลือสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศมีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หน่วยเงนิตรา หน่วยเงนิตรา หน่วยเงนิตรา หน่วยเงนิตรา 

ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน ต่างประเทศ : ล้าน 

สินทรัพย์ 

ดอลลาร์สหรัฐ 31.50 22.86 - -

ยโูร 0.81 12.37 - -

เยนญี�ปุ่น 0.10 0.10 - -

หนี�สิน

ดอลลาร์สหรัฐ 1,602.09 1,460.59 - 0.04

เยนญี�ปุ่น 0.04 855.35 - 855.32

ปอนดส์เตอร์ลิง 0.03 0.03 - -

ยโูร 0.89 0.94 - -

ดอลลาร์ฮ่องกง 0.02 - - -

ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.01 - - -

ยอดสินทรัพยที์�มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศประกอบดว้ย เงินสดและลูกหนี�  ส่วนยอดหนี� สินที�มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบดว้ย

ยอดเจา้หนี�การคา้ เงินกูย้มืและเจา้หนี� อื�น



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

99

38. สัญญาและภาระผูกพนั

38.1 บริษทัไดท้าํสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศพัทพื์�นฐานจาํนวน 2.6 ลา้นเลขหมายในเขตโทรศพัท์นครหลวงกบั 

ทศท. และไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญาดงักล่าว สาํหรับบริการดงัต่อไปนี�

- บริการโทรศพัทพื์�นฐาน

- ขอ้ตกลงบริการเสริม 

- ขอ้ตกลงดาํเนินการโทรศพัทพื์�นฐานใชน้อกสถานที� (Personal Communication Telephone)

- ขอ้ตกลงดาํเนินการโทรศพัทส์าธารณะ 

- ขอ้ตกลงดาํเนินการเกี�ยวกบัการรับคาํขอโทรศพัท์ กาํหนดเลขหมายโทรศพัท์ รวมทั�งการชาํระค่าติดตั�งและเงินประกนัการใช้

โทรศพัทแ์ทน ทศท. 

- ขอ้ตกลงการรับแจง้เหตุขดัขอ้งและการซ่อมบาํรุงจากตูพ้กัปลายทาง (Distribution Point) ถึงราวกนัฟ้า (Protector)

- ขอ้ตกลงให้ดาํเนินการโทรศพัทพื์�นฐานใชน้อกสถานที�ภายใตโ้ครงข่ายของ ทศท. 

ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญา สญัญาแกไ้ขเพิ�มเติมและขอ้ตกลงแนบทา้ยดงักล่าว ทศท.จะแบ่งรายไดที้�ไดรั้บจริงก่อนหักค่าใชจ่้ายให้แก่

บริษทัในอตัราร้อยละที�ระบุในสัญญาและขอ้ตกลงแนบทา้ย นอกจากนี� บริษทัมีภาระผูกพนัต่างๆ เช่น จะตอ้งลงทุน จดัหา ติดตั�ง

จดัการ ตลอดจนบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบต่างๆ และจะตอ้งโอนกรรมสิทธิ� ในอุปกรณ์ในระบบดงักล่าวบางส่วนตลอดจนที�ดินและ

อาคารที�บริษทัเป็นผูจ้ดัหาและติดตั�งให้แก่ ทศท. เป็นตน้

เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สญัญาที�ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ไดสิ้�นสุดอายลุง บริษทัไม่มีภาระผกูพนัที�จะเกิดขึ�นในอนาคต 

38.2 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดท้าํสญัญากบั อสมท. เพื�อให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก  

ภายใตส้ัญญาเหล่านี�  บริษทัยอ่ยมีภาระในการลงทุน จดัหา ติดตั�ง ควบคุม ตลอดจนบาํรุงรักษาอุปกรณ์ บริษทัยอ่ยมีภาระที�จะตอ้งโอน

กรรมสิทธิ� ในอุปกรณ์ในระบบขา้งตน้ให้แก่ อสมท. เมื�ออุปกรณ์และระบบขา้งตน้ติดตั�งแลว้เสร็จ ตามเงื�อนไขของสญัญา บริษทัยอ่ยไดรั้บ

สิทธิในการเรียกเก็บเงินมดัจาํ ค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมบริการอื�นๆ จากผูใ้ชบ้ริการในอตัราที�ระบุไวใ้นสญัญา 

นอกจากนี� บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้มีภาระผูกพนักบัธนาคารในประเทศบางแห่งจากการออกหนงัสือคํ�าประกนัแก่ อสมท. เป็นจาํนวนเงิน 

31.20 ลา้นบาท หนงัสือคํ�าประกนัเหล่านี� ใชเ้พื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาขา้งตน้ของบริษทัยอ่ย

ภายใตเ้งื�อนไขในสญัญา บริษทัยอ่ยบางแห่งมีขอ้ผกูพนัที�ตอ้งจ่ายผลตอบแทนขั�นตํ�าให้แก่คู่สญัญาดงัต่อไปนี�

จํานวนเงนิขั�นตํ�า

ที�ต้องชําระ

งวดกาํหนดชําระ ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 35.00

ระหวา่ง 1 ถึง 2 ปี 35.00
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38.3 เมื�อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดท้าํสัญญา กบั กสท. ในการเช่าเครื�องและอุปกรณ์วิทยคุมนาคม

ระบบ HSPA โดยมีอายุสัญญา 14.5 ปี ภายใต้สัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจัดหา ติดตั� ง บริหารจัดการและ

บาํรุงรักษาอุปกรณ์ตามที�จาํเป็นต่อการให้บริการภายใตเ้ทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตามความจุที�ได้ระบุไวใ้นสัญญาและสัญญา

แกไ้ขเพิ�มเติมที�มีผลบงัคบัใช้วนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพื�อเป็นการตอบแทน BFKT มีสิทธิไดรั้บรายได้

จากการให้บริการดงักล่าวตามที�ไดร้ะบุไวใ้นสญัญา

เมื�อวนัที� 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดท้าํสัญญากบั กสท. (“สัญญา”) ภายใตเ้งื�อนไขในสัญญา RMV

ตอ้งให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ภายใตเ้ทคโนโลยี HSPA ซึ� งไดรั้บขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 RMV ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการขายต่อบริการโทรศพัท์เคลื�อนที�และบริการอินเตอร์เน็ต

แบบที�หนึ� งจาก กทช. RMV มีสิทธิและหน้าที�ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื�อนไขตามที�ระบุไว้

ในใบอนุญาต ใบอนุญาตมีกาํหนดสิ�นสุดวนัที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ต่อมาได้มีความเห็นที�ต่างกนัระหว่างกลุ่มกิจการและ กสท. ในหลายประเด็นที�เกี�ยวกบัการตีความสัญญาและในรายละเอียดของ 

การคาํนวณรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง อยา่งไรก็ดี ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการและ กสท. ไดบ้รรลุขอ้ตกลงในการรับและ

จ่ายชาํระหนี� บางส่วนสําหรับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ BFKT และตน้ทุนการดาํเนินงานของ RMV และไดบ้รรลุขอ้ตกลงใน

หลายประเด็นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการยติุขอ้พิพาทที�มีต่อกนัและรวมถึงยอดเงินคงคา้งที�ยงัไม่ไดช้าํระระหวา่งกนั

สําหรับประเด็นที�ยงัเหลือและยอดคงคา้งที�ยงัตกลงกันไม่ได้ ทั�งสองฝ่ายจะทาํการหารือเพื�อให้ได้ข้อสรุปต่อไป ผูบ้ริหารเชื�อว่า

ผลสรุปจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ

ภายใตส้ัญญาต่าง ๆ ขา้งตน้ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนักบัธนาคารในประเทศบางแห่งจากการออกหนังสือคํ�าประกนัให้แก่ กสท. เป็น

จาํนวนเงิน 200.00 ลา้นบาท  

38.4 เมื�อวนัที� 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 TUC บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� IMT ยา่น 2.1 GHz  จาก กสทช. 

ใบอนุญาตครอบคลุมสามแถบยา่นความถี� และอนุญาตให้ใชเ้พื�อให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี TUC ตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต

38.5 เมื�อวนัที�  4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 TUC บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�ย่าน 1800MHz จาก กสทช. 

ใบอนุญาตครอบคลุมสองแถบยา่นความถี� และอนุญาตให้ใชเ้พื�อให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เป็นระยะเวลา 18 ปี TUC ตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต

38.6 เมื�อวนัที� 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 TUC ซึ� งเป็นบริษทัย่อยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� 900MHz จาก กสทช. ซึ� งใบอนุญาตนั�น

อนุญาตให้บริษทัยอ่ยให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2574 TUC ตอ้งปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขและชาํระค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต 

38.7 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนักบัธนาคารในประเทศบางแห่งตามสัญญาคํ�าประกนัที�ออกให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและ

บริษทัต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 3,799.65 ลา้นบาท และ 1,191.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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38.8 ภายใตข้อ้กาํหนดของสัญญาต่างๆ ที�บริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งได้ทาํไว ้สินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยบางแห่งซึ� งนาํไป

คํ�าประกนัหรือจาํนองเพื�อเป็นหลกัประกนัสาํหรับหนี� สิน มีรายละเอียดดงันี�

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที� 31 ธันวาคม

งบการเงนิรวม งบกรเงนิเฉพาะกจิการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

เงินฝากประจาํและเงินฝาก

ออมทรัพย์ 96.08 70.06 43.99 42.36

เงินลงทุนในหุ้นทุนใน

บริษทัร่วม 699.90 770.00 694.56 694.55

38.9 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญากบับริษทัหลายแห่งเพื�อจดัหาและติดตั�งอุปกรณ์โครงข่ายโทรศพัทเ์พิ�มเติม เพื�อขยายประสิทธิภาพของ

อุปกรณ์โครงข่ายและสัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภาระผูกพนัตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้ 

ถูกบนัทึกไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 25,866.98 ลา้นบาท และ 15.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2559 : 

27,772.53 ลา้นบาท และ 25.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

38.10 กลุ่มกิจการทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกไดส้าํหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมระยะเวลาของสญัญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 5 ถึง 16 ปี 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานที�ไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงันี�

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
ล้านบาท ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 4,263.58 3,313.62

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 16,099.78 12,646.89

เกินกวา่ 5 ปี 22,520.80 15,594.68

42,884.16 31,555.19
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น

39.1 คดฟ้ีองร้องที�ค้างอยู่ที�ศาลปกครอง

39.1.1 ขอ้พิพาทเกี�ยวกบัการติดรูปสัญลกัษณ์ของบริษทับนตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ

เมื�อวนัที� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ทศท. ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการจากการที�บริษทัติดรูปสญัลกัษณ์ของบริษทับนตู้

โทรศพัท์สาธารณะเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษทักับ ทศท. เรื� องโทรศพัท์สาธารณะ ทศท. เรียก

ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 433.85 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 อนุญาโตตุลาการไดต้ดัสินชี�ขาดให้ ทศท. ชนะ

คดีดงักล่าว บริษทัได้ยื�นคาํคดัคา้นคาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางและทศท. ไดย้ื�นคาํร้องเพื�อให้ศาล

บงัคบัให้เป็นไปตามคาํชี� ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและให้บริษทัชดใช้เป็นจาํนวนเงิน 150.00 ล้านบาท และจ่าย

ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 90 บาท ต่อเดือนต่อตู้โทรศพัท์หนึ� งตู้ ตั� งแต่วนัเสนอข้อพิพาทจนกว่าบริษัทจะหยุดใช้ตรา

สัญลกัษณ์บนตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ ศาลปกครองกลางไดมี้คาํสั�งให้รวมคดี เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 ศาลปกครอง

กลางพิจารณาให้ยกคาํร้องของบริษทั และให้บงัคบัตามคาํชี� ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้บริษทัชาํระเงินจาํนวน 

150.00 ล้านบาท ภายใน 60 วนันับแต่วนัที�คดีถึงที�สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลจาํนวน 80,000 บาท ให้แก่ ทศท. บริษทั

ได้ดาํเนินการยื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธุ์ พ.ศ. 2560 ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตาม 

คาํตดัสินของศาลปกครองกลางและคาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยบริษทัไดรั้บรู้ค่าชดเชยจาํนวน 192.69 ลา้นบาทเป็น

ค่าใช้จ่ายอื�น ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับปีสิ�นสุดวนัที�  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื�อให้เป็นไปตาม

คาํพิพากษา 

39.1.2 ขอ้พิพาทเกี�ยวกบัค่าใชแ้ละเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge)

เมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 บริษทั โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) ไดย้ื�นคาํฟ้องต่อศาลปกครองกลาง 

เพื�อขอให้บริษทัและ ทศท. ร่วมกนัชาํระค่าใช้และเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามขอ้เสนอการเชื�อมต่อโครงข่ายของผูฟ้้องคดี 

เป็นเงินจาํนวน 3.94 พนัลา้นบาท ขณะนี�คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

39.1.3 ขอ้พิพาทกรณีบริษทัพิมพรู์ปสญัลกัษณ์ของบริษทับนใบแจง้หนี�  ใบกาํกบัภาษี และใบเสร็จรับเงิน

เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2547  ทศท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทเรียกค่าเสียหายจากการที�บริษทัพิมพรู์ปสัญลกัษณ์บนใบแจ้งหนี�

และใบเสร็จรับเงิน การเปลี�ยนรูปแบบของใบแจ้งหนี�  ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใบแจ้งหนี�  และค่าเสียหายด้านการตลาดและ

ภาพลกัษณ์ จาํนวนรวมทั�งสิ�น 1,848.95 ล้านบาท เมื�อวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2556 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํชี� ขาดให้บริษทั

ชาํระค่าเสียหายจาํนวน 98.59 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัได้ยื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี� ขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง และเมื�อวนัที� 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทศท. ได้ยื�นคาํร้องขอให้บงัคบัตามคาํชี� ชาดของ

คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเช่นเดียวกนั ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.1 คดฟ้ีองร้องที�ค้างอยู่ที�ศาลปกครอง (ต่อ)

39.1.4 ขอ้พิพาทเกี�ยวกบัสญัญาขอ้ 38 ของสญัญาร่วมการงาน

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 บริษทัได้ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทซึ� งไม่มีทุนทรัพยต่์ออนุญาโตตุลาการเกี�ยวกบัเรื�องขอให้ 

ทศท. ระงบัการใช้อาํนาจกาํกบัดูแลสัญญาร่วมการงาน และระงบัการใช้อาํนาจตามสัญญา นบัตั�งแต่วนัที�สถานภาพ ทศท. 

เปลี�ยนแปลงไป และให้อาํนาจกาํกบัดูแลเป็นของกระทรวงคมนาคม หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

ต่อมาเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บริษทัไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรื�องการปฏิเสธอาํนาจกาํกบัดูแล

ของ ทศท. ตามขอ้ 38 ของสัญญาร่วมการงานเป็นคดีใหม่อีกเรื�องหนึ� ง ซึ� งทั�งสองขอ้พิพาทนี�  คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี� ขาดแลว้

เมื�อวนัที� 4 กนัยายน พ.ศ. 2557 ว่าการใช้อาํนาจของ ทศท. เป็นการใช้อาํนาจตามสัญญาพิพาท ซึ� งต่อมาเมื�อวนัที� 26 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2557 บริษทัยื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทั�งสองขอ้พิพาทนี� ต่อศาลปกครองกลาง ต่อมา

เมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทศท.  ไดย้ื�นคาํร้องขอให้ศาลบงัคบัตามคาํชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง

กลาง ศาลไดมี้คาํสั�งรวมคดีเขา้ดว้ยกนั ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

39.1.5 ขอ้พิพาทเกี�ยวกบัส่วนแบ่งรายไดต้ามสญัญาร่วมการงาน

เมื�อวนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ทศท.ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกคืนส่วนแบ่งรายไดที้�บริษทัไดรั้บเกิน

กว่าสิทธิที�พึงจะไดรั้บจาํนวน 1,479.62 ลา้นบาทพร้อมดอกเบี�ย บริษทัไดย้ื�นคาํคดัคา้นเมื�อวนัที� 18 เมษายน พ.ศ. 2551 ต่อมา

เมื�อวนัที� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 อนุญาโตตุลาการโดยเสียงขา้งมากได้ชี� ขาดให้บริษทัชาํระเงินจาํนวน 1,217.50 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั�งแต่วนัที� 22 มกราคม พ.ศ. 2551 จนกวา่จะชาํระเสร็จสิ�นให้แก่ ทศท. บริษทัไดย้ื�นคาํร้อง

ขอเพิกถอนคาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเมื�อวนัที� 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ส่วน ทศท. ไดย้ื�นคาํร้องเพื�อให้

ศาลบงัคบัตามคาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการเมื�อวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ขณะนี�อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ผลที�สุดของคดีความดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี�  ดงันั�นกลุ่มกิจการจึงไม่ได้ตั�งสํารองสําหรับผลเสียหายที�อาจจะ

เกิดขึ�นจากผลของคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินเวน้แต่ตามที�ระบุไว้

39.2 ข้อพพิาทที�ยงัคงค้างอยู่ที�สถาบันอนุญาโตตุลาการ

39.2.1 ข้อพพิาทกบั ทศท. ที�บริษทัเป็นผู้เสนอ

ขอ้พิพาทเกี�ยวกบัส่วนแบ่งรายไดใ้นส่วนค่าโทรศพัทท์างไกลต่างประเทศ

เมื�อวนัที� 28 มกราคม พ.ศ. 2548 บริษทัไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเกี�ยวกบัเรื�องการคาํนวณส่วนแบ่งรายไดที้�

เกิดจากค่าโทรศพัทท์างไกลต่างประเทศ ภายใตส้ัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน บริษทัไดเ้รียกร้องค่าเสียหายสาํหรับการที� 

ทศท. ไม่สามารถคาํนวณแยกค่าส่วนแบ่งรายไดที้� ทศท. ได้รับจากการใช้โทรศพัท์ต่างประเทศในส่วนโครงข่ายของบริษทั

ออกจากส่วนของโครงข่าย ทศท. เป็นจาํนวนเงิน 5,000.00 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ย และค่าเสียหายจากการคาํนวณจาํนวนเงิน

ผิดพลาดอีก 3,407.68 ลา้นบาทพร้อมดอกเบี�ย ต่อมาบริษทัไดแ้กไ้ขการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ�มเติม เป็น 8,699.00 ล้านบาท 

เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี� ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของบริษทั ขณะนี� บริษทัอยู่

ระหวา่งการเตรียมการเพื�อยื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.2 ข้อพพิาทที�ยงัคงค้างอยู่ที�สถาบันอนุญาโตตุลาการ (ต่อ)

39.2.1 ข้อพพิาทกบั ทศท. ที�บริษทัเป็นผู้เสนอ (ต่อ)

ขอ้พิพาทเกี�ยวกบัส่วนแบ่งรายไดค้่าโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศ (ต่อ)

เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 บริษทัไดย้ื�นเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้ ทศท. ชาํระเงินที�เป็นส่วนแบ่ง

รายได้อนัเกิดจากค่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศเป็นจาํนวนเงิน 1,968.70 ลา้นบาท ซึ� ง ทศท. นาํส่งส่วนแบ่งรายได้

ดงักล่าวขาดไป ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขของอตัราส่วนแบ่งรายไดที้�ระบุไวใ้นสญัญา โดยบริษทัไดร้้องขอให้อนุญาโตตุลาการ

พิจารณาวินิจฉยัสั�งการในเรื�องต่อไปนี�

1. ให้ ทศท. ปฏิบติัตามสัญญาร่วมการงาน และข้อตกลงเรื� องการจดัเก็บและแบ่งรายได้  โดยให้ชาํระส่วนแบ่งรายได้

ค่าบริการโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศให้ถูกตอ้งครบถว้นตามเงื�อนไขของสญัญาขอ้ตกลงดงักล่าว

2. ให้ ทศท. ชาํระค่าเสียหายให้แก่บริษทัเป็นจาํนวนเงิน 1,968.70 ลา้นบาท 

3. ให้ ทศท. คาํนวณส่วนแบ่งรายไดค้่าบริการโทรศพัทท์างไกลระหวา่งประเทศโดยทั�งจากการเรียกเขา้และเรียกออกโดย

ใช้อตัรา 6 บาทต่อนาทีตามที�ระบุในสัญญามาเป็นฐานในการคาํนวณส่วนแบ่งรายได้นบัแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 เป็น

ตน้ไป 

4. ให้ ทศท. ชาํระดอกเบี�ยที�เกี�ยวขอ้งตามสัญญาขอ้ 21 (อตัราเฉลี�ย MLR+1) หรือในอตัราร้อยละ 7.86 ต่อปีจากส่วนแบ่ง

รายไดที้� ทศท. คา้งชาํระนบัแต่วนัที�ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทจนกวา่จะชาํระครบถว้น

เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2551 ทศท.ไดย้ื�นคาํคดัคา้น ขณะนี�ขอ้พิพาทอยูร่ะหว่างกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการอยา่งไรก็

ตาม เมื�อวนัที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทศท. ไดมี้หนังสือแจ้งขอชาํระเงินค่าส่วนแบ่งรายได้ค่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่าง

ประเทศของช่วงเวลา วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จาํนวน 133.16 ลา้นบาท ซึ� งบริษทัไดต้อบ

รับการชาํระเงินดงักล่าว และตกลงที�จะไม่เรียกร้องค่าส่วนแบ่งรายไดค้่าโทรศพัทท์างไกลในช่วงเวลาดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 

การรับชาํระเงินดงักล่าวไม่ถือเป็นการสละประเด็นขอ้ต่อสู้หรือเป็นการระงบัขอ้พิพาทแต่อยา่งใด

39.2.2 ข้อพพิาทกบั ทศท. ที� ทศท. เป็นผู้เสนอ

ขอ้พิพาทเกี�ยวกบัค่าเช่าท่อร้อยสาย

เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัชาํระเงินค่าเช่าท่อ

ร้อยสายบริเวณเมืองทองธานี ตั�งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นจาํนวนเงิน 6.72 ลา้นบาท 

พร้อมดอกเบี�ย บริษทัไดย้ื�นคาํคดัคา้นเมื�อวนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2548 ขณะนี�อยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 

เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ทศท. ไดย้ื�นเสนอขอ้พิพาทกบับริษทัต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัชาํระ

ค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายบริเวณเมืองทองธานีให้แก่ ทศท. สําหรับค่าเช่าช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือน 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 59.17 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ย ทั�งนี�  บริษทัมีความเห็นว่าท่อร้อยสายตามคาํเสนอขอ้พิพาทนี�

ไม่ใช่กรรมสิทธิ� ของ ทศท. บริษทัจึงไม่มีหน้าที�ชาํระค่าเช่าใชท่้อร้อยสายให้แก่ทศท. ตามขอ้เรียกร้องในคาํเสนอขอ้พิพาทแต่

อยา่งใด ขณะนี�ขอ้พิพาทอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.2 ข้อพพิาทที�ยงัคงค้างอยู่ที�สถาบันอนุญาโตตุลาการ (ต่อ)

39.2.2 ข้อพพิาทกบั ทศท. ที� ทศท. เป็นผู้เสนอ (ต่อ)

ขอ้พิพาทเกี�ยวกบัเรื�องค่าโทรศพัทท์างไกลในประเทศ TA 1234

เมื�อวนัที�  30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ทศท. ได้ยื�นคาํเสนอข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้ตั� งแต่วนัที�

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 รวมเป็นเงินจาํนวน 16,865.09 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ย จากกรณีที�

บริษทัลดค่าบริการทางไกลในประเทศภายใตโ้ครงการ TA 1234 และร้องขอให้บริษทัเรียกเก็บค่าบริการทางไกลในประเทศตาม

อตัราที�ตกลงกนัภายใตส้ญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุน เมื�อวนัที� 23 กนัยายน พ.ศ. 2559 คณะอนุญาโตตุลาการไดชี้� ขาดให้

บริษทัจ่ายเงินจาํนวน 1,703.10 ลา้นบาทพร้อมดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 6.69 ต่อปีนบัตั�งแต่วนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนกว่า

จะชาํระเสร็จสิ�น พร้อมกบัให้ชาํระค่าเสียหายจากการที� ทศท. ขาดรายได้จาการให้บริการบริการโทรศพัท์จาํนวน 27.17

ล้านบาทต่อเดือนพร้อมดอกเบี� ยอตัราเดียวกนันับถัดจากวนัเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะยุติการให้บริการโทรศพัท์ทางไกล 

TA1234 เมื�อวนัที� 6 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดย้ื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 

และต่อมาเมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทศท. ไดย้ื�นคาํร้องขอให้ศาลบงัคบัตามคาํชี� ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ

ศาลปกครองกลาง ขณะนี�คดีทั�งสองอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ขอ้พิพาทเกี�ยวกบัการให้บริการ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)

เมื�อวนัที� 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทระบุวา่บริษทัละเมิดขอ้ตกลงในสญัญาร่วมการงาน โดยให้บริการหรือ

ยินยอมให้ผูอื้�นนาํอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ทศท. เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 

2,010.21 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ย นอกจากนี�  ทศท. ยงัเรียกร้องให้บริษทัชาํระค่าเสียหายต่อเนื�องจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548

อตัราเดือนละ 180.00 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ย และขอให้บริษทัระงบัการให้บริการหรืออนุญาตให้ผูอื้�นให้บริการ ADSL ต่อมา

เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทศท. ได้ยื�นคาํร้องขอแกไ้ขค่าเสียหายจากการขาดรายไดจ้ากการให้บริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง ADSL สําหรับงวดบริการตั�งแต่เดือนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เพิ�มเติมเป็น

จาํนวน 63,457.92 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ย 22,748.37 ลา้นบาท รวมเป็นเงินจาํนวน 86,206.29 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 29 มกราคม 

พ.ศ. 2559 บริษทัยื�นคาํร้องขอคดัคา้นการแกไ้ขค่าเสียหายดงักล่าว ขณะนี�อยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.2 ข้อพพิาทที�ยงัคงค้างอยู่ที�สถาบันอนุญาโตตุลาการ (ต่อ)

39.2.2 ข้อพพิาทกบั ทศท. ที� ทศท. เป็นผู้เสนอ (ต่อ)

ขอ้พิพาทเกี�ยวกบัค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม 

เมื�อวนัที� 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทศท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัชําระค่าธรรมเนียม

เลขหมายโทรคมนาคมพร้อมภาษีมูลค่าเพิ�มสําหรับช่วงระยะเวลาที�ระบุเป็นจาํนวนเงิน  539.02 ล้านบาท เมื�อวนัที� 11 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 บริษทัไดย้ื�นคาํคดัคา้นต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ปัจจุบนัขอ้พิพาทอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

ขอ้พิพาทกรณีการใชตู้โ้ทรศพัทส์าธารณะ 

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทศท. ได้ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกค่าเสียหายจากบริษทั

จาํนวน 1,052.65 ล้านบาท กรณีที�บริษทัทาํการโฆษณาบนตูโ้ทรศพัทส์าธารณะและยินยอมให้บริษทัยอ่ยให้บริการเติมเงิน

ผา่นตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ ขณะนี�ขอ้พิพาทอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

ผลที�สุดของคดีความดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถคาดการณ์ไดใ้นขณะนี�  ดงันั�นบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกรายไดห้รือไม่ไดต้ั�งสาํรอง

สาํหรับผลเสียหายที�อาจจะเกิดขึ�นจากผลของคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินนอกจากตามที�ระบุไว้

39.3 การประเมินภาษสีรรพสามิต 

เมื�อวนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งไดย้ื�นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางโดยขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินของ

เจ้าหน้าที�ประเมินและเพิกถอนคาํวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สืบเนื�องจากการที�เจ้าหน้าที�ประเมินภาษีอากรได้แจ้งให้

บริษทัย่อยชาํระภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที�จ่ายสําหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 

เป็นจาํนวนเงิน 14.97 ลา้นบาท โดยอา้งว่าบริษทัยอ่ยหักภาษี ณ ที�จ่ายไวไ้ม่ถูกตอ้ง ต่อมาวนัที� 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ศาลภาษีอากรกลาง

ได้พิพากษายกฟ้อง ทั� งนี� บริษัทย่อยจึงได้ยื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางต่อศาลฎีกา ซึ� งต่อมาเมื�อวนัที�  26 กันยายน 

พ.ศ. 2560 ศาลฎีกาไดพิ้พากษายกฟ้อง คดีจึงถึงที�สุด
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย 

39.4.1 เมื�อวนัที� 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งชาํระ

ค่าธรรมเนี ยม เล ข ห มายโทรคมนาคมเป็น จําน วนเงิน  113.58 ล้าน บาท ต่อมาเมื� อวัน ที�  15 สิงห าคม พ.ศ. 2551  

คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี� ขาดให้บริษทัยอ่ยชาํระเงินให้ กสท. จาํนวน 99.60 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อปี) 

บริษทัย่อยได้รับทราบคาํชี� ขาดเมื�อวนัที� 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และบริษทัย่อยได้ดาํเนินการคดัค้านคาํชี� ขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาเมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ว่าคาํชี�ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ชอบดว้ยกฎหมายซึ� งการยอมรับหรือบงัคบัตามคาํชี� ขาดนั�นจะเป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ศาลจึงมีคาํสั�งเพิกถอนคาํชี� ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื�อวนัที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 

กสท. ได้อุทธรณ์คาํสั�งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาเมื�อวนัที� 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กสท. ได้ยื�นคาํร้องต่อศาล

ปกครองกลางเพื�อขอให้บงัคบัตามคาํชี�ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้บริษทัยอ่ยชาํระเงินแก่ กสท. ซึ� งบริษทัโตแ้ยง้คาํร้อง

ดงักล่าวเนื�องจากคาํชี� ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไดถู้กเพิกถอนโดยคาํพิพากษาของศาลปกครองกลางแลว้ กสท.จึงไม่มี

สิทธิที�จะยื�นคาํร้องดงักล่าว เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ศาลปกครองกลางไดพิ้พากษาให้ยกคาํร้องขอบงัคบัตามคาํชี� ขาด

ของอนุญาโตตุลาการของกสท.   

39.4.2 เมื�อวนัที� 9 มกราคม พ.ศ. 2551 กสท. ไดย้ื�นเสนอขอ้พิพาทกบับริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้

บริษัทย่อยแห่งนั� นชําระค่าส่วนแบ่งรายได้ที� ส่งขาดไป รวมค่าปรับและดอกเบี� ยจาํนวนรวมทั� งสิ�น 8,969.08 ล้านบาท  

เมื�อวนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2554 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํวินิจฉยัชี�ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทดงักล่าว เป็นผลให้บริษทั

ยอ่ยแห่งนั�นไม่ตอ้งชาํระผลประโยชน์ตอบแทนตามคาํเรียกร้องดงักล่าว ต่อมา กสท. ไดย้ื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี� ขาดของ

อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางเมื�อวันที�  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และเมื�อว ันที�  22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  

ศาลปกครองกลางได้มีคาํพิพากษายกคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการของ กสท. ซึ� งต่อมา กสท. ได้ยื�น

อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี�คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการของศาลปกครองสูงสุด

39.4.3 เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งชาํระ

ส่วนแบ่งรายไดเ้พิ�มเติมจาํนวน 45.95 ล้านบาท เมื�อวนัที� 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉัยชี� ขาดให้

บริษทัยอ่ยชาํระเงินจาํนวน 7.00 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบี�ย) เมื�อวนัที� 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยไดย้ื�นคาํร้องต่อศาล

ปกครองกลาง ขณะเดียวกนั กสท. ก็ยื�นขอเพิกถอนคาํชี� ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเช่นกนั ต่อมาเมื�อวนัที� 26 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการของบริษทัยอ่ยและ กสท. 

ทั�งนี�  คู่พิพาทมีสิทธิอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�มีคาํพิพากษา
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ)

39.4.4 เกี�ยวกบัขอ้พิพาทระหว่าง กสท. กบับริษทัย่อยแห่งหนึ� ง กสท. เรียกร้องให้บริษทัย่อยจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เงินประกนัรายไดข้ ั�นตํ�าเพิ�มเติมและค่าภาษีสรรพสามิตตามสัญญาบริการดา้นการตลาด

ระบบเซลลูล่าร์ ดิจิตอล แอมป์ 800 แบนด์ เอ จาํนวน 1,445.00 ล้านบาท (มูลค่า 1,204.00 ล้านบาท และ 241.00 ล้านบาท) 

ทั�งนี�  บริษทัย่อยไดเ้รียกร้องแยง้ในขอ้พิพาทดงักล่าวเพื�อเรียกค่าเสียหาย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,544.72 ล้านบาท ต่อมา

เมื�อวนัที� 11 กนัยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํชี� ขาดให้ยกคาํร้องของ กสท.ในทุกประเด็นสําหรับมูลค่าที�

เรียกร้องจาํนวน 1,204.00 ล้านบาท และให้ยกขอ้เรียกร้องแยง้ของบริษทัยอ่ยที�เรียกร้องจาํนวนเงิน 2,544.72 ล้านบาทดว้ย  

ซึ� ง กสท.ได้ยื�นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเพื�อขอเพิกคาํชี� ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในวนัที� 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ขณะนี�คดีกาํลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี�ขาดให้บริษทัยอ่ยชาํระเงินเป็นจาํนวน 91.83 ลา้นบาท พร้อม

ดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อปี สาํหรับมูลค่าเรียกร้องจาํนวน 241.00 ลา้นบาท ซึ� งเป็นค่าปรับจากการชาํระค่าบริการรายเดือนตาม

งวดใบแจง้หนี� ล่าช้าและให้ยกคาํขออื�นๆ ทั�งนี� บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกประมาณการหนี� สินนี� ทั�งจาํนวน 91.83 ล้านบาท ต่อมา

เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยและ กสท.ไดย้ื�นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเพื�อขอให้เพิกถอนคาํชี� ขาดของ

อนุญาโตตุลาการซึ� งศาลได้มีคาํสั�งให้รวมการพิจารณาคดีทั�งสองเข้าไวด้้วยกัน ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

ศาลปกครองกลาง 

39.4.5 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งชาํระ

ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษสี�หลกั เลขหมาย 1331 เป็นจาํนวนเงิน 3.96 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ภาษีมูลค่าเพิ�มและค่าปรับร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของยอดเงินค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษนับแต่ กสท.ชาํระ

ให้แก่ กทช. จนกว่าบริษทัยอ่ยแห่งนั�นจะชาํระให้แก่ กสท. เมื�อวนัที� 7 กนัยายน พ.ศ. 2559 คณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสิน

เป็นประโยชน์กบับริษทัยอ่ยโดยไดมี้คาํชี� ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ กสท. ทั�งนี�  เมื�อวนัที� 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กสท.

ไดย้ื�นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี� ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี�คดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล

ปกครองกลาง 

39.4.6 เมื�อวนัที� 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ตวัแทนของบริษทัโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกต่างประเทศแห่งหนึ� งยื�นฟ้องบริษทัยอ่ย

ร่วมกบักลุ่มบุคคล ให้ชดใชค้่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายจาํนวน 660.00 ลา้นบาท ต่อมาศาลชั�นตน้และศาลอุทธรณ์ตดัสินให้

ยกฟ้องเนื�องจากคดีขาดอายุความ โจทก์ได้ยื�นฎีกาเมื�อวนัที� 7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ต่อมาเมื�อวนัที� 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

ศาลฎีกาได้มีคาํพิพากษาว่าคดีฟ้องของโจทก์ขาดอายุความ ให้ยกฟ้อง จากนั�นพบว่าโจทก์ได้ยื�นอุทธรณ์ไวอี้กฉบบัหนึ� ง 

ศาลฎีกาจึงมีคาํสั�งให้ศาลอุทธรณ์รับพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก ์และสั�งให้บริษทัยอ่ยทาํคาํคดัคา้นอุทธรณ์ สุดทา้ยโจทกไ์ดน้าํ

คดีขึ�นสู่ศาลฎีกา ขณะนี�คดีจึงอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ)

39.4.7 เมื�อวนัที�  25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 กสท. ได้ยื�นคาํเสนอข้อพิพาทกับบริษัทย่อยแห่งหนึ� งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 

เพื� อเรียกร้องให้บ ริษัทย่อยแห่งนั� นนําหนังสือคํ� าประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั� นตํ� าวงเงิน 646.00 ล้านบาท และ  

679.00 ล้านบาท รวมทั�งสิ�น 1,325.00 ล้านบาท สําหรับปีดาํเนินการที� 14 และ 15 มาวางคํ�าประกนั ต่อมาเมื�อวนัที� 7 ตุลาคม  

พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยไดท้าํการยื�นขอ้เรียกร้องแยง้ในคดีดงักล่าวโดยให้ กสท. คืนหนงัสือคํ�าประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขั�น

ตํ�าของปีดาํเนินการที�  11 ถึงปีที� 13 และเรียกร้องค่าเสียหายจาก กสท. เป็นเงินทั� งสิ�น 56.19 ล้านบาท เมื�อวนัที� 30 สิงหาคม  

พ.ศ. 2556 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยวางหนงัสือคํ�าประกนัสาํหรับปีดาํเนินการที� 16 และ 17 และบริษทัยอ่ย

ไดย้ื�นคาํคดัคา้นไปเมื�อวนัที� 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จนเมื�อวนัที� 24 กนัยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมาก

ไดมี้คาํชี� ขาดให้ยกคาํเสนอขอ้พิพาทของ กสท. และให้ กสท. ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษทัยอ่ยจาํนวน 60.46 ล้านบาท พร้อม

ดอกเบี�ยร้อยละ 7.50 ต่อปี และให้ กสท.ชดใช้ค่าธรรมเนียมหนงัสือคํ�าประกนัสาํหรับปีดาํเนินการที� 11 ถึงปีที� 13 ในอตัรา

ร้อยละ 2.00 ต่อปี ของวงเงินตามหนังสือคํ�าประกนัเป็นเงินปีละ 26.20 ล้านบาท พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 

จนกวา่ กสท. จะคืนหนงัสือคํ�าประกนัดงักล่าวแก่บริษทัยอ่ย ทั�งนี�  กสท. ไดย้ื�นฟ้องเพิกถอนคาํชี�ขาดต่อศาลปกครอง และเมื�อ

วนัที� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดย้ื�นคาํร้องขอบงัคบัตามคาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาทดงักล่าวต่อศาล

ปกครองกลาง ปัจจุบนัคดีอยูภ่ายใตก้ารพิจารณาของศาลปกครองกลาง

39.4.8 เมื�อวนัที� 8 กนัยายน พ.ศ. 2554 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยชาํระค่าผลประโยชน์ตอบแทน สาํหรับปี

ดาํเนินการที� 10 ถึงปีดาํเนินการที� 14 ให้ กสท.ให้ครบถว้น เป็นเงินจาํนวน 11,946.15 ลา้นบาท ปัจจุบนัขอ้พิพาทอยูร่ะหว่าง

กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 

39.4.9 เมื�อวนัที� 14 กนัยายน พ.ศ. 2554 มีกรณีขอ้พิพาทระหว่างบริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งกบั กสทช. ในฐานะหน่วยงานกาํกบัดูแล เรื�อง

การจดัเก็บขอ้มูลและรายละเอียดเกี�ยวกบัผูใ้ช้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า กาํหนดให้ชาํระ

ค่าปรับทางปกครองวนัละ 80,000 บาท ภายใน 30 วนันับจากวนัที�ได้รับหนังสือแจ้งเตือน  เมื�อวนัที� 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 

บริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินจาํนวน 34.96 ลา้นบาท เป็นค่าปรับวนัละ 80,000 บาท คาํนวณตั�งแต่วนัที� 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง

วนัที� 15 กันยายน พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม การชําระดงักล่าวมิได้เป็นการยอมรับว่าคาํสั�งทางปกครองดังกล่าวชอบด้วย

กฎหมาย หากผลของคดีมีคาํพิพากษาถึงที�สุดอนัเป็นคุณแก่บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยสามารถเรียกคืนเงินค่าปรับทางปกครองที�

ไดช้าํระไปแลว้ดงักล่าวจาก กสทช.  เมื�อวนัที� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางได้ตดัสินเป็นคุณกบับริษทัยอ่ย 

ต่อมาเมื�อวนัที� 6 มกราคม 2560 บริษทัย่อยได้รับสาํเนาคาํอุทธรณ์คาํพิพากษาของ กสทช. ทั�งนี�  ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ)

39.4.10 เมื�อวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยไดย้ื�นฟ้องคณะกรรมการ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ขอให้เพิกถอนคาํสั�งและ

มติของคณะกรรมการ กสทช. ที�ห้ามผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหนา้กาํหนดรายการส่งเสริม

การขายในลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งใช้บริการภายในระยะเวลาที�กาํหนด (Validity) พร้อมขอให้ศาลกาํหนด

มาตรการและวิธีการเพื�อบรรเทาทุกขเ์ป็นการชั�วคราวก่อนการพิพากษา กสทช. ไดมี้หนงัสือให้บริษทัยอ่ยดาํเนินการปรับปรุง

เงื�อนไขการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ประเภทเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้า ไม่ให้มีขอ้กาํหนดในลกัษณะเป็นการบงัคบั

ให้ผูใ้ชบ้ริการตอ้งใชบ้ริการภายในระยะเวลาที�กาํหนดและห้ามมิให้กาํหนดเงื�อนไขที�มีลกัษณะเป็นการบงัคบัให้ผูใ้ชบ้ริการ

ต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที�ก ําหนดอีกต่อไป เมื�อวนัที�  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เลขาธิการ กสทช. ได้มีหนังสือ

กาํหนดให้บริษทัยอ่ยจะตอ้งชาํระค่าปรับทางปกครองในอตัราวนัละ 100,000 บาท ตั�งแต่วนัที� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็น

ตน้ไป ต่อมาบริษทัย่อยได้ยื�นคาํร้องขอต่อศาลให้มีคาํสั�งให้ทุเลาการบงัคบัตามคาํสั�งและมติของคณะกรรมการ ศาลได้ย

กคาํร้องดงักล่าว อยา่งไรก็ตามบริษทัยอ่ยไดท้าํการอุทธรณ์คาํสั�งต่อเลขาธิการ กสทช. เพื�อระงบัค่าปรับทางปกครอง ผลการ

พิจารณาปรากฏว่าบริษัทย่อยยงัคงต้องชําระค่าปรับตามคาํสั�ง ค่าปรับระหว่างวนัที�  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที� 

18 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นจาํนวนเงิน 23.30 ล้านบาท เมื�อวนัที� 10 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษทัย่อยได้ยื�นฟ้องเลขาธิการ 

กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเพื�อเพิกถอนคาํสั�งกาํหนดค่าปรับดงักล่าว และได้ยื�นคาํร้องขอให้ศาลกาํหนดมาตรการและ

วิธีการเพื�อบรรเทาทุกข์เป็นการชั�วคราวก่อนการพิพากษา อย่างไรก็ตาม หลังจากที� กสทช.ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการ

ให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�แบบชาํระค่าบริการล่วงหนา้ที�บริษทัยอ่ยเป็นผูน้าํเสนอ จึงไดมี้คาํสั�งยติุค่าปรับคาํนวณตั�งแต่วนัที� 

18 มกราคม พ.ศ. 2556 ดงันั�นเมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 บริษทัยอ่ยไดช้าํระเงินจาํนวน 23.30 ลา้นบาทเป็นค่าปรับ

ทางปกครอง อยา่งไรก็ตามการชาํระเงินดงักล่าวมิไดเ้ป็นการยอมรับวา่ คาํสั�งทางปกครองดงักล่าวชอบดว้ยกฎหมาย หากผล

ของคดีมีคาํพิพากษาถึงที�สุดอนัเป็นคุณแก่บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยสามารถเรียกคืนเงินค่าปรับทางปกครองที�ไดช้าํระไปแล้ว

ดงักล่าว เมื�อวนัที� 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษายกคาํฟ้องในคดีนี�  วนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

บริษทัยอ่ยไดย้ื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบนัคดียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

39.4.11 เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 กสท. ไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัยอ่ยชาํระเงิน

ค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�ม ของปีดําเนินการที�  15 จ ํานวน 1,571.60 ล้านบาท โดยอ้างว่าบริษัทย่อยคํานวณ

ไม่เหมาะสม เมื�อวนัที� 1 กนัยายน พ.ศ. 2558 คณะอนุญาโตตุลาการเสียงขา้งมากไดมี้คาํชี� ขาดให้บริษทัยอ่ยชาํระเงินจาํนวน 

1,571.60 ล้านบาท พร้อมเงินเพิ�มเบี� ยปรับในอตัราร้อยละ 15.00 ต่อปี ของเงินจาํนวนดังกล่าวนับตั�งแต่วนัที� 14 ธันวาคม  

พ.ศ. 2554 จนกว่าจะชําระเสร็จสิ� น บริษัทย่อยได้ยื�นค ําร้องขอเพิกถอนคําชี� ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาล

ปกครองกลางแลว้เมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ขณะนี�อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

39.4.12 เมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2556 กสท. ได้ยื�นเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัย่อยส่งมอบ

ทรัพยสิ์นที�เป็นโครงสร้างพื�นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive หรือให้ชดใช้ราคารวมเป็นเงินทั�งสิ�น 821.14 ล้านบาท 

บริษทัย่อยดังกล่าวได้ยื�นคดัคา้นคาํเสนอข้อพิพาทแล้วเมื�อวนัที� 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ขณะนี� อยู่ระหว่างกระบวนการ

พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ)

39.4.13 เมื�อวนัที� 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กสท. ไดย้ื�นเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัยอ่ยชาํระเงินค่า

ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนของปีดาํเนินการที� 16 จาํนวน 2,441.69 ล้านบาท เนื�องจากการคาํนวณไม่เหมาะสม ขณะนี�

อยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

39.4.14 เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กสท. ได้ยื�นเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษทัยอ่ยส่งมอบ

พร้อมโอนกรรมสิทธิ� เครื�องและอุปกรณ์ Generator จาํนวน 59 สถานีหรือชดใช้ราคาแทนจาํนวน 39.57 ลา้นบาท ขณะนี�อยู่

ระหวา่งกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

39.4.15 กรณีพิพาทระหวา่ง กสท. และบริษทัยอ่ย ซึ� ง กสท. เรียกร้องภายใตส้ญัญาบริการดา้นการตลาดระบบเซลลูลาร์ ดิจิตอล แอมป์ 

800 แบนด์ เอ เมื�อวนัที�  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 HCAT ซึ� งเป็นบริษัทย่อยได้ยื�นค ําร้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้ศาล

มีคาํสั�งให้ กสท. ระงับการใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือสัญญาคํ� าประกนั ซึ� ง HCAT เป็นผูม้อบให้ไวจ้าํนวนเงิน 63.02  

ลา้นบาท ซึ� งศาลแพ่งไดมี้คาํสั�งไม่ให้ กสท. เรียกร้องให้ธนาคารผูค้ ํ�าประกนัชาํระเงินให้แก่ กสท. จนกว่าคดีจะสิ�นสุด และ

ได้มีการชี� เขตอาํนาจศาลสําหรับกรณีพิพาทนี� ว่าอยู่ในเขตอาํนาจของศาลปกครองกลาง  เมื�อวนัที�  20 มีนาคม พ.ศ. 2557 

กสท. ไดย้ื�นฟ้อง HCAT และ BFKT ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้บริษทัย่อยดงักล่าวจ่ายค่าเสียหายจาํนวน 1,576.19

ลา้นบาท เป็นค่ากระทาํผิดสัญญาต่างๆ หลายสัญญาที�บริษทัไดต้กลงไวก้บั กสท. ภายหลงัศาลปกครองกลางไดมี้คาํสั�งรวม

การพิจารณาคดีที�  กสท. เรียกร้องและบริษัทย่อยเรียกร้องเข้าไว้ด้วยกัน  ขณะนี� คดีอยู่ระหว่างระหว่างการพิจารณาของ

ศาลปกครองกลาง 

39.4.16 เมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และวนัที� 11 กนัยายน พ.ศ. 2558 กสท. ได้ยื�นฟ้องบริษทัย่อยแห่งหนึ� งโดยอา้งว่าบริษทั

ยอ่ยได้ใช้เครื� องอุปกรณ์โทรคมนาคมที�ได้ส่งมอบให้ กสท.แล้วในวนัสิ�นสุดสัญญาให้ดาํเนินการให้บริการวิทยุคมนาคม

ระบบเซลลูล่า 1800 MHz วนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยที�บริษทัยอ่ยมิไดท้าํความตกลงใดๆ กบั กสท. ทั�งนี�  กสท.ไดร้้อง

เรียกค่าเสียหายจาํนวน 23,016.55 ล้านบาท สําหรับค่าใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมที�ไดส่้งมอบให้ กสท.แลว้นบัจากวนัสิ�นสุด

สัญญาจนถึงวนัที� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาที� กสทช. ประกาศให้บริษทัย่อยเป็นผูมี้หน้าที�

ให้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�บนคลื�นความถี�  1800 MHz และเป็นช่วงเวลาที�คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”)  

ได้ประกาศขยายช่วงเวลาคุ้มครองผูใ้ช้บริการหลังวนัสิ�นสุดอายุสัญญาเป็นเวลาสองปี ขณะนี� ทั� งสองคดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองกลาง 

เมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. ได้ยื�นฟ้องบริษทัย่อยแห่งหนึ� งร่วมกบับุคคลอื�นต่อศาลปกครองกลางเรียกร้อง

ค่าเสียหายจาํนวน 2,206.04 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าบริษทัยอ่ยไดใ้ช้เครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมซึ� งส่งมอบให้ กสท. 

หลังจากสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการสิ�นสุดลง สําหรับช่วงเวลาจากวนัที� 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง วนัที� 3 ธันวาคม  

พ.ศ. 2558 ซึ� งเป็นช่วงเวลาที� กสทช. อนุญาตให้บริษทัยอ่ยดาํเนินการเพื�อเป็นการคุม้ครองผูใ้ช้บริการในกรณีสิ�นสุดของ

สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการและไดรั้บการขยายระยะเวลาตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”) ขณะนี�

คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ)

39.4.17 เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งไดย้ื�นฟ้อง กสทช. กทค. สาํนกังาน กสทช. และ เลขาธิการ กสทช. 

ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้เพิกถอนมติของ กทค. ที�สั�งให้บริษทัยอ่ยนาํส่งรายไดที้�คาํนวณขึ�นเอง จาํนวน 1,069.98

ลา้นบาท จากการให้บริการในช่วงมาตรการเยียวยาผูใ้ช้บริการ ระหวา่งวนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 17 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2557 นอกจากนี�บริษทัยอ่ยไดเ้รียกร้องให้ผูถู้กฟ้องดงักล่าวจ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการให้บริการระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว

จาํนวน 16,074.10 ลา้นบาท และยงัเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมเลขหมายที�บริษทัยอ่ยไดจ่้ายให้ กสทช. ดว้ยการถูกทาํให้

เขา้ใจผิดภายหลงัสัญญาให้ดาํเนินการให้บริการวิทยคุมนาคมระบบเซลลูล่า DIGITAL PCN 1800 สิ�นสุดจาํนวน 190.97

ลา้นบาท เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ไดย้ื�นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้จาํหน่ายคดีชั�วคราวเพื�อทบทวน

คาํสั�งตามมติของ กทค. ดงักล่าว บริษทัยอ่ยไดย้ื�นคาํแถลงคดัคา้นคาํร้องดงักล่าวต่อศาลปกครองกลางเมื�อวนัที� 15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2559 ขณะนี�คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

เมื�อวนัที�  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยได้ยื�นฟ้อง กสทช. กทค. สํานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.  

ต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ชาํระค่าใชจ่้ายให้บริษทัยอ่ย อนัเนื�องมาจากการปฏิบติัตามประกาศ กสทช. ระหวา่งวนัที� 

1 พฤศจิกายน พ.ศ 2558 ถึง วนัที� 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จาํนวนเงิน 709.65 ลา้นบาท ขณะนี�คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ

ศาลปกครองกลาง 

39.4.18 เมื�อวนัที� 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กสท. ไดย้ื�นฟ้องบริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องเงินจาํนวน 83.94 ลา้น

บาทซึ� งรวมดอกเบี�ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัฟ้องไปจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ�น โดยกล่าวอา้งวา่บริษทัยอ่ยไดติ้ดตั�งเครื�องและ

อุปกรณ์โทรคมนาคมเชื�อมต่อกบัเครื�องและอุปกรณ์ของ กสท. ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

39.4.19 เมื�อวนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดย้ื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ กสท. ชาํระเงิน

จาํนวน 11,827.67 ล้านบาท สําหรับปีดาํเนินการที� 11 ถึงปีดาํเนินการที� 17 พร้อมดอกเบี� ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วนัยื�น

คาํเสนอขอ้พิพาทไปจนกว่าการชาํระจะเสร็จสิ�น ค่าเสียหายที�เรียกร้องเป็นส่วนแบ่งรายไดที้�ไดจ่้ายเกินไปเนื�องจากการนาํ

รายได้จากการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามกฎหมาย (IC) มารวมคาํนวณส่วนแบ่งรายได้ ซึ� งตามสัญญา รายได้

จากการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมไม่ถือเป็นรายไดที้�จะตอ้งนาํมารวมคาํนวณเพื�อแบ่งให้ กสท.  ขณะนี�คดีอยูร่ะหว่าง

กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ 

39.4.20 เมื�อวนัที� 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 กสท.ไดย้ื�นเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรื�องร้องให้บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งชาํระ

เงินจาํนวน 2,596.51 ล้านบาท เป็นค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ�มของปีดาํเนินการที� 17 โดยกล่าวอา้งว่าบริษทัย่อย

คาํนวณไม่ถูกตอ้ง ขณะนี�คดีอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

39.4.21 เมื�อวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ยื�นฟ้องบริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้ชาํระเงินจาํนวน 

878.37 ลา้นบาท เป็นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศพัทส์ําหรับบริการโทรศพัท์เคลื�อนที�และค่าธรรมเนียมเพิ�มเติมสาํหรับ

ระยะเวลาบริการตั� งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ� งเป็นช่วงเวลาตามประกาศ กสทช. 

เรื�องมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการในกรณีสิ�นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� พ.ศ. 2556

และประกาศ กสทช. เรื�อง การคุม้ครองผูใ้ช้บริการเป็นการชั�วคราวในกรณีสิ�นสุดการอนุญาตหรือสัมปทานตามคาํสั�งคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (“คสช”) ฉบบัที� 94/2557 ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ)

39.4.22 เมื�อวนัที� 7 เมษายน พ.ศ. 2559 กสท. ได้ยื�นฟ้องบริษทัย่อยแห่งหนึ� งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้ชําระเงินจาํนวน 

22,972.07 ลา้นบาท เป็นค่าตอบแทนการใช้บริการขา้มโครงข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ภายในประเทศสําหรับช่วงเวลาตั�งแต่

วนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงวนัที� 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เมื�อวนัที� 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กสท. ได้ยื�นฟ้องเรียก

ค่าเสียหายเพิ�มเติมอีกจาํนวน 376.86 ล้านบาท สําหรับช่วงเวลาตั�งแต่วนัที� 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงวนัที� 3 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2558 รวมจาํนวนค่าเสียหายทั�งสิ�น 23,348.93 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

39.4.23 เมื�อวนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2559 กสท.ไดย้ื�นฟ้องบริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ชาํระค่าธรรมเนียม

การจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื�นฐานโดยทั�วถึงและบริการเพื�อสังคม  (“USO”) ที� กสท.ชาํระให้แก่ กสทช. ตามประกาศ 

กสทช. เรื� อง หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื�นฐานโดยทั�วถึงและบริการเพื�อสังคม

สําหรับระยะเวลาตั�งแต่วนัที�  3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวนัที� 30  มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นจาํนวนเงิน 501.34 ล้านบาท  

(รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั�งแต่วนัที�ผิดนัด คือ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวนัฟ้องคดีแล้ว) 

นอกจากนี�  กสท. ยงัเรียกค่าใช้บริการ CDMA ส่วนกลางจาํนวน 509.38 ล้านบาทสําหรับระยะเวลาตั�งแต่เดือน มกราคม 

พ.ศ. 2555 ถึงวนัที� 26 เมษายน พ.ศ. 2556 (รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคาํนวณตั�งแต่วนัที�

ผิดนดัถึงวนัฟ้องคดีแลว้) และค่าตอบแทนทาํการตลาดเป็นจาํนวนเงิน 2.66 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและดอกเบี�ยร้อยละ 7.5

ต่อปี นบัตั�งแต่วนัที�ผิดนดัจนถึงวนัฟ้องคดี) รวมทุนทรัพยที์�เรียกร้อง 1,013.38 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหว่างพิจารณาของ

ศาลปกครองกลาง 

39.4.24 เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กสท. ได้ยื�นฟ้องบริษทัย่อยแห่งหนึ� งต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้ชาํระเงินจาํนวน 

19,500.17 ล้านบาท (รวมดอกเบี� ยแล้ว) เป็นค่าตอบแทนการบริการขายส่งบริการตามสัญญาขายส่งบริการบนโครงข่าย

โทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบ HSPA ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจาณาของศาลปกครองกลาง

39.4.25 เมื�อวนัที� 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กสทช. ได้ยื�นฟ้องบริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้นาํส่งเงินจาํนวน 

1,150.66 ลา้นบาท โดยกล่าวอา้งว่าเป็นรายไดจ้ากการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�บนคลื�นความถี� 1800 MHz ระหว่างวนัที� 

16 กนัยายน พ.ศ. 2556 ถึง วนัที� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ� งเป็นช่วงระยะเวลาคุม้ครองผูใ้ช้บริการปัจจุบนัขอ้พิพาทอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

39.4.26 เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กสท. ไดย้ื�นเสนอขอ้พิพาทกบับริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกให้บริษทั

ยอ่ยเคลื�อนยา้ย รื� อถอนเครื�องและอุปกรณ์โทรคมนาคมของบุคคลอื�นที�ติดตั�งหรือเชื�อมต่อกบัอุปกรณ์ภายใตส้ัญญาที� กสท. 

ทาํกบับริษทัยอ่ย หรือให้ชดใชค้่าเสียหายจาํนวน 417.66 ลา้นบาท ขอ้พิพาทอยูร่ะหวา่งกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

39.4.27 เมื�อวนัที� 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยสองแห่งได้ยื�นฟ้อง กสทช. กบัพวกต่อศาลปกครองกลางเนื�องจากการละเวน้

และละเลยการปฏิบติัหน้าที�หรือปฏิบติัหน้าที�ตามที�กฎหมายกาํหนดอยา่งล่าช้าเกินสมควรในหลายกรณี รวมถึงจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อให้ขอ้มูลที�ไม่ถูกตอ้งหรือขอ้มูลที�รู้หรือควรรู้อยูแ่ลว้ว่าไม่อาจดาํเนินการได ้ทาํให้บริษทัยอ่ยหลงเชื�อเขา้

ร่วมประมูลทีวีดิจิตอลไปโดยหลงผิดในขอ้มูล บริษทัยอ่ยทั�งสองแห่งเรียกร้องค่าเสียหายจาํนวน 6,737.80 ลา้นบาท ปัจจุบนั

คดีอยูร่ะหวา่งการพิจาณาของศาลปกครองกลาง
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39. คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทยื�นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี�สินที�อาจจะเกดิขึ�น (ต่อ)

39.4 คดฟ้ีองร้องและข้อพพิาทของบริษทัย่อย (ต่อ)

39.4.28 เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� งยื�นฟ้อง กสท. ต่อศาลแพ่ง เรียกให้ กสท. ชาํระค่าเสียหายที� กสท. 

ไม่สามารถจดัหาเลขหมายโทรคมนาคมให้บริษทัย่อยได้ตามสัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�

ในระบบ HSPA เป็นจาํนวน 30,680.24 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีไดถู้กโอนยา้ยมาอยูใ่นการพิจารณาของศาลแพง่

39.4.29 เมื�อวนัที� 5 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งได้ฟ้องบริษทัมหาชนแห่งหนึ� งซึ� งเป็นคู่สัญญาที�อนุญาตให้ถ่ายทอด

ออกอากาศรายการฟุตบอลต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ เรียกร้องให้จ่ายคืนเงินจาํนวน 390.75

ล้านบาท เนื�องจากบริษทัมหาชนดังกล่าวไม่สามารถส่งมอบการถ่ายทอดออกอากาศให้บริษัทย่อยได้ ต่อมาเมื�อวนัที� 

27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัมหาชนแห่งนั�นไดย้ื�นฟ้องเจา้ของสิทธิการถ่ายทอดออกอากาศและบริษทัย่อยดงักล่าวและ

บุคคลอื�นอีก 18 ราย ต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจาํนวน 1,401.22

ลา้นบาทจากการถูกยกเลิกสญัญา ขณะนี�ทั�งสองคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ

ผลที�สุดของคดีความดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี�  ดงันั�นกลุ่มกิจการจึงไม่ได้ตั�งสํารองสําหรับผลเสียหาย 

ที�อาจจะเกิดขึ�นจากผลของคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงินยกเวน้ตามที�ระบุไว้

40. ค่าแอสเสสชาร์จ 

40.1 ค่าแอสเสสชาร์จของบริษทั 

เมื�อวนัที� 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 บริษทัได้ยื�นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเกี�ยวกบักรณีพิพาทที�เกิดจากสัญญาร่วมการงาน

ระหว่างบริษทั กบั ทศท. ตามสัญญาร่วมการงานระบุไวว้่าบริษทัมีสิทธิไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจากการที� ทศท. นาํบริการหรือ

อนุญาตให้บุคคลที�สามให้บริการพิเศษบนโครงข่าย ทศท. ได้อนุญาตให้ กสท. และผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมรายอื�นให้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�บนโครงข่ายและไดรั้บค่าเชื�อมโยงโครงข่ายจาก กสท. และผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมรายอื�น อยา่งไรก็ตาม ทศท. 

เห็นว่าบริการดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นบริการพิเศษ ดงันั�นจึงปฏิเสธที�จะจ่ายผลตอบแทนในส่วนของบริษทัดงักล่าว ดงันั�นบริษทัจึงขอให้

อนุญาโตตุลการชี� ขาดให้ ทศท. จ่ายส่วนแบ่งในส่วนของบริษทัสาํหรับค่าเชื�อมโยงโครงข่ายที� ทศท. ไดรั้บนบัตั�งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2535

ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นจาํนวนเงิน 25,419.40 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 คณะอนุญาโตตุลาการได้ส่งคาํชี� ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการ ลงวนัที�  17 มกราคม พ.ศ. 2549 มายงับริษัท คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํชี� ขาดโดยเสียงข้างมาก

ซึ� งสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี�
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40. ค่าแอสเสสชาร์จ (ต่อ)

40.1 ค่าแอสเสสชาร์จของบริษทั (ต่อ)

1. ให้บริษทัมีสิทธิรับผลประโยชน์จากการที� ทศท. นาํบริการพิเศษมาใช้ผ่านโครงข่ายของบริษทัหรือการที� ทศท. อนุญาตให้

บุคคลอื�นนาํบริการพิเศษมาใชผ้า่นโครงข่ายของบริษทั

2. สาํหรับผลประโยชน์นับตั�งแต่เริ�มตน้จนถึงวนัที� 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้ ทศท. ชาํระเงินจาํนวน 9,175.82 ลา้นบาท พร้อมดว้ย 

ดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินจาํนวนดงักล่าวนบัตั�งแต่วนัที� 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้แก่บริษทัจนกวา่ ทศท. จะชาํระ

เสร็จสิ�นให้ ทศท. ชาํระเงินตามคาํชี�ขาดขอ้นี� ให้แก่บริษทัภายใน 60 วนันบัตั�งแต่วนัที�ไดรั้บคาํชี� ขาด อยา่งไรก็ตาม ทศท. ไม่ไดช้าํระ

ค่าเสียหายใดๆ ซึ� งค่าเสียหาย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 เป็นจาํนวน 15,620.26 ลา้นบาท 

3. สาํหรับผลประโยชน์ตั�งแต่วนัที� 23 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็นตน้ไป ให้ ทศท. แบ่งผลประโยชน์ตอบแทนให้บริษทัในอตัราร้อยละ 50

ของผลประโยชน์ที� ทศท. ไดรั้บจริง

เมื�อวนัที� 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ทศท. ยื�นคาํร้องต่อศาลปกครองกลางเพื�อขอเพิกถอนคาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการ ต่อมาเมื�อวนัที� 

19 กนัยายน พ.ศ. 2549 บริษทัไดย้ื�นคาํคดัคา้นต่อศาลปกครองกลางและศาลปกครองกลางไดรั้บเรื�องไวแ้ลว้เมื�อวนัที� 28 กนัยายน พ.ศ. 2549

และเมื�อวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริษทัไดข้อให้มีการบงัคบัตามคาํชี� ขาดของอนุญาโตตุลาการ ศาลปกครองกลางไดมี้คาํสั�งให้

รวมคดีที� ทศท. เป็นผูร้้องเพื�อขอให้ศาลเพิกถอนคาํชี�ขาดของอนุญาโตตุลาการมาพิจารณาพร้อมกนั  

เมื�อวนัที� 19 กนัยายน พ.ศ. 2555 ศาลปกครองกลางได้ตดัสินเป็นประโยชน์กับทาง ทศท. โดยพิพากษาให้เพิกถอนคาํชี� ขาดของ

อนุญาโตตุลาการลงวนัที� 17 มกราคม พ.ศ. 2549 เมื�อวนัที� 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดย้ื�นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลาง

ต่อศาลปกครองสูงสุด 

เมื�อวนัที� 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ศาลปกครองสุงสุดได้พิพากษายื�นตามคาํพิพากษาของศาลปกครองกลางให้เพิกถอนคาํชี� ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ  

เมื�อวนัที� 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยื�นคาํร้องเพื�อขอให้พิจารณาใหม่ต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื�อวนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2560 

ศาลปกครองกลางไม่รับการยื�นคาํร้องในขา้งตน้ ต่อมาเมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 บริษทัยื�นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

สาํหรับคาํร้องขอพิจารณาคดีใหม่
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40. ค่าแอสเสสชาร์จ (ต่อ)

40.2 ค่าแอสเสสชาร์จของบริษทัย่อย 

เมื�อวนัที� 5 ตุลาคม พ.ศ. 2549 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งได้ส่งจดหมายถึง ทศท. ให้เขา้ร่วมเจรจาเกี�ยวกับสัญญาการเชื�อมต่อโครงข่าย

โทรคมนาคม (“IC”) ระหว่างโครงข่ายของบริษทัยอ่ยและโครงข่ายของ ทศท. ต่อมาเมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บริษทัยอ่ยได้ส่ง

หนงัสือแจง้ ทศท. และ กสท. เพื�อแจง้วา่จะหยดุชาํระค่าแอสเสสชาร์จ (Access charge) ภายใตส้ญัญาเชื�อมต่อโครงข่าย (“สัญญา AC”) 

เนื�องจากอตัราและการเรียกเก็บค่าแอสเสสชาร์จภายใตส้ัญญา AC ขดัแยง้กบักฎหมายหลายประการ บริษทัยอ่ยไดร้้องขอให้ ทศท. เขา้ร่วม

ลงนามในสญัญา IC  กบับริษทัยอ่ยเพื�อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือให้เรียกเก็บอตัราเรียกเก็บชั�วคราวที�ประกาศโดย กทช. ขณะที�การ

เจรจาเรื�องการเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกบั ทศท. ยงัไม่มีขอ้ยติุ

อย่างไรก็ตาม เมื�อวนัที� 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ทศท. ได้ส่งหนังสือเพื�อแจ้งว่าบริษทัย่อยดงักล่าวไม่มีสิทธิที�จะใช้และเชื�อมต่อ

โครงข่ายของบริษทัยอ่ยกบัโครงข่ายของ ทศท. เนื�องจากบริษทัยอ่ยแห่งนั�นไม่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ�งออกโดย

กทช. และไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ทศท. โตแ้ยง้วา่สญัญา AC ไม่ไดฝ่้าฝืนกฎหมายใด ๆ ดงันั�น อตัราและการเรียกเก็บค่า

แอสเสสชาร์จภายใตส้ญัญา AC ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไป 

เมื�อวนัที� 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ื�นขอ้พิพาทเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาท กทช. วา่ดว้ยการใชแ้ละเชื�อมต่อ

โครงข่ายโทรคมนาคม (IC) เพื�อขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้พิพาท (“กวพ.”) มีคาํวินิจฉัยให้ ทศท. ดาํเนินการทาํสัญญาเชื�อมต่อ

โครงข่าย (IC) กบับริษทัยอ่ย กวพ. มีคาํวินิจฉัยและ กทช.มีคาํชี� ขาดว่า บริษทัยอ่ยมีสิทธิที�จะเขา้เจรจาทาํสัญญาเชื�อมต่อโครงข่าย (IC)

กบั ทศท. เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และวนัที� 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตามลาํดบั ต่อมาเมื�อวนัที� 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

ทศท. ไดต้กลงที�จะเขา้เจรจาทาํสัญญาเชื�อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) กบับริษทัยอ่ยแลว้แต่มีเงื�อนไขว่าจะทาํสัญญาเฉพาะเลข

หมายใหม่ที�บริษทัยอ่ยได้รับจดัสรรจาก กทช. เท่านั�น บริษทัย่อยดงักล่าวได้ตกลงตามที� ทศท. เสนอ แต่สําหรับเลขหมายเก่านั�น

บริษทัยอ่ยยงัคงดาํเนินการให้เป็นเรื�องของขอ้พิพาทและอยูใ่นดุลยพินิจของศาลแพง่ต่อไป 

เมื�อวนัที� 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ทศท. ได้ยื�นฟ้องบริษทัยอ่ยต่อศาลแพ่งฐานผิดสัญญา (ขอ้ตกลง) เชื�อมโยงโครงข่าย (แอสเสสชาร์จ) 

และเรียกร้องให้บริษทัย่อยชาํระค่าแอสเสสชาร์จที�คา้งชาํระพร้อมดอกเบี� ยและภาษีมูลค่าเพิ�มเป็นจาํนวนเงิน 4,508.10 ล้านบาท 

เมื�อวนัที� 16 กนัยายน พ.ศ. 2552 ศาลแพ่งและศาลปกครองกลางมีความเห็นพอ้งกนัวา่คดีดงักล่าวอยูใ่นเขตอาํนาจศาลปกครอง ดงันั�น

ศาลแพง่จึงจาํหน่ายคดีออกจากศาลแพง่ 

ต่อมาเมื�อวนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทศท. ไดย้ื�นฟ้อง กสท. ร่วมกบับริษทัยอ่ยต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้ชาํระค่าเชื�อมโยง

โครงข่ายจาํนวนเงิน 41,540.27 ลา้นบาท  

เมื�อวนัที� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทศท. ไดย้ื�นคาํร้องขอเพิ�มเติมจาํนวนเงินที�เรียกร้องเป็น 59,628.00 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยตั�งแต่

วนัฟ้องไปจนกวา่จะชาํระเสร็จสิ�นขณะนี�คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ถา้บริษทัยอ่ยตอ้งชาํระค่าแอสเสสชาร์จ บริษทัยอ่ยอาจตอ้งบนัทึกค่าแอสเสสชาร์จเป็นค่าใช้จ่ายและค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิ�มเติมสาํหรับ

ระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 ดงันี�
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40. ค่าแอสเสสชาร์จ (ต่อ)

40.2 ค่าแอสเสสชาร์จของบริษทัย่อย (ต่อ)

ผลกระทบสุทธิต่อ

กาํไรหรือขาดทุนรวม

ซึ�งสุทธิจากเงนิ

ค่าแอสเสสชาร์จ ส่วนแบ่งรายได้ที�จ่าย

ค้างจ่าย ให้แก่ กสท. 

ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรับระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

ถึงวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2556 32,344.56 23,762.55

ฝ่ายบริหารและที�ปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าบริษทัยอ่ยแห่งนั�นไม่มีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าแอสเสสชาร์จขา้งตน้ 

ผลที�สุดของคดีความดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถคาดการณ์ไดใ้นขณะนี�  ดงันั�นกลุ่มกิจการจึงไม่ไดบ้นัทึกรายไดแ้ละไม่ไดต้ั�งสาํรองสาํหรับผลเสียหาย

ที�อาจจะเกิดขึ�นจากผลของคดีดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน

41. ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน

ระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํรายการกบั DIF ดงัต่อไปนี�

1. รายการโอนขายสินทรัพยแ์ละสิทธิรายได้: บริษทัย่อย AWC ได้เข้าทาํสัญญาโอนขายสินทรัพยแ์ละสิทธิรายได้เพิ�มเติม (“สัญญา”)   

ลงวนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื�อโอนสิทธิในรายได้สุทธิจากค่าเช่าเสาโทรคมนาคมจาํนวน 149 ตน้ (รวมถึงเงินที�ไดรั้บจากการ

ใช้สิทธิเรียกร้อง สิ�งตอบแทน อาํนาจการตดัสินใจ การเรียกร้อง รวมทั�งการดาํเนินการหรือสิทธิอื�นใดที�อาจเกิดขึ�นจาก หรือเกี�ยวกบั

รายไดห้รือสญัญาซึ� งก่อให้เกิดรายไดด้งักล่าว) ตั�งแต่วนัที�สัญญา มีผลบงัคบัใช้ (วนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) จนถึงวนัสิ�นสุดสัญญา 

(วนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568) ภายใตส้ญัญา AWC จะตอ้งโอนกรรมสิทธิความเป็นเจา้ของเสาโทรคมนาคมให้กบั DIF ในวนัครบกาํหนดสญัญา

2. รายการโอนขายสินทรัพยแ์ละเช่ากลบั: เมื�อวนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยคือ TUC TMV และ TICC ไดเ้ขา้ทาํสญัญาโอนขาย

สินทรัพย ์(“สญัญา”) และแกไ้ขเพิ�มเติมสัญญาให้เช่าช่วงเคเบิ�ลใยแกว้นาํแสงและสัญญาให้เช่าหลกัลงวนัที� 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และ 

วนัที� 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ตามลาํดบักบั DIF โดยโอนขายและเช่ากลบัเสาโทรคมนาคมจาํนวน 2,939 ตน้ และเคเบิ�ลใยแกว้นาํแสงจาํนวน 

29,693 กิโลเมตร จาก DIF โดยมีระยะเวลาเช่า 16 ปี สัญญาเช่าสิ�นสุดวนัที� 15 กนัยายน พ.ศ. 2576 ภายใตเ้งื�อนไขของสัญญาบริษทัยอ่ย

ดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือนตามที�ระบุไวใ้นสญัญา

3. รายการให้เช่าระยะยาวและเช่ากลบั: TICC ไดเ้ขา้ทาํสัญญาให้เช่าระยะยาว (“สัญญาเช่า”)  กบั DIF โดยตกลงให้เช่าเคเบิ�ลใยแกว้นาํแสง

จาํนวน 13,542 กิโลเมตรเป็นระยะเวลา 30 ปีโดยมีสิทธิในการซื�อเมื�อสิ�นสุดสัญญาเช่าในราคาใชสิ้ทธิ 1,500.00 ลา้นบาท สัญญาส่วนที�หนึ� ง

จะสิ�นสุดในวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2590 โดย DIF ไดจ่้ายค่าเช่าเป็นการล่วงหน้าตามราคาซื�อขายที�ตกลงกนันอกจากนี�  TICC ไดท้าํสัญญาเช่า

กลบัสินทรัพยด์งักล่าวจาก DIF เป็นระยะเวลา 16 ปี โดย TICC จะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสญัญาเช่า
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41. ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน (ต่อ)

กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาวิธีการปฎิบติัทางบญัชีของรายการดงักล่าวอยา่งรอบคอบและละเอียดถี�ถ้วนโดยพิจารณาในเนื�อหาของรายการและ

สรุปไดด้งันี�

• AWC: โอนขายสิทธิในรายไดสุ้ทธิของเสาโทรคมนาคมจาํนวน 149 ตน้และจะโอนกรรมสิทธิ� ทางกฎหมายในสินทรัพยที์�ขายเมื�อสัญญา

เช่าสิ�นสุดลงในวนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2568 แมว้่าก่อนวนัสิ�นสุดสัญญาเช่าจะไม่มีการโอนกรรมสิทธิ� ทางกฎหมายของสินทรัพยที์�ขาย 

แต่ในเนื� อหาสาระ ความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนัยสําคญัของสินทรัพยไ์ด้ถูกโอนให้ DIF แล้ว นอกจากนี� กลุ่มบริษทัไม่เกี�ยวขอ้ง

ในสินทรัพยที์�ขายในระดบัเจา้ของพึงกระทาํหรือไม่ไดค้วบคุมสินทรัพยที์�ขายทั�งทางตรงและทางออ้ม ดงันั�นรายการดงักล่าวถือเป็นการ

ขายสินทรัพยใ์ห้ DIF ณ วนัเริ�มแรก

• TMV TUC ขายและโอนกรรมสิทธิ� ตามกฎหมายของสินทรัพย ์การเช่ากลบัไดมี้การทดสอบตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที� 17 เรื�อง “สญัญาเช่า” และสรุปวา่เป็นการเช่าดาํเนินงาน

• TICC สัญญาเช่าระยะยาวและเช่ากลบั: สัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 30 ปีโดยมีสิทธิในการซื�อ ณ วนัสิ�นสุดสัญญา ไดมี้การทดสอบตาม

เงื�อนไขที�ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 เรื�อง “สัญญาเช่า” สรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน สําหรับสัญญาเช่ากลบัเป็นเวลา 16 ปี  

ไดมี้การทดสอบและสรุปวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

• นอกจากนี�ขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปนี�ไดถู้กนาํมาพิจารณาวา่ความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนยัสาํคญัเกี�ยวกบัสินทรัพยที์�ขายไดมี้การโอนแลว้ 

- DIF เป็นผูรั้บความเสี�ยงหากมีความเสียหายต่อสินทรัพยแ์ละความเสี�ยงในความไม่แน่นอนของรายไดใ้นอนาคต

- กลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในส่วนแบ่งรายไดที้� DIF อาจมีเพิ�มในอนาคต

- หลงัจากการขาย AWC เป็นเพียงตวักลางมีหนา้ที�ส่งผา่นรายไดใ้ห้ DIF เท่านั�น

- ผูถื้อหน่วยลงทุนของ DIF เป็นผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจในฐานะเป็นเจา้ของสินทรัพย์

เมื�อวนัที� 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัและ DIF ไดเ้สร็จสิ�นการทาํรายการ ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี�

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้กาํไรจากการขายสินทรัพยเ์สาโทรคมนาคมของ AWC และของ TUC จาํนวน 2,429.88 ลา้นบาท ภายใต ้“รายไดอื้�น” รับรู้

รายไดจ้ากการขายเคเบิ�ลใยแกว้นาํแสงของ TICC และ TMV จาํนวน 6,270.52 ล้านบาท ภายใต ้“รายได้จากการขายสินคา้” และรับรู้ตน้ทุน 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัสินคา้ที�ขาย จาํนวน 311.88 ลา้นบาท ภายใต ้“ตน้ทุนขาย” ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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41. ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื�นฐาน (ต่อ)

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2560 

ล้านบาท

เงินสดที�ไดรั้บ 12,898.00

หกั  ตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนอื�นที�เกี�ยวขอ้ง (930.85)

หกั  ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้ง (298.60)

กาํไรจากการขายสินทรัพย์ 11,668.55

หกั กาํไรที�ยงัไม่รับรู้จากการขายสินทรัพย์ (3,280.03)

กาํไรที�รับรู้ในปี พ.ศ. 2560 8,388.52

กาํไรที�ยงัไม่รับรู้เป็นสัดส่วนร้อยละ 28.11 ของกาํไรจากการทาํธุรกรรมที�กลุ่มบริษทัยงัไม่สามารถรับรู้ไดเ้นื�องจากกลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสีย

ใน DIF ร้อยละ 28.11 

42. รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง

หรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที�ทาํหนา้ที�ถือหุ้น บริษทัยอ่ย กิจการร่วมคา้และกิจการที�เป็นบริษทัยอ่ย

ในเครือเดียวกนั นอกจากนี�บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ� งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัว

ที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่านั�น

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเนื�อหาของความสัมพนัธ์มากกว่า

รูปแบบทางกฎหมาย 

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑเ์ป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั
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42. รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ก) การขายสินค้าและบริการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

รายได้จากการขายสินค้า 

บริษทัร่วม 6,271.29 1.37 - -

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั:

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ์ 684.87 1,725.69 - -

6,956.16 1,727.06 - -

รายได้จากการให้บริการ 

บริษทัยอ่ย - - 9,085.96 5,093.92

กิจการร่วมคา้ 3.92 1.23 - -

บริษทัร่วม 557.86 743.53 - -

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ์ 1,109.91 1,086.80 24.06 32.95

กลุ่มบริษทั China Mobile 179.79 141.81 - -

1,851.48 1,973.37 9,110.02 5,126.87

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการถือหุ้นทุนในบริษทั เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั�น (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นสัดส่วนร้อยละ 9.42

(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 9.42)  
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42. รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ข) การซื�อสินค้าและบริการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

การซื�อสินค้า

บริษทัยอ่ย - - 0.30 -

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ์ 2,310.92 4,793.26 - -

2,310.92 4,793.26 0.30 -

การซื�อบริการ

บริษทัยอ่ย - - 977.25 1,004.37

กิจการร่วมคา้ 8.52 2.24 - -

บริษทัร่วม 5,551.52 5,520.31 - -

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ์ 6,367.63 6,058.81 583.17 443.18

กลุ่มกิจการ China Mobile 88.69 44.54 - -

บริษทั เอน็อีซี คอร์ปอเรชั�น (ประเทศไทย) จาํกดั 0.26 0.29 - -

12,016.62 11,626.19 1,560.42 1,447.55

ค) ยอดค้างชําระที�เกดิจากการซื�อและขายสินค้าและบริการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ลูกหนี�บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั:

(รวมอยู่ใน “ลูกหนี�การค้า” (หมายเหตุข้อ 17))

บริษทัยอ่ย - - 7,754.37 6,043.19

กิจการร่วมคา้ 3.16 0.15 - -

บริษทัร่วม 722.72 86.59 - -

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ์ 9,918.49 7,629.14 160.42 133.71

กลุ่มกิจการ China Mobile 93.76 157.25 - -

10,738.13 7,873.13 7,914.79 6,176.90



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

122

42. รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ค) ยอดค้างชําระที�เกดิจากการซื�อและขายสินค้าและบริการ(ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เจ้าหนี�บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั:

(รวมอยู่ใน “เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น”)

บริษทัยอ่ย - - 1,146.13 733.17

กิจการร่วมคา้ 66.47 3.49 - -

บริษทัร่วม 309.93 315.85 - -

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ์ 4,964.58 3,419.11 227.91 74.31

กลุ่มกิจการ China Mobile 28.32 21.16 - -

5,369.30 3,759.61 1,374.04 807.48

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

ประเภทหมุนเวียน 197.00 147.00 9,573.44 3,000.00

รวม 197.00 147.00 9,573.44 3,000.00

การเปลี�ยนแปลงของเงินให้กูย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ล้านบาท ล้านบาท 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี 147.00 3,000.00

เงินใหกู้ย้มืเพิ�ม

   - เงินตน้ 50.00 28,952.62

รับชาํระคืน 

   - เงินตน้ - (22,379.18)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 197.00 9,573.44



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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42. รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ง) เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัในงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย เงินให้กูย้ืมแก่กลุ่มกิจการเครือเจริญ

โภคภณัฑ ์จาํนวน 147.00 ลา้นบาท และเงินให้กูย้ืมแก่ TG จาํนวน 50.00 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559: 147.00 ลา้นบาท ซึ� งเป็นเงินให้กูย้ืมแก่

กลุ่มกิจการเครือเจริญโภคภณัฑ)์ ซึ� งเป็นตั�วสญัญาใชเ้งินชนิดเมื�อทวงถาม โดยคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ MLR ต่อปี 

ดอกเบี�ยรับที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวน 10.71 ลา้นบาท 

และ 119.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2559 : 10.91 ลา้นบาท และ 416.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

จ) เงนิกู้ยืมจากกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทหมุนเวียน 5.02 -

รวม 5.02 -

การเปลี�ยนแปลงของเงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั มีดงันี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ล้านบาท 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัตน้ปี -

เงินกูย้มืเพิ�ม 2,083.56

จ่ายคืนเงินกูย้มื (2,078.54)

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัสิ�นปี 5.02

ดอกเบี�ยจ่ายที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวน 1.14 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 6.29 

ลา้นบาท) 



บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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42. รายการกบับุคคลและกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการต่อไปนี� เป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ต่อ)

ฉ) ดอกเบี�ยค้างรับจากเงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเบี�ยค้างรับ 

(รวมอยู่ใน “ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น”)

บริษทัยอ่ย - - 26.68 -

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 49.34 42.43 - -

49.34 42.43 26.68 -

ช) ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที�บริหารระดบัสูง

ในปี พ.ศ. 2560 ค่าตอบแทนกรรมการและเจา้หน้าที�บริหารระดบัสูงของกลุ่มกิจการและบริษทัเป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 278.26 ลา้นบาท 

และ 220.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2559 : 260.67 ลา้นบาท และ 197.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั)   

ผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกษียณอายุสําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที�บริหารสําหรับปี พ.ศ. 2560 เป็นจาํนวนเงิน 10.89 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2559 : 9.72 ลา้นบาท) 

ซ) เงนิปันผลรับ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วม จาํนวน 1,583.81 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1,556.87 ลา้นบาท) และรับรู้เป็น 

“รายได้เงินปันผล” ภายใต้หัวขอ้ “รายได้อื�น” ในกาํไรหรือขาดทุนเฉพาะกิจการ และรับรู้โดยตรงไปยงัเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน

งบการเงินรวม ในระหวา่งปีบริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย (พ.ศ. 2559 : 400.63 ลา้นบาท) 

43 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�นรายงานทางการเงนิ

เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.031 บาทต่อหุ้น รวมทั�งสิ�น 1,034.41 ลา้นบาท 

โดยจะจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นทั�งหมดที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที� �� มีนาคม พ.ศ. ���� บริษทัจะนาํเสนอเพื�อการอนุมติัจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวในที�ประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัต่อไป


