
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 งบกาํไร

ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบ

แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของ

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว

จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(สุพจน ์สิงห์เสน่ห์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 2826 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

10 สิงหาคม 2558 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,616,387          2,769,148          1,038,274           443,267              
เงินลงทุนชัว่คราว 5 1,444,176          1,736,196          920,000              800,000              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 1,997,139          1,946,174          1,167,830           1,124,232           
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 44,984               71,227               96,054                141,707              
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 4 217,764             291,144             217,764              291,144              
สินคา้คงเหลือ 224,898             236,495             151,176              155,494              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 60,387               21,241               34,387                16,096                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,605,735          7,071,625          3,625,485           2,971,940           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                     -                     8,239                  9,844                  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                     1,913,540           1,913,540           
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 1,241,492          1,082,914          137,639              137,639              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 8,579,404          8,352,631          7,628,621           7,346,225           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตให้ดาํเนินการ 8 12,246,320        13,249,341        12,246,320         13,249,341         
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 8 27,502               44,364               27,755                44,691                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 886,527             966,818             567,547              615,261              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 220,957             248,168             101,998              121,229              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 997,235             871,852             969,954              844,082              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 24,199,437        24,816,088        23,601,613         24,281,852         

รวมสินทรัพย์ 31,805,172        31,887,713        27,227,098         27,253,792         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 529,503             871,105             379,503              641,105              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 910,935             1,060,951          384,510              497,918              
เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ 192,742             173,001             177,299              157,851              
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,205                 280                    1,463                  32,819                
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 10 652,999             639,536             591,393              577,777              
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 679,612             783,381             898,539              689,883              
ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย 759,893             285,699             759,893              285,699              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 178,331             53,616               101,110              -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 107,449             118,383             84,029                70,953                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,012,669          3,985,952          3,377,739           2,954,005           

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 315,517             307,953             315,517              307,953              
เงินกูย้ืมระยะยาว 10 9,419,894          9,590,329          9,266,144           9,426,067           
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9 358,858             337,041             213,465              199,067              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 380,935             381,809             357,886              354,836              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 10,475,204        10,617,132        10,153,012         10,287,923         

รวมหนีสิ้น 14,487,873        14,603,084        13,530,751         13,241,928         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 11
   ทุนจดทะเบียน 5,494,513          5,489,086          5,494,513           5,489,086           

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 5,479,688          5,479,688          5,479,688           5,479,688           
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 11 4,301,990          4,301,990          4,301,990           4,301,990           
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 544,155             544,155             544,155              544,155              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,869,748          5,469,863          3,356,526           3,676,733           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 684,613             1,091,666          13,988                9,298                  
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 16,880,194        16,887,362        13,696,347         14,011,864         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 437,105             397,267             -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,317,299        17,284,629        13,696,347         14,011,864         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 31,805,172        31,887,713        27,227,098         27,253,792         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 4
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 2,938,697         2,966,257         1,771,254         1,750,421         
รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ -                    5,292                -                    5,292                
รายไดอ่ื้น 287,641            28,741              46,884              46,315              
รวมรายได้ 3,226,338         3,000,290         1,818,138         1,802,028         

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 1,500,404         1,437,344         913,054            858,369            
ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ -                    5,292                -                    5,292                
ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ดาํเนินการ 256,890            248,120            256,890            248,120            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 75,217              76,343              28,713              37,695              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 427,839            456,585            192,658            189,014            
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 26,368              24,376              19,762              18,027              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 201,838            14,529              213,389            10,732              
ตน้ทุนทางการเงิน 81,841              95,101              74,762              90,796              
รวมค่าใช้จ่าย 2,570,397         2,357,690         1,699,228         1,458,045         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 77,296              42,235              -                    -                    
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 733,237            684,835            118,910            343,983            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (114,760)           (128,725)           (28,710)             (69,178)             

กาํไรสําหรับงวด 618,477            556,110            90,200              274,805            

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 572,131            497,775            90,200              274,805            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 46,346              58,335              -                    -                    

กาํไรสําหรับงวด 618,477 556,110 90,200 274,805 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 13

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.52                  0.45                  0.08                  0.25                  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 0.52                  0.45                  0.08                  0.25                  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสําหรับงวด 618,477            556,110            90,200              - 274,805            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ในต่างประเทศ 180,504            51,010              -                    -                    
ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    (1,022)               -                    -                    
ผลต่างการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุนเผ่ือขาย (287,812) 20,990              -                    -                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด

   - สุทธิจากภาษี (107,308)           70,978              -                    -                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 511,169            627,088            90,200              274,805            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 463,393            568,739            90,200              274,805            
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 47,776              58,349              -                    -                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 511,169            627,088            90,200              274,805            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 4
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 6,012,421         5,811,435         3,662,764         3,401,716         
รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ -                    173,176            -                    173,176            
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                    38,786              -                    36,458              
รายไดอ่ื้น 330,250            66,021              93,314              158,314            
รวมรายได้ 6,342,671         6,089,418         3,756,078         3,769,664         

ค่าใช้จ่าย 4
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 3,108,207         2,942,811         1,924,955         1,840,253         
ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ -                    173,176            -                    173,176            
ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ดาํเนินการ 508,424            490,417            508,424            490,417            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 162,669            169,825            70,769              91,627              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 874,028            883,112            409,429            369,483            
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 53,787              49,967              39,792              37,507              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 127,485            -                    140,660            -                    
ตน้ทุนทางการเงิน 163,924            180,877            149,556            172,005            
รวมค่าใช้จ่าย 4,998,524         4,890,185         3,243,585         3,174,468         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 123,666            67,085              -                    -                    
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้จากการดาํเนินงานต่อเนื่อง 1,467,813         1,266,318         512,493            595,196            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (261,577)           (242,909)           (120,341)           (116,736)           

กาํไรสําหรับงวด 1,206,236 1,023,409 392,152 478,460 

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,112,244         896,721            392,152            478,460            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 93,992              126,688            -                    -                    

กาํไรสําหรับงวด 1,206,236 1,023,409 392,152 478,460 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 13

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1.01                  0.82                  0.36                  0.44                  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 1.01                  0.82                  0.36                  0.44                  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสําหรับงวด 1,206,236         1,023,409         392,152            - 478,460            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    -                    

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ในต่างประเทศ 75,013              32,332              -                    -                    
ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    (1,022)               -                    -                    
ผลต่างการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

เงินลงทุนเผ่ือขาย (485,804)           (13,636)             -                    -                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด

   - สุทธิจากภาษี (410,791)           17,674              -                    -                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 795,445            1,041,083         392,152            478,460            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 700,501            914,814            392,152            478,460            
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 94,944              126,269            -                    -                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 795,445            1,041,083         392,152            478,460            

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลสะสม

การลดสัดส่วน ผลต่างจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น เงินลงทุน ผลต่างจาก เปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ ในบริษทัยอ่ยและ การแปลงค่า ในมลูค่ายตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ บริษทัร่วม งบการเงิน เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 5,479,688 4,301,990 493,237 4,413,069 2,432 331,457 (42,464) 563,663 855,088            15,543,072 38,391 15,581,463 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                   -                   -              -                   -                   -                 -                  -                          -                   -                  707,317 707,317 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ปรับปรุงใหม่ 5,479,688 4,301,990 493,237 4,413,069 2,432 331,457 (42,464) 563,663 855,088 15,543,072 745,708 16,288,780 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 -                   -                   -              -                   1,580               -                 -                  -                          1,580                1,580 -                 1,580 

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                   -                   -              (493,172)          -                   -                 -                  -                          -                   (493,172) (120,545)        (613,717)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -              (493,172)          1,580               -                 -                  -                          1,580                (491,592)         (120,545)        (612,137)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                   -                   -              896,721 -                   -                 -                  -                          -                   896,721 126,688          1,023,409 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -              -                   -                   (1,022)            32,751            (13,636)                   18,093              18,093 (419)               17,674 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -              896,721           -                   (1,022)            32,751            (13,636)                   18,093              914,814          126,269          1,041,083     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 5,479,688 4,301,990 493,237 4,816,618 4,012 330,435 (9,713) 550,027 874,761 15,966,294 751,432 16,717,726 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 10



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลสะสม

การลดสัดส่วน ผลต่างจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น เงินลงทุน ผลต่างจาก เปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ ในบริษทัยอ่ยและ การแปลงค่า ในมลูค่ายตุิธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ บริษทัร่วม งบการเงิน เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 5,479,688 4,301,990 544,155 5,469,863 9,298 328,845 (45,877) 799,400                  1,091,666 16,887,362 38,566 16,925,928 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                   -                   -              -                   -                   -                 -                  -                          -                   -                  358,701 358,701 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่ 5,479,688 4,301,990 544,155 5,469,863 9,298               328,845 (45,877) 799,400 1,091,666 16,887,362 397,267 17,284,629 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 -                   -                   -              -                   4,690               -                 -                  -                          4,690                4,690              -                 4,690            

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                   -                   -              (712,359)          -                   -                 -                  -                          -                   (712,359)         (55,106)          (767,465)      

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -              (712,359)          4,690               -                 -                  -                          4,690                (707,669)         (55,106)          (762,775)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                   -                   -              1,112,244        -                   -                 -                  -                          -                   1,112,244       93,992            1,206,236     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                   -                   -              -                   -                   -                 74,061            (485,804)                 (411,743)          (411,743)         952                 (410,791)      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                   -                   -              1,112,244        -                   -                 74,061            (485,804)                 (411,743)          700,501          94,944            795,445        

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 5,479,688        4,301,990         544,155       5,869,748        13,988             328,845         28,184            313,596                  684,613            16,880,194     437,105          17,317,299   

กาํไรสะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

งบการเงินรวม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 11



บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ทุนสาํรองอื่นการจ่าย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ผูถ้ือหุน้บริษทั

(พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 5,479,688 4,301,990 493,237                3,202,467             2,432 13,479,814 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 -                       -                       -                       -                       1,580                    1,580                    
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                       -                       -                       (493,172)               -                       (493,172)               
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       -                       (493,172)               1,580                    (491,592)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร -                       -                       -                       478,460                -                       478,460                
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                       478,460                -                       478,460                

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 5,479,688 4,301,990 493,237 3,187,755 4,012 13,466,682 

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ทุนสาํรองอื่นการจ่าย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ผูถ้ือหุน้บริษทั

(พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 5,479,688 4,301,990 544,155                3,676,733             9,298 14,011,864 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 -                       -                       -                       -                       4,690 4,690                    
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 14 -                       -                       -                       (712,359)               -                       (712,359)               
รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       -                       (712,359)               4,690                    (707,669)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กาํไร -                       -                       -                       392,152                -                       392,152                
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                       392,152                -                       392,152                

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 5,479,688 4,301,990 544,155 3,356,526 13,988 13,696,347 

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 1,112,244      896,721         392,152         478,460         

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 8 312,189         217,264         197,788         109,828         

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

   สญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 8 1,003,021      947,480         1,003,021      947,480         

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 8 16,862           2,293             16,936           2,204             

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 69,396           63,186           47,902           46,059           

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 25,775           26                  24,993           -                

รายไดจ้ากการลงทุน (281,638)       (34,323)         (18,547)         (89,787)         

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 11 4,690             1,580             4,690             1,580             

ตน้ทุนทางการเงิน 163,924         180,877         149,556         172,005         

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 111,568         (48,562)         134,595         (50,634)         

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 10 529                1,228             529                1,228             

(กลบัรายการ) ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 6 38,952           12,567           3,869             (2,796)           

(กลบัรายการ) ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (2,464)           39,610           2,000             2,552             

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (2,954)           3,913             (1,884)           (664)              

การตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 643                1,280             143                1,002             

การตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                84                  -                -                

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 (123,666)       (67,085)         -                -                

กาํไรท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 93,992           126,688         -                -                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 261,577         242,909         120,341         116,736         

2,804,640      2,587,736      2,078,084      1,735,253      

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (79,617)         (57,428) (36,981)         (85,083)         

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,251           (18,008) 45,661           (2,640)           

สินคา้คงเหลือ 15,923           (19,399) 4,180             (2,086)           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,427           43,310 (19,480)         (535)              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (52,780)         (36,243) (52,795)         (24,819)         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (139,751)       (59,572) (198,224)       (100,343)       

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,013             6,630 (31,268)         (100,075)       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (103,802)       (211,747) 208,656         (167,271)       

ผลประโยชนต์อบแทนคา้งจ่าย 474,194         456,917 474,194         456,917         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (102,132)       (41,246) 10,146           5,560             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (4,203)           44,089 (280)              40,885           

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 9 15,197           16,740 10,375           10,143           

จ่ายภาษีเงินได้ (179,180)       (162,682) (67,013)         (61,625)         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,709,180      2,549,097      2,425,255      1,704,281      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 12,937           15,375 9,262             12,756           
รับเงินปันผล -                22,387           -                110,669         
เงินลงทุนชัว่คราว 65,851           (672,120) (120,000)       (672,120)       
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (458,692)       (2,028,237) (398,380)       (1,823,445)    
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 4,417             4,001 2,244             685                
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

และการร่วมคา้ 78,652           -                80,457           1,634             
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,523)           (10,802)         (153)              (2,461)           

เงินจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม -                (174,241)       -                -                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (299,358)       (2,843,637)    (426,570)       (2,372,282)    

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 (767,459)       (613,717)       (712,353)       (493,172)       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 150,000         1,585,810      -                1,455,810      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (507,306)       -                (277,306)       -                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 10 20,000           124,112         -                3,635             
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 10 (303,074)       (350,714)       (272,408)       (272,130)       

จ่ายดอกเบ้ีย (154,740)       (175,798)       (141,607)       (170,665)       

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,562,579)    569,693         (1,403,674)    523,478         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 847,243         275,153         595,011         (144,523)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,769,148      2,278,596      443,267         740,070         

ผลกระทบจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม -                2,068             -                -                
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินงวด (4)                  (4,148)           (4)                  (4,169)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 3,616,387      2,551,669      1,038,274      591,378         

-                0.21               -                

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 109,289         35,907           109,198         26,797           

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

   

1  ขอ้มลูทัว่ไป 

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5  เงินลงทุนอ่ืน 

6  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  

7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 

8  รายจ่ายฝ่ายทุนและภาระผกูพนั 

9  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

10  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

11  ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

12  ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

13  กาํไรต่อหุน้ 

14  เงินปันผล 

15  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

16  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

17  เหตุการณ์อ่ืน 

18  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 

414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  

 

บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด คือ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 41.14) ซ่ึงเป็น นิติบุคคลท่ี

จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษทั บริษทัย่อยและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการวงจรดาวเทียม

เพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเน้ือหา

สําหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ บริการศูนย์ขอ้มูลอินเตอร์เน็ต บริการ

อินเตอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาสมุดรายนามผูใ้ช้โทรศพัท์ฉบบัธุรกิจ 

บริการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต บริการระบบโทรศพัท์ บริการเสริมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และบริการดา้นวิศวกรรม

พฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเลคโทรนิคส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใต้สัญญาอนุญาตให้

ดาํเนินการต่าง ๆ  

 

กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์สหรัฐอเมริกา มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน และญ่ีปุ่น  

 

บริษทัไดท้าํสญัญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิในการ

บริหารกิจการและการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า

ใชว้งจรดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและจะหมดอายใุนปี 2564 

 

บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษทัมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี และจะหมดอายใุนปี 2575 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิการ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  จดัตั้ง 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

   2558 2557 

บริษทัย่อยทางตรง      

บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จาํกดั  จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ

ดาวเทียม บริการใหค้าํปรึกษาและ

ติดตั้งระบบสาํหรับเครือข่ายบรอด

แบนดแ์บบครบวงจร (System 

Integration) 

ไทย 

 

 

99.99 99.99 

     

บริษทั ไอพีสตาร์ จาํกดั จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ของดาวเทียมไทยคม 4 

เกาะบริติช- 

เวอร์จิน 

100 100 

     

บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จาํกดั 

 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา

เทคโนโลยีการส่ือสารและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

เกาะบริติช- 

เวอร์จิน 

100 100 

     

Spacecode LLC 

 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา

เทคโนโลยีการส่ือสารและ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

สหรัฐอเมริกา 70 70 

     

บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล พีทีอี จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ของดาวเทียมไทยคม 4 และจดั

จาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ

ดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร์ 100 100 

     

บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล 

เซอร์วิส จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ของดาวเทียมไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     

บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี 

เน็ตเวิร์ค จาํกดั 

จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ

ดาวเทียม 

กมัพชูา 100 100 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิการ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  จดัตั้ง 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

   2558 2557 

     

บริษทั ไอพีสตาร์ 

ออสเตรเลีย พีทีวาย จาํกดั 

ช่องสญัญาณดาวเทียมของดาวเทียม

ไทยคม 4 และจดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทียมไทยคม 4 ใน

ประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง 

จาํกดั 

ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง 

โทรทศันโ์ทรคมนาคม 

ไทย 

 

99.99 99.99 

     

บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน 

จาํกดั 

ช่องสญัญาณดาวเทียมของดาวเทียม

ไทยคม 4 และจดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทียมไทยคม 4 ใน

ประเทศญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 

 

100 100 

     

บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์

จาํกดั 

ช่องสญัญาณดาวเทียมของดาวเทียม

ไทยคม 4 และจดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับ

สญัญาณดาวเทียมไทยคม 4 ใน

ประเทศนิวซีแลนด ์

นิวซีแลนด ์ 100 100 

     

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 

แซทเทลไลท ์จาํกดั 

จดัจาํหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ของดาวเทียมไทยคม 7 และ 

ดาวเทียมไทยคม 8 

มอริเชียส 100 100 

     

บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทั    

บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 

   จาํกดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจในการใหบ้ริการศูนย์

ขอ้มลูอินเตอร์เน็ตและบริการรับ-ส่ง

สญัญาณผา่นดาวเทียมเพ่ือการ

ส่ือสาร 

ไทย 42.07 42.07 

     



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิการ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  จดัตั้ง 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

   2558 2557 

     

บริษทั โอไรออ้น แซทเทล

ไลท ์ซิสเทม พีทีวาย จาํกดั 

ใหบ้ริการดา้นการส่ือสารขอ้มูลผา่น

ดาวเทียมและโซลชูัน่เพ่ือธุรกิจ 

ออสเตรเลีย 100 100 

     

การร่วมค้าของบริษทั  

บริษทั เชนนิงตนั อินเวส

เมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุนดา้น

การส่ือสารโทรคมนาคมในระดบั

นานาชาติ 

สิงคโปร์ 51 51 

 

การร่วมค้าของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี  จาํกัด 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิ

เคชัน่ส์ จาํกดั 

ใหบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์

สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ

และอินเตอร์เน็ต 

ลาว 24.99 24.99 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง           

งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557           

งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  

ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน             

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ทุกฉบบั

มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสําคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั

หรือบริษทั ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทั ขอ้มลูทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้

ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ      

การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มลูสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี       

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ มีผล

ให้นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงจากนโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มีผลกระทบท่ีสาํคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 

•    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (“TFRS 10”) – งบการเงินรวม 

 

TFRS 10 ใหค้าํนิยามหลกัการการควบคุม เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํหนดว่า กิจการใดจะถูกนาํมารวมในงบ

การเงินรวม ส่งผลใหผู้ล้งทุนตอ้งพิจารณาและทบทวนขอ้สรุปเก่ียวกบักิจการท่ีลงทุนท่ีตอ้งนาํมาจดัทาํงบการเงิน

รวม ซ่ึงอาจทาํใหต้อ้งเปล่ียนวิธีการบญัชีท่ีใชอ้ยูส่าํหรับกิจการท่ีลงทุนเหล่านั้น 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งรวมงบการเงินรวมของบริษทั ซีเอส 

ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) (“CSL”) (ถือหุ้นโดยบริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จาํกดั) ในการจดัทาํงบการเงินรวมของ

บริษทั โดยรับรู้และบนัทึกเงินลงทุนใน CSL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทั  

 

•    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (“TFRS 11”) – การร่วมการงาน 

 

TFRS 11 กาํหนดใหผู้ร่้วมคา้ท่ีขอ้ตกลงถือเป็นการร่วมคา้ (Joint Venture) ตอ้งรับรู้และบนัทึกเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย (Equity Method) โดยทางเลือกตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) (“TAS 31”) – 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ท่ีใหใ้ชวิ้ธีรวมตามสดัส่วน (Proportionately consolidate) ถกูยกเลิก 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้และบนัทึกเงินลงทุนใน บริษทั เชน

นิงตนั อินเวสเมน้ท์ส พีทีอี จาํกดั (“SHEN”) ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (Equity Method) แทนวิธีรวมตามสัดส่วน 

(Proportionately consolidate) 

 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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•    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (“TFRS 12”) - การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 

 

TFRS 12 ไดน้าํขอ้กาํหนดในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย การร่วมการงาน บริษทัร่วม 

และกิจการอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาจดัทาํงบการเงินรวม เขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นมาตรฐานเดียว และกาํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัลกัษณะ ความเส่ียง และผลกระทบทางการเงินของส่วนไดเ้สียเหล่าน้ี 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีมีผลเฉพาะต่อการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ

กลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

 

 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 ตามท่ีเคย

เสนอราย 

งานไวแ้ลว้  บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้  

ปรับปรุง

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 1 มกราคม 2557        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,152,258  281,991  (155,653)  2,278,596 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 1,568,488  495,570  (100,679)  1,963,379 

ลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,647  (33)  86,469  115,083 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 142,074  -  147,872  289,946 

สินคา้คงเหลือ 251,541  68,006  (13,584)  305,963 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,158  7,103  (6,292)  33,969 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  909,145  909,145 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 487,493  (487,493)  -  - 

อาคารและอุปกรณ์ 3,163,136  597,488  (1,434,479)  2,326,145 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 34,637  56  -  34,693 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 840,934  645,342  (6,078)  1,480,198 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 503,843  53,764  (59,703)  497,904 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,120,904  23,822  -  1,144,726 

อ่ืนๆ 17,046,940  -  -  17,046,940 

รวมสินทรัพย์ 27,374,053  1,685,616  (632,982)  28,426,687 

        



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 ตามท่ีเคย

เสนอราย 

งานไวแ้ลว้  บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้  

ปรับปรุง

ใหม่ 

 (พันบาท) 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 719,628  404,431  (112,119)  1,011,940 

เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ 112,777  -  (23,486)  89,291 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,797  371  (1,940)  1,228 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 142,664  -  (142,664)  - 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนด        

   ชาํระภายในหน่ึงปี 4,343,759  61,530  (29,661)  4,375,628 

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 931,770  259,621  (63,687)  1,127,704 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 35,753  21,612  (11,144)  46,221 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 70,547  1,405  (8,007)  63,945 

เงินกูย้ืมระยะยาว 4,028,345  64,614  (61,540)  4,031,419 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 335,619  123,012  (150,450)  308,181 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 368,726  22,873  (9,454)  382,145 

อ่ืนๆ 700,205  -  -  700,205 

รวมหนีสิ้น 11,792,590  959,469  (614,152)  12,137,907 

        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 38,391  707,317  -  745,708 

กาํไรสะสม 4,413,069  -  -  4,413,069 

อ่ืนๆ 11,130,003  -  -  11,130,003 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,581,463  707,317  -  16,288,780 

        

        

        

        

        

        

        

        



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 ตามท่ีเคย

เสนอราย 

งานไวแ้ลว้  บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้  

ปรับปรุง

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,564,934  386,198  (181,984)  2,769,148 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 1,589,960  445,411  (89,197)  1,946,174 

ลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,185  -  18,042  71,227 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 142,661  -  148,483  291,144 

สินคา้คงเหลือ 225,274  42,824  (31,603)  236,495 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 49,349  (421)  (27,687)  21,241 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  1,082,914  1,082,914 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 234,339  (234,339)  -  - 

อาคารและอุปกรณ์ 9,093,305  814,586  (1,555,260)  8,352,631 

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 44,363  1  -  44,364 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 889,671  82,510  (5,363)  966,818 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 254,417  52,981  (59,230)  248,168 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 848,229  23,623  -  871,852 

อ่ืนๆ 14,985,537  -  -  14,985,537 

รวมสินทรัพย์ 30,975,224  1,613,374  (700,885)  31,887,713 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 ตามท่ีเคย

เสนอราย 

งานไวแ้ลว้  บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้  

ปรับปรุง

ใหม่ 

 (พันบาท) 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 641,105  230,000  -  871,105 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 791,216  423,349  (153,614)  1,060,951 

เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ 293,623  -  (120,622)  173,001 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 759  229  (708)  280 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 143,313  -  (143,313)  - 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนด        

   ชาํระภายในหน่ึงปี 579,670  61,759  (1,893)  639,536 

เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 646,368  185,562  (48,549)  783,381 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 59,566  12,046  (17,996)  53,616 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 129,619  1,258  (12,494)  118,383 

เงินกูย้ืมระยะยาว 9,435,530  164,262  (9,463)  9,590,329 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 367,310  133,680  (163,949)  337,041 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 367,565  23,699  (9,455)  381,809 

อ่ืนๆ 593,652  -  -  593,652 

รวมหนีสิ้น 14,049,296  1,235,844  (682,056)  14,603,084 

        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 38,566  358,701  -  397,267 

กาํไรสะสม 5,469,863  -  -  5,469,863 

อ่ืนๆ 11,417,499  -  -  11,417,499 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,925,928  358,701  -  17,284,629 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 ตามท่ีเคย

เสนอรายงาน

ไวแ้ลว้  บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้  

 

 

ปรับปรุง

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนรวม        

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2557       

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,449,241  781,687  (264,671)  2,966,257 

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้        

   ดาํเนินการ 5,292  -  -  5,292 

อ่ืนๆ 24,864  2,821  1,056  28,741 

รวมรายได้ 2,479,397  784,508  (263,615)  3,000,290 

        

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,107,382  469,426  (139,464)  1,437,344 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้        

   ดาํเนินการ 5,292  -  -  5,292 

ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ 248,120  -  -  248,120 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 59,803  32,624  (16,084)  76,343 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 363,554  145,249  (52,218)  456,585 

ตน้ทุนทางการเงิน 95,394  2,723  (3,016)  95,101 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 113,152  27,546  (11,973)  128,725 

อ่ืนๆ 31,290  6,240  1,375  38,905 

รวมค่าใช้จ่าย 2,023,987  683,808  (221,380)  2,486,415 

        

รายไดจ้ากวิธีส่วนไดเ้สีย  42,365  (42,365)  42,235  42,235 

        

กาํไรสําหรับงวด 497,775  58,335  -  556,110 

        

การแบ่งปันกําไร        

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 497,775  -  -  497,775 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -  58,335  -  58,335 

กาํไรสําหรับงวด 497,775  58,335  -  556,110 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 ตามท่ีเคย

เสนอรายงาน

ไวแ้ลว้  บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้  

 

 

ปรับปรุง

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนรวม        

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557       

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4,823,653  1,505,884  (518,102)  5,811,435 

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้        

   ดาํเนินการ 173,176  -  -  173,176 

อ่ืนๆ 97,578  6,173  1,056  104,807 

รวมรายได้ 5,094,407  1,512,057  (517,046)  6,089,418 

        

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,356,769  864,435  (278,393)  2,942,811 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้        

   ดาํเนินการ 173,176  -  -  173,176 

ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ 490,417  -  -  490,417 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 130,010  65,150  (25,335)  169,825 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 709,754  289,305  (115,947)  883,112 

ตน้ทุนทางการเงิน 182,122  4,882  (6,127)  180,877 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 209,935  57,133  (24,159)  242,909 

อ่ืนๆ 37,507  12,460  -  49,967 

รวมค่าใช้จ่าย 4,289,690  1,293,365  (449,961)  5,133,094 

        

รายไดจ้ากวิธีส่วนไดเ้สีย  92,004  (92,004)  67,085  67,085 

        

กาํไรสําหรับงวด 896,721  126,688  -  1,023,409 

        

การแบ่งปันกําไร        

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 896,721  -  -  896,721 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -  126,688  -  126,688 

กาํไรสําหรับงวด 896,721  126,688  -  1,023,409 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 ตามท่ีเคย

เสนอรายงาน

ไวแ้ลว้  

 

บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้ 

 

 ปรับปรุงใหม่ 

 (พันบาท) 

งบกระแสเงินสดรวม        

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2557       

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,497,264  293,917  (242,084)  2,549,097 

เงินสดสุทธิไชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (2,776,927)  (298,777)  232,067  (2,843,637) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 459,883  93,272  16,538  569,693 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,330,377  370,424  (149,135)  2,551,666 

 

4         บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระทาํผ่านบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั 

นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมความถึงการร่วมคา้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญักบักิจการไม่ว่า

จะเป็นโดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว

ซ่ึงมีอาํนาจชักจูง หรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ในการ

พิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

บริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย

ถือหุน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 41.14 (31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ 41.14) ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั รายการท่ี

กลุ่มบริษทัมีกบับริษทัในกลุ่ม Intouch และผูถื้อหุ้นของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ

เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป สําหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษทัคิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั โดย

คาํนวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์อน่ึงรายการระหว่างบริษทักบักิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั Codespace, Inc. คิด

ราคากนัตามอตัราค่าบริการรายชัว่โมงบวกดว้ยค่าใชจ่้ายเบิกจ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 

2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รายได้  

รายได้จากการขายและการให้บริการ        

บริษทัใหญ่ 203  178  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  453,665  456,385 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 90,466  121,733  14,201  13,410 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 615  1,230  -   - 

        

รายได้อื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  31,683  28,206 

การร่วมคา้ 4,363  4,282  4,363  4,282 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 173  -  173  - 

รวมรายได้ 95,820  127,423  504,085  502,283 

        

ค่าใช้จ่าย        

การซ้ือสินค้าและบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  21,685  27,090 

การร่วมคา้ 1,455  -  -  - 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,448  3,149  6  5 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,734  8,468  3,875  3,527 

        

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        

บริษทัใหญ่ 190  -  52  - 

บริษทัยอ่ย -  -  1,570  428 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 7,159  9,855  1,619  1,483 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 26,617  24,591  19,936  18,175 

รวมค่าใช้จ่าย 51,603  46,063  48,743  50,708 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุป

ไดด้งัน้ี   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รายได้        

รายได้จากการขายและบริการ        

บริษทัใหญ่ 403  339  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  908,146   867,950 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 175,786  247,304  26,594  26,885 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,230  1,230  -   - 

        

รายได้อื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  63,712  115,243 

การร่วมคา้ 8,441  8,625  8,441  8,625 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 914  -  802  - 

รวมรายได้ 186,774  257,498  1,007,695  1,018,703 

        

ค่าใช้จ่าย        

การซ้ือสินค้าและบริการ        

บริษทัยอ่ย -  -  43,455  57,270 

การร่วมคา้ 2,884  -  -  - 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 9,754  4,073  11  10 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,169  12,404  7,476  7,463 

        

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        

บริษทัใหญ่ 242  -  103  - 

บริษทัยอ่ย -  -  3,392  782 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 18,555  19,788  5,048  4,349 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 54,283  50,398  40,139  37,803 

รวมค่าใช้จ่าย 111,887  86,663  99,624  107,677 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้าและรายได้ค้างรับ        

ลกูหน้ีการค้า         

บริษทัใหญ่ 78  686  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  136,580  63,751 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 66,160  61,780  3,733  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,475  55,970  2,739  2,672 

รวม 123,713  118,436  143,052  66,423 
        

รายได้ค้างรับ         

บริษทัยอ่ย -  -  110,765  81,857 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,076  14,409  4,800  14,409 

รวม 5,076  14,409  115,565  96,266 

        

รวมลูกหนีก้ารค้าและรายได้ค้างรับ  128,789  132,845  258,617  162,689 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (56,115)  (54,762)  (2,739)  (2,672) 

สุทธิ 72,674  78,083  255,878  160,017 

        

ลูกหนีอ้ืน่        

บริษทัใหญ่ 34  138  34  138 

บริษทัยอ่ย -  -  90,650  106,179 

การร่วมคา้ 5,212  35,390  5,212  35,390 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 219  -  158  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,519  35,699  -  - 

รวม 44,984  71,227  96,054  141,707 

        

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่การร่วมค้า  217,764  291,144  217,764  291,144 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 ถึง ร้อยละ 3.20 ต่อปี      

(31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ2.75 ถึง ร้อยละ 3.11 ต่อปี) และมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 

2557 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  291,144  289,946 

ลดลง (78,652)  - 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 5,272  (3,251) 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 217,764  286,695 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่         

บริษทัยอ่ย -  -  553  560 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 169  30  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17  17  -  - 

รวม 186  47  553  560 

        

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย -  -  8,239  9,844 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.49 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: ร้อย

ละ 4.35 ต่อปี) 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 

2557 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  9,844  13,026 

ลดลง -  -  (1,805)  (1,634) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน -  -  200  (127) 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน    -  -  8,239  11,265 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เจ้าหนีก้ารค้า         

บริษทัใหญ่ 139  206  -  206 

บริษทัยอ่ย -  -  19,730  32,736 

การร่วมคา้ 825  332  333  333 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 8,806  12,363  286  3,607 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,753  3,611  2,375  1,125 

รวม 14,523  16,512  22,724  38,007 

        

เจ้าหนีอ้ืน่        

บริษทัยอ่ย -  -  1,075  32,819 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,205  280  388  - 

รวม 1,205  280  1,463  32,819 

       

       

       

       

       



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เงนิรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า        

บริษทัใหญ่ 150  95  -  - 

บริษทัยอ่ย -  -  603,487  385,612 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6,173  1,885  4,164  - 

รวม 6,323  1,980  607,651  385,612 
 

        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         

บริษทัยอ่ย -  -  1,697  5,717 

การร่วมคา้ -  997  -  - 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 564  794  465  465 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,340  -  -  - 

รวม 14,904  1,791  2,162  6,182 

        

หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น         

บริษทัยอ่ย -  -  3,689  12,695 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 291  530  160  160 

รวม 291  530  3,849  12,855 

 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ   

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัประกอบดว้ย 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 24,351  23,427  17,870  17,198 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        

- ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 648  623  523  503 

- ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 248  215  173  148 

- การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,370  326  1,370  326 

รวม  26,617  24,591  19,936  18,175 

        

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 49,752  47,738  36,007  35,518 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        

- ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 1,296  1,247  1,046  1,007 

- ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 496  430  347  295 

- การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2,739  983  2,739  983 

รวม  54,283  50,398  40,139  37,803 

 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั รายการซ้ือ

เหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขปกติเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจาํปี และเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนกรรมการเหล่าน้ี

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญที่ทํากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  

 

ก) บริษทัไดท้าํสญัญากบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการใหบ้ริการส่งสัญญาณข้ึนสู่ดาวเทียม 

(Uplink) เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยบริษทัมีภาระผกูพนัต่อบริษทัย่อยท่ีจะตอ้งชาํระค่าบริการดงักล่าวตาม

สญัญาอีกเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 20.66 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: ประมาณ 17.80 ล้านบาท) 

 

ข) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งชาํระค่า

สิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพ้ืนดิน (เกตเวย)์ ไอพี

สตาร์ ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal: 

“UT”) และ ร้อยละ 3 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 

 

ค)   บริษทัไดท้าํสัญญาในการดาํเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัย่อย โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการใหบ้ริการ

เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ใหบ้ริการไอพีสตาร์และใหค้าํปรึกษา บริษทัย่อยมีภาระผกูพนัต่อบริษทั

ท่ีจะตอ้งชาํระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 54.96 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 22.00 

ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: ประมาณ 65.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 23.75 ล้านบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอตัรา

ท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจาํนวนท่ีใชจ้ริงหรือคิดตามจาํนวนการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณปลายทาง 

 

ง) บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหน่ึง โดยบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนัมีภาระผูกพนัในการให้บริการ

บาํรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือประมวลผลทางบญัชีและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้ง

ชาํระค่าบริการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 2.82 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: ประมาณ 7.15 ล้านบาท) 

 

จ) บริษทัไดท้าํสญัญากบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัมีภาระผกูพนัในการใหเ้ช่าอุปกรณ์ส่ือสารสัญญาณดาวเทียม 

(Satellite Uplink Equipment) บริษทัย่อยมีภาระผกูพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งชาํระค่าเช่าอุปกรณ์ดงักล่าวตามสัญญา

เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 15.10 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: ประมาณ 22.66 ล้านบาท) 

 

ฉ) บริษทัได้ทาํสัญญากับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ 

สัญญาณเสียง และสัญญาณขอ้มูล ซ่ึงบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระค่าบริการ เป็นจาํนวนเงิน 6,480 ดอลลาร์

สหรัฐ ต่อช่อง/ต่อปี  

 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนอืน่ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 1,048,000  800,000  920,000  800,000 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 396,176  936,196  -  - 

รวม 1,444,176  1,736,196  920,000  800,000 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เงินลงทุนชัว่คราวมีอตัราดอกเบ้ียต่อปี ร้อยละ 1.75 ถึง ร้อยละ 3.00 (31 ธันวาคม 2557: 

ร้อยละ 2.85 ถึง ร้อยละ 3.00) และถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี  

 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 ของตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย

ท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  

 2558  2557 

 (พันบาท) 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 936,196  699,840 

ลดลง (385,634)  - 

รายการปรับปรุงจากการตีราคา (156,372)  (13,636) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ 1,986  (1,489) 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 396,176  684,715 

 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ลกูหน้ีการค้า         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 123,713  118,436  143,052  66,423 

กิจการอ่ืน   1,430,353  1,258,139  617,655  542,734 

รวม  1,554,066  1,376,575  760,707  609,157 

         

รายได้ค้างรับ         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 5,076  14,409  115,565  96,266 

กิจการอ่ืน  460,765  480,284  301,662  414,213 

รวม  465,841  494,693  417,227  510,479 

         

ลกูหน้ีอื่น         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  93,929  135,045  30,570  45,216 

เงินจ่ายล่วงหนา้  61,128  53,796  23,739  25,463 

อ่ืนๆ   77,218  106,974  12,538  5,179 

รวม  232,275  295,815  66,847  75,858 

         

รวมลูกหนีก้ารค้า รายได้ค้างรับ         

   และลูกหนีอ้ืน่  2,252,182  2,167,083  1,244,781  1,195,494 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (255,043)  (220,909)  (76,951)  (71,262) 

สุทธิ  1,997,139  1,946,174  1,167,830  1,124,232 

 

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยั

จะสูญสาํหรับงวดหกเดือน       

 

 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  38,952  12,567  3,869  (2,796) 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 56,785  50,559  106,106  24,106  

เกินกาํหนดชาํระ:        

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 9,094  11,145  29  1,897 

 3 - 6 เดือน 490  800  -  - 

 6 - 12 เดือน 682  570  336  3,611 

 มากกวา่ 12 เดือน 56,662  55,362  36,581  36,809 

 123,713  118,436  143,052  66,423 

หัก   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (56,115)  (54,762)  (2,739)  (2,672) 

 67,598  63,674  140,313  63,751 

        

กจิการอืน่        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 610,747  454,664  237,289  148,854 

เกินกาํหนดชาํระ:        

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 411,985  464,132  225,352  243,473 

 3 - 6 เดือน 188,281  162,934  73,956  62,971 

 6 - 12 เดือน 73,165  53,077  11,775  23,425 

 มากกวา่ 12 เดือน 146,175  123,332  69,283  64,011 

 1,430,353  1,258,139  617,655  542,734 

หัก   ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (198,928)  (166,147)  (74,212)  (68,590) 

 1,231,425  1,091,992  543,443  474,144 

        

สุทธิ 1,299,023  1,155,666  683,756  537,895 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัสาํหรับลกูคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั  



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,082,914  909,145  2,051,179  2,046,930 

ซ้ือเงินลงทุน  -  -  -  1,022 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนใน         

   การร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  123,666  67,085  -  - 

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  34,912  7,070  -  - 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน  1,241,492  983,300  2,051,179  2,047,952 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้  

  

ราคาทุน 

 มลูค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30  

มิถุนายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30  

มิถุนายน 

 30  

มิถุนายน 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

การร่วมค้า                    

บริษทั เชนนิงตนั 

อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั 51.00  51.00 

 15 ลา้น

ดอลลาร์

สิงคโปร์  

15 ลา้น

ดอลลาร์

สิงคโปร์ 

 

138  138  1,241  1,083 

 

-  - 

         138  138  1,241  1,083  -  - 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความเป็น            ราคาทุน-สุทธิ   

 เจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  เงินปันผล 

 30 

มิถุนายน 

31 

ธนัวาคม 

30  

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 30 

มิถุนายน 

 2558 2557 2558  2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ร้อยละ)    (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย                     

บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จาํกดั  99.99 99.99 399 ลา้นบาท  399 ลา้นบาท 399  399  -  -  399  399  -  - 

Spacecode LLC 70.00 70.00 4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 118  118  -  -  118  118  -  - 

บริษทั ไอพีสตาร์ จาํกดั 100.00 100.00 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 157  157  -  -  157  157  -  - 

บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จาํกดั 100.00 100.00 -  - -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล                     

   พีทีอี จาํกดั 100.00 100.00 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 1  1  -  -  1  1  -  - 

บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จาํกดั 100.00 100.00 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1  1  -  -  1  1  -  - 

บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จาํกดั 100.00 100.00 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 21  21  -  -  21  21  -  - 

บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จาํกดั 100.00 100.00 6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย 971  971  -  -  971  971  -  59 

บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จาํกดั 99.99 99.99 0.25 ลา้นบาท  0.25 ลา้นบาท -  -  -  -  -  -  -  - 

บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จาํกดั 100.00 100.00 100 ลา้นเยน  100 ลา้นเยน 33  33  -  -  33  33  -  - 

บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จาํกดั 100.00 100.00  8.51 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์   8.51 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 211  211  -  -  211  211  -  - 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท ์จาํกดั 100.00 100.00 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2  2  -  -  2  2  -  - 

รวม      1,914  1,914  -  -  1,914  1,914  -  59 

                     

การร่วมค้า                     

บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์                     

   พีทีอี จาํกดั 51.00 51.00 15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 138  138  -  -  138  138  -  - 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 

บริษทัย่อย 

 

ก) การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกัด (มหาชน) (“CSL”) 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของ CSL เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร 

เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 95 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

 

การร่วมค้า  

 

ข) การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ จาํกัด (“LTC”) 

 

เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ LTC มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้จากผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี 2557 ของ LTC เป็นจาํนวนเงิน 18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  

 

ภาระผกูพนั 
 

ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาร่วมทุนระหวา่งกลุ่มบริษทัและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มบริษทั

จะตอ้งโอนหุน้ทั้งหมดใน LTC ใหแ้ก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ 

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้าํเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 15 ข))



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 รายจ่ายฝ่ายทุนและภาระผูกพนั 

 

 งบการเงินรวม  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557 

   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     

   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     

   ภายใตส้ญัญา        ภายใตส้ญัญา     

 ท่ีดิน อาคาร  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  ท่ีดิน อาคาร  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์

 และอุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  และอุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  12,685,314  26,232,261  673,832  3,019,529  6,591,887  26,059,990  653,932  2,872,823 

เพ่ิมข้ึน 567,946  -  -  2,558  2,064,005  -  -  10,932 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ -  -  -  -  40,786  -  -  152,537 

โอน (4,282)  -  -  -  146,437  173,176  -  (411) 

จาํหน่าย (107,223)  -  -  -  (30,189)  -  -  - 

ตดัจาํหน่าย (2,745)  -  -  -  (18,467)  -  -  (84) 

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (11,900)  -  -  (9,732)  26,205  -  -  (1,384) 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 13,127,110  26,232,261  673,832  3,012,355  8,820,664  26,233,166  653,932  3,034,413 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557 

   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     

   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     

 ท่ีดิน  ภายใตส้ญัญา      ท่ีดิน  ภายใตส้ญัญา     

 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์

 อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย                 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,332,683  12,982,920  629,468  2,052,711  4,265,742  11,018,063  619,239  1,392,625 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด 312,189  1,003,021  16,862  69,396  217,264  947,480  2,293  63,186 

ไดม้าจากการรวมธุรกิจ -  -  -  -  28,410  -  -  658 

โอน (2,420)  -  -  -  (19,311)  -  -  - 

จาํหน่าย (106,760)  -  -  -  (27,249)  -  -  - 

ตดัจาํหน่าย (2,102)  -  -  -  (17,187)  -  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 24,993  -  -  1,781  -  -  -  5,000 

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (10,877)  -  -  1,940  17,014  -  -  (637) 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 4,547,706  13,985,941  646,330  2,125,828  4,464,683  11,965,543  621,532  1,460,832 

                

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,352,631  13,249,341  44,364  966,818  2,326,145  15,041,927  34,693  1,480,198 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 8,579,404  12,246,320  27,502  886,527  4,355,981  14,267,623  32,400  1,573,581 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีจาํนวน 2,762.81 ลา้น

บาท (31 ธันวาคม 2557: 2,764.65 ล้านบาท) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 จาํนวน 26.77 ลา้นบาท เป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ปฎิบติัการภาคพ้ืนดินไอพีสตาร์ของบริษทัจาํนวน 

24.99 ลา้นบาท 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557 

   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     

   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     

   ภายใตส้ญัญา        ภายใตส้ญัญา     

 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์

 อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  9,365,832  26,232,261  661,193  1,421,530  3,630,399  26,059,990  654,139  1,429,775 

เพ่ิมข้ึน 507,543  -  -  188  1,823,445  -  -  2,461 

โอน (4,282)  -  -  -  151,318  173,176  -  - 

จาํหน่าย (63,337)  -  -  -  (6,655)  -  -  - 

ตดัจาํหน่าย (1,000)  -  -  -  (12,737)  -  -  - 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 9,804,756  26,232,261  661,193  1,421,718  5,585,770  26,233,166  654,139  1,432,236 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557 

   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     

   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     

   ภายใตส้ญัญา        ภายใตส้ญัญา     

 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์

 อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ดาํเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย                 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,019,607  12,982,920  616,502  806,269  2,093,595  11,018,063  619,239  724,644 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด 197,788  1,003,021  16,936  47,902  109,828  947,480  2,204  46,059 

โอน (2,420)  -  -  -  (19,311)  -  -  - 

จาํหน่าย (62,976)  -  -  -  (6,634)  -  -  - 

ตดัจาํหน่าย (857)  -  -  -  (11,735)  -  -  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 24,993  -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2,176,135  13,985,941  633,438  854,171  2,165,743  11,965,543  621,443  770,703 
                

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,346,225  13,249,341  44,691  615,261  1,536,804  15,041,927  34,900  705,131 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 7,628,621  12,246,320  27,755  567,547  3,420,027  14,267,623  32,696  661,533 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

50 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ 

แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีจาํนวน 1,255.69 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 1,274.39 ล้าน

บาท) 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงเกิดจากการกูย้ืมเพ่ือสร้างสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

2558 เป็นจาํนวนเงิน 55.75 ลา้นบาท ไดถ้กูรวมอยูใ่นตน้ทุนการซ้ือสินทรัพย ์
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 อาคารและอุปกรณ์ไดร้วมงานระหว่างก่อสร้างของโครงการดาวเทียมไทยคม 8 จาํนวน 

4,411.80 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 4,050.05 ล้านบาท) โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม

จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) และคาดว่าจะ

แลว้เสร็จในปี 2559 
 

ภาระผูกพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 สกลุเงนิ 2558  2557  2558  2557 

  (หลักพัน) 

โครงการไทยคม 8 ดอลลาร์สหรัฐฯ 21,455  30,777  21,455  30,777 

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บาท 2,464  2,464  -  - 

รวมเป็นเงนิบาททั้งส้ิน  730,359  1,021,589  727,895  1,019,125 
 

9 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั        

   ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 358,858  337,041  213,465  199,067 

ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 358,858  337,041  213,465  199,067 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน ์ณ        

   วนัท่ี 1 มกราคม 337,041  308,181  199,067  181,461 

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (1,104)  (2,903)  (294)  (146) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 22,921  21,734  14,692  13,786 

ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ -  3,859  -  - 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ  

   วนัที่ 30 มถุินายน 358,858 

 

330,871 

 

213,465 

 

195,101 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 16,301  15,784  10,669  10,289 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 6,620  5,950  4,023  3,497 

ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ -  3,859  -  - 

รวม 22,921  25,593  14,692  13,786 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 3.90  3.90  3.90  3.90 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 7.00-8.00  7.00-8.00  8.00  8.00 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะส้ัน        

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 529,503  871,105  379,503  641,105 

รวมเงินกูย้ืมระยะสั้น 529,503  871,105  379,503  641,105 
        

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ        

   ภายในหน่ึงปี         

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 640,145  626,236  580,145  566,236 

เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืน 12,854  13,300  11,248  11,541 

รวมส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนด        

   ชาํระภายในหน่ึงปี 652,999  639,536  591,393  577,777 
        

รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียระยะสั้น 1,182,502  1,510,641  970,896  1,218,882 
        

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        

เงินกู้ยืมระยะยาว        

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 4,840,488  5,021,150  4,690,487  4,861,150 

เงินกูย้ืมจากบุคคลภายนอกอ่ืน 34,829  25,131  31,080  20,869 

รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 4,875,317  5,046,281  4,721,567  4,882,019 
        

หุน้กูร้ะยะยาว 4,544,577  4,544,048  4,544,577  4,544,048 
        

รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 9,419,894  9,590,329  9,266,144  9,426,067 

        

รวม 10,602,396  11,100,970  10,237,040  10,644,949 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของหุน้กูร้ะยะยาวมีดงัน้ี 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ จาํนวน 2 ชุด วงเงิน 4,550 ลา้นบาท มูลค่าหน่วยละ 

1,000 บาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

        กาํหนด    ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 

วันที่จาํหน่าย  จาํนวนหน่วย  จาํนวนเงิน  อัตราดอกเบีย้  จ่ายชําระ    30 มิถุนายน 2558 

  (ล้าน)  (ล้านบาท)  (ต่อปี)  ดอกเบีย้  กาํหนดชําระคืนเงินต้น  (ล้านบาท) 

             

29 กนัยายน 2557  2.275  2,275  ร้อยละ 4.28  ทุก 6 เดือน  ครบกาํหนดไถ่ถอนทั้งจาํนวนใน วนัท่ี 

 2 ตุลาคม 2562 

  

2,275 

29 กนัยายน 2557  2.275  2,275  ร้อยละ 4.68  ทุก 6 เดือน  ครบกาํหนดไถ่ถอนทั้งจาํนวนใน วนัท่ี 

 2 ตุลาคม 2564 

  

2,275 

รวมหุน้กู ้            4,550 

หัก ตน้ทุนในการออกหุ้นกู ้                  (5) 

สุทธิ            4,545 

 

บริษทัมีขอ้จาํกดัท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข รวมทั้งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2558    

ราคาตามบญัชีตน้งวด – สุทธิ 11,100,970  10,644,949 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 150,000  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึนสุทธิจากค่าใชจ่้ายทางการเงิน 34,214  14,214 

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (507,306)  (277,306) 

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (303,074)  (272,408) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืมตดัจาํหน่าย 529  529 

ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปล่ียน 127,063  127,062 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 10,602,396  10,237,040 

  

กลุ่มบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาว 

 

วงเงนิกู้ยืมจากธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจาํนวน 

2,355.17 ลา้นบาท และ 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2557: 3,089.96 ล้านบาท และ11.29 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ) 

 

สัญญาเงินกู้ระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6 และดาวเทียมไทยคม 8 

 

บริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกบัธนาคารในประเทศ เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2554 จาํนวน 137 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือสนบัสนุนการลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 6 สัญญาเงินกูมี้ระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้ืมตาม

สญัญามีอตัราดอกเบ้ียเงินกูล้อยตวัโดยอา้งอิงกบั LIBOR ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูใ้นการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงิน การคํ้าประกนั การขายหรือโอนสินทรัพยแ์ละเงินลงทุน  ทั้งน้ีบริษทัไดมี้ขอ้ตกลงกบัธนาคาร

ในประเทศท่ีจะสามารถทาํการรีไฟแนนซ์เพ่ือปรับเง่ือนไขสญัญาเงินกูไ้ดภ้ายในเดือนมีนาคม 2559 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล  

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัไดล้งนามในสญัญาเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารในประเทศ เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 จาํนวน 105 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ เพ่ือสนบัสนุนการลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 8 สัญญาเงินกูมี้ระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้ืมตามสัญญามี

อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ลอยตวัโดยอา้งอิงกบั LIBOR ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูใ้นการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงิน การคํ้าประกนั การขายหรือโอนสินทรัพยแ์ละเงินลงทุน   
 

11 ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มลูค่าหุ้น  2558  2557 

 ต่อหุ้น  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 5  1,097,817  5,489,086  1,096,619  5,483,098 

ออกหุน้ใหม่ 5  1,085  5,427  1,198  5,988 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน          

- หุ้นสามญั 5  1,098,902  5,494,513  1,097,817  5,489,086 
          

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 5  1,095,938  5,479,688  1,095,938  5,479,688 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน          

- หุ้นสามญั 5  1,095,938  5,479,688  1,095,938  5,479,688 

 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง

เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
 

การเพิม่ทุน  
 

วนัท่ี 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,085,300 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 5 บาท รวม 5,426,500 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั บริษทัไดจ้ด

ทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558  
 

วนัท่ี 27 มีนาคม 2557 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,197,700 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 5 บาท รวม 5,988,500 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั บริษทัไดจ้ด

ทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

ก)  ข้อมูลโครงการ  

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้สําหรับกรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยบริษทัได้

เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัโดยจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่พนกังานท่ี

ทาํงานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเขา้ร่วมโครงการ Performance share plan 

(“โครงการ”) โดยขอ้มลูสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 

 

 โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 

วนัท่ีอนุมติั: 28 มีนาคม 2556 27 มีนาคม 2557 26 มีนาคม 2558 

จาํนวนหน่วยท่ีเสนอขาย:  682,000 หน่วย 1,197,700 หน่วย 1,085,300 หน่วย 

ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้:  23.266 บาท/หุน้ 38.265 บาท/หุน้ 37.626 บาท/หุน้ 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ: 682,000 หุน้ 1,197,700 หุน้ 1,085,300 หุน้ 

อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 

ราคาเสนอขายต่อหุน้: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
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การเปล่ียนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 

 

 จาํนวนคงเหลือ  ออกให ้  รับคืน  โอน  จาํนวนคงเหลือ 

 1 มกราคม 

2558 

 ระหวา่งงวด 

 

ระหวา่งงวด  ระหวา่งงวด  30 มิถุนายน 

2558 

 (พันหน่วย) 

ESOP - Grant I          

กรรมการ 112  -  -  -  112 

พนกังาน 514  -  -  -  514 

รวม 626  -  -  -  626 

ESOP - Grant II          

กรรมการ 167  -  -  -  167 

พนกังาน 976  -  -  -  976 

รวม 1,143  -  -  -  1,143 

ESOP - Grant III          

กรรมการ -  165  -  -  165 

พนกังาน -  780  -  -  780 

รวม -  945  -  -  945 

          

รวมทั้งส้ิน 1,769  945  -  -  2,714 

 

ข)  การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิโดยใช ้

Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

 โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 

มลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 35.037 บาท 27.864 บาท 20.424 บาท 

ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 35.750 บาท 40.500 บาท 36.500 บาท 

ราคาใชสิ้ทธิ 23.266 บาท 38.265 บาท 37.626 บาท 

ความผนัผวนท่ีคาดหวงั 55.392% 41.562% 39.894% 

เงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.119% 1.111% 1.781% 

อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง 3.074% 3.082% 2.340% 
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รายการกระทบยอดทุนสํารองอืน่ - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,298  2,432 

ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งงวดใน    

งบกาํไรขาดทุน 4,690  2,224 

ลดลงในระหวา่งงวด -  (644) 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน 13,988  4,012 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่

มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุน้

น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

12 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น

รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม

บริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 

ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ตและส่ือ 

ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกาํหนดจากสถานท่ีตั้ง

ของลกูคา้ 

 

ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเตอร์เน็ตและส่ือ และบริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาในสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 

ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการ

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม ส่วนงานในประเทศ

ออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศพม่า มีขอบเขตการดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบัการ

ขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 

 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 

ส่วนงาน 1 ประเทศไทย 

ส่วนงาน 2 ประเทศออสเตรเลีย 

ส่วนงาน 3 ประเทศจีน 

ส่วนงาน 4 ประเทศอินเดีย 

ส่วนงาน 5 ประเทศญ่ีปุ่น 

ส่วนงาน 6 ประเทศพม่า 

ส่วนงาน 7 ประเทศอ่ืน ๆ 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 

 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 

บริการธุรกจิดาวเทียม 

  

บริการอนิเตอร์เน็ตและส่ือ 

  

บริการระบบโทรศัพท์ 

  

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน 

  

งบการเงินรวม 

   วันท่ี 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 

รายได ้ 2,160  2,158  795  833  -  -  (17)  (24)  2,938  2,967 

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตสั้ญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -  5  -  -  -  -  -  -  -  5 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  77  42  -  -  77  42 

ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (1,271)  (1,184)  (500)  (529)  -  -  14  27  (1,757)  (1,686) 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตสั้ญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -  (5)  -  -  -  -  -  -  -  (5) 

ค่าใชจ่้ายตามส่วนงาน (356)  (336)  (177)  (218)  -  -  4  (3)  (529)  (557) 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 533  638  118  86  77  42  1  -  729  766 

รายไดอ่ื้น                 288  29 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                 (202)  (15) 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้                 815  780 

ตน้ทุนทางการเงิน                 (82)  (95) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน                 733  685 

ภาษีเงินได ้                 (115)  (129) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                 (46)  (58) 

กาํไรสุทธิ                 572  498 
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สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 

 

บริการธุรกจิดาวเทียม 

  

บริการอนิเตอร์เน็ตและส่ือ 

  

บริการระบบโทรศัพท์ 

  

ตัดรายการระหว่างส่วนงาน 

  

งบการเงินรวม 

   วันท่ี 30 มิถุนายน 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 

รายได ้ 4,469  4,261  1,577  1,603  -  -  (33)  (52)  6,013  5,812 

รายไดค่้าก่อสร้างภายใตสั้ญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -  173  -  -  -  -  -  -  -  173 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  124  67  -  -  124  67 

ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (2,655)  (2,500)  (991)  (988)  -  -  29  54  (3,617)  (3,434) 

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตสั้ญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ -  (173)  -  -  -  -  -  -  -  (173) 

ค่าใชจ่้ายตามส่วนงาน (735)  (685)  (361)  (414)  -  -  5  (4)  (1,091)  (1,103) 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 1,079  1,076  225  201  124  67  1  (2)  1,429  1,342 

รายไดอ่ื้น                 330  66 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                 (127)  39 

กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้                 1,632  1,447 

ตน้ทุนทางการเงิน                 (164)  (181) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน                 1,468  1,266 

ภาษีเงินได ้                 (262)  (243) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                 (94)  (126) 

กาํไรสุทธิ                 1,112  897 
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สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมตามส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี  

 

 บริการธุรกจิ  บริการอนิเตอร์เน็ต  บริการ  ตดัรายการระหว่าง   

 ดาวเทียม  และส่ือ  ระบบโทรศัพท์  ส่วนงาน  งบการเงินรวม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

มิถุนายน 

 31 

ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 

สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงาน 28,918  29,114  2,111  2,102  -  -  (683)  (702)  30,346  30,514 

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้ 226  301  -  -  -      -  (8)  (10)  218  291 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  1,241  1,083  -  -  1,241  1,083 

รวมสินทรัพย์                 31,805  31,888 

                    

หน้ีสินจาํแนกตามส่วนงาน 3,097  2,707  906  921  -  -  (117)  (126)  3,886  3,502 

เงินกูย้ืม 10,237  10,645  379  477  -  -  (14)  (21)  10,602  11,101 

รวมหนีสิ้น                 14,488  14,603 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี    

 

 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

รายได้จากส่วนงาน        

ประเทศไทย 1,894,865  1,921,372  3,814,368  3,721,300 

ประเทศออสเตรเลีย 324,595  351,321  650,788  667,066 

ประเทศจีน 70,727  69,489  139,456  138,532 

ประเทศอินเดีย 112,793  101,275  206,654  202,250 

ประเทศญ่ีปุ่น 147,663  173,503  335,457  384,538 

ประเทศพม่า 115,626  116,405  345,933  233,859 

ประเทศอ่ืนๆ 272,428  232,892  519,765  463,890 

รวม 2,938,697  2,966,257  6,012,421  5,811,435 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มกจิการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการกบัลูกคา้

ภายนอกกิจการรายใดรายหน่ึงท่ีมีมลูค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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 งวดสามเดือนส้ินสุด  งวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน  วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ผลการดาํเนินงานจากส่วนงาน        

ประเทศไทย 630,529  639,621  1,281,478  1,155,411 

ประเทศออสเตรเลีย 129,470  163,247  262,224  307,597 

ประเทศจีน (112,866)  (109,036)  (223,951)  (219,748) 

ประเทศอินเดีย (48,121)  (36,631)  (83,620)  (72,038) 

ประเทศญ่ีปุ่น 74,471  94,235  172,433  195,590 

ประเทศพม่า 34,908  29,447  67,815  27,317 

ประเทศอ่ืนๆ 20,884  (15,158)  (47,373)  (51,741) 

รวม 729,275  765,725  1,429,006  1,342,388 

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 

2557 มีดงัน้ี 

 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

ประเทศไทย 23,519,230  24,026,177 

ประเทศออสเตรเลีย 203,631  245,254 

ประเทศจีน 18,589  19,247 

ประเทศอินเดีย 31,829  56,622 

ประเทศญ่ีปุ่น 46,241  44,008 

ประเทศพม่า 518  660 

ประเทศอ่ืนๆ 158,442  175,952 

รวม 23,978,480  24,567,920 
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13 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไร

สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด โดยแสดง

การคาํนวณดงัน้ี  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

    (พันบาท/พันหุ้น) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั(ขั้นพืน้ฐาน) 572,131  497,775  90,200  274,805 
        

จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่ายแล้ว 1,095,938  1,095,938  1,095,938  1,095,938 
 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.52  0.45  0.08  0.25 

        

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน        

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั(ขั้นพืน้ฐาน) 1,112,244  896,721  392,152  478,460 
        

จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่ายแล้ว 1,095,938  1,095,938  1,095,938  1,095,938 
 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.01  0.82  0.36  0.44 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไร

สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละ

งวด หลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

    (พันบาท/พันหุ้น) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (ปรับลด) 572,131  497,775  90,200  274,805 

        

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 1,095,938  1,095,938  1,095,938  1,095,938 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 223  268  223  268 

จาํนวนหุ้นสามญั โดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 1,096,161  1,096,206  1,096,161  1,096,206 

        

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.52  0.45  0.08  0.25 

        

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (ปรับลด) 1,112,244  896,721  392,152  478,460 

        

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) 1,095,938  1,095,938  1,095,938  1,095,938 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 226  257  226  257 

จาํนวนหุ้นสามญั โดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 1,096,164  1,096,195  1,096,164  1,096,195 

        

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.01  0.82  0.36  0.44 
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14 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 712 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

แลว้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558  

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 493 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

แลว้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557  

 

15 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

ก) สัญญาดาํเนินกจิการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมใหด้าํเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยใหบ้ริษทัมีสิทธิในการบริหาร

กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร

ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 

22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(“MICT”) 
 

ภายใต้สัญญาดังกล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MICT ในอตัราร้อยละของรายได้

ค่าบริการท่ีบริษทัไดรั้บหรืออย่างนอ้ยเท่ากบัเงินขั้นตํ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ตน้ทุนค่า

อนุญาตใหด้าํเนินการขั้นตํ่าคงเหลือ 515 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 550 ล้านบาท) นอกจากน้ีภายใตส้ัญญา

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนตาม

สญัญาฉบบัน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MICT เม่ือไดด้าํเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
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ข) สัญญาร่วมทุน 
 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสัญญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหว่างรัฐบาล

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั 

ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการดงักล่าว LTC 

ไดรั้บสิทธิในการให้บริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการ

ใหบ้ริการทางดา้นโทรศพัทพ้ื์นฐาน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ อินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์

ติดตามตวั ปัจจุบนั บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ท์ส พีทีอี จาํกดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อ

หุน้ในอตัราร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสญัญาร่วมทุนดงักล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสัญญาร่วมทุน 

(ปี 2559) รัฐบาลของ สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุน้ทั้งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยู่ดว้ยราคา

ตลาด และเม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการดาํเนินกิจการตาม

สญัญาร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการยื่นขอต่ออายุสัญญา โดยการยื่นความประสงคข์อขยายระยะเวลาของ

สัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกนัเพ่ือต่อสัญญาตาม

เง่ือนไขขา้งตน้ เม่ือครบกาํหนด 25 ปี (ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุน้ของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้งหมดใหแ้ก่รัฐบาลของ 

สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน (หมายเหตุ 7) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนใน

โครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ่ากว่า 400 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี โดยกาํหนดการลงทุนเป็นงวดตามท่ีกาํหนดในสญัญาร่วมทุนขา้งตน้  

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2558 SHEN ไดล้งนามกบัรัฐบาล สปป. ลาว ในการขยายสญัญาร่วมดาํเนินการ ซ่ึงทาํให ้LTC 

ไดรั้บการต่ออายสิุทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589 

 

ค) สัญญาดําเนินกิจการในประเทศไทยของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณ

บริการอนิเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และการให้บริการอนิเตอร์เน็ต 

 

บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) (“CSL”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทั กสท. 

โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) เพ่ืออนุญาตให้ CSLสามารถให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ และ

สญัญาณบริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เป็นเวลา 22 ปี นบัจากวนัท่ี 9 สิงหาคม 2537 ซ่ึงจะส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 

2559  
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ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผูมี้อาํนาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โทรคมนาคม และการให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย โดยบริษทั และบริษทัย่อย ได้ดาํเนินกิจการการ

ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต กระจายเสียงหรือโทรทศันแ์ละโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดงัน้ี  

 

 วนัที่ได้รับ  

ประเภทใบอนุญาต ใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต 
   

ใบอนุญาตที่บริษทั ได้รับ   

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 16 สิงหาคม 2554 5 ปี 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 26 มิถุนายน 2555 20 ปี 

    

ใบอนุญาตที่บริษทั ดทีีว ีเซอร์วสิ จาํกดั ได้รับ   

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 21 มกราคม 2556 15 ปี 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (ลาว สตาร์) 28 มกราคม 2557 2 ปี 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (D-Channel) 28 มกราคม 2557 2 ปี 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (ทีวีลาว) 24 พฤศจิกายน 2557 1 ปี 

   

ใบอนุญาตที่บริษทั ทีซี บรอดคาสติง้ จาํกัด ได้รับ   

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี 
 

   

ใบอนุญาตที่บริษทั ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จํากดั (มหาชน) ได้รับ   

ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต แบบท่ีหน่ึง 8 กนัยายน 2557 5 ปี 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 11 ตุลาคม 2557 5 ปี 

ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต แบบท่ีสอง 26 เมษายน 2555 5 ปี 

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 20 ธนัวาคม 2550 15 ปี 
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ง) ภาระผูกพนัจากสัญญา “Financing and Project Agreement”  

 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั (“LTC”) ไดล้งนามในสัญญา “Financing and Project Agreement” ร่วมกบั

รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“รัฐบาล”) และองคก์ารแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนั (KfW, 

Frankfurt am Main) เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม  2547 สําหรับการจดัซ้ือ ติดตั้ง และค่าท่ีปรึกษาของโครงการเครือข่าย

โทรศพัทท์างไกลชนบทระยะท่ี 4 5 และ 6 โดยมีมูลค่าโครงการรวมไม่เกิน 6.5 ลา้นยูโร โดย LTC จะตอ้งรับโอน

สินทรัพยด์งักล่าวเม่ือโครงการแลว้เสร็จในรูปแบบของการกูย้ืมเงินจากรัฐบาล ในราคาร้อยละ 30 ของมูลค่าอุปกรณ์

โครงการซ่ึงไม่รวมค่าท่ีปรึกษาของโครงการ โดยมีอตัราดอกเบ้ียของเงินกูร้้อยละ 1 ถึง ร้อยละ 4 ต่อปี  

 

จ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ี

ไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 สกลุเงิน 2558  2557  2558  2557 

  (หลักพัน) 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 75,495  56,995  19,241  18,690 

 เยน 5,443  5,443  -  - 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 4,671  5,008  4,625  4,999 

 รูปี 4,170  4,170  4,170  4,170 

 รูเปียห์ 18,000  39,461  18,000  39,461 

 ริงกิต 24  70  24  70 

 เปโซ 221  306  221  306 

 หยวน 373  183  373  183 

 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 149  149  -  - 

 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 307  307  -  - 

รวมเป็นเงินบาท  299,643  240,622  229,221  188,491 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 สกลุเงิน 2558  2557  2558  2557 

  (หลักพัน) 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 113,564  36,456  34,660  28,090 

 เยน 2,410  4,564  -  - 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 8,517  7,820  8,487  7,820 

 รูปี 1,958  4,865  1,958  4,865 

 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 105  123  -  - 

 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 77  204  -  - 

รวมเป็นเงินบาท  408,711  308,031  323,705  289,689 
         

เกินกวา่ 5 ปี บาท 4,153  5,933  4,153  5,933 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,380  914  2,380  914 

รวมเป็นเงินบาท  84,906  36,196  84,906  36,196 
         

รวมเป็นเงนิบาททั้งส้ิน  793,260  584,849  637,832  514,376 

 

ฉ) ภาระผูกพนัอืน่ 
 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัสญัญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนงัสือ

คํ้าประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 สกลุเงิน 2558 2557 2558 2557 

  (หลักพัน) 

ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการขั้นตํ่าท่ีตอ้ง       

   จ่ายใหก้ระทรวงเทคโนโลย ี      

   สารสนเทศและการส่ือสาร บาท 11,833 47,333 11,833 47,333 

สญัญาเช่าดาวเทียมของลกูคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,680 3,617 3,680 3,617 

 บาท 441,202 448,861 441,202 448,861 

 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 5,000 5,000 - - 

อ่ืนๆ บาท 39,176 34,581 11,554 9,371 
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16 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 

การประเมนิภาษเีงนิได้ที่ประเทศอนิเดยี 

 

บริษทัและเจา้พนกังานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัประเภทรายได ้และภาระ

ภาษีสาํหรับรายไดจ้ากการใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจา้พนกังานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายไดข้อง

บริษทัจากการใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมใหก้บัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศอินเดียแต่

สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผูรั้บชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ Royalty ตาม

พระราชบญัญติัภาษีเงินไดข้องประเทศอินเดีย และอนุสญัญาเพ่ือหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีซอ้นระหว่างประเทศไทยกบั

ประเทศอินเดีย รายไดด้ังกล่าวของบริษทัจึงต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 บริษทัไม่เห็นด้วยกับ

ความเห็นดงักล่าว โดยบริษทัมีความเห็นว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายไดจ้ากการทาํ

ธุรกิจ (business income) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษี

ในประเทศอินเดีย  

 

แต่กรมสรรพากรอินเดียยืนยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย จาก

รายไดท่ี้บริษทัไดรั้บจากผูใ้ชบ้ริการของบริษทั สาํหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 

2540 ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) เป็นจาํนวนเงินรวม 870.9 ลา้นรูปี (ประมาณ 460 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจาํนวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 299 ลา้นบาท)  

 

ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํใบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ชบ้ริการในประเทศอินเดียไดห้กัภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน 2552 - 

2553 เป็นเงินจาํนวนสุทธิ 498.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 263 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัสาํหรับภาษีเงินได ้เงินเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึง

เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน 480.4 ลา้นรูปี 

(ประมาณ 254 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

 

เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ไดมี้คาํตดัสินว่ารายไดข้องบริษทัจากการ

ใหบ้ริการช่องสญัญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ

ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 
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สาํหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล

และ ITAT ไดมี้คาํสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับสําหรับปีประเมินภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 

2544-2545 และ 2545-2546 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่น

อุทธรณ์คาํตดัสินในเร่ืองเบ้ียปรับสาํหรับปีประเมินภาษีดงักล่าวต่อศาล High Court ดงันั้น คาํตดัสินของ ITAT ใน

เร่ืองของเบ้ียปรับจึงถือเป็นท่ีสุด และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไดแ้จง้คืน

หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้าํหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับสาํหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 

2544 - 2545 เป็นจาํนวนเงิน 162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 86 ลา้นบาท)  

 

จากคาํตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ

จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน

ลกูคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  

 

เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 

2554 ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme 

Court แลว้ ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  

 

ศาลไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจง้ใหต้วัแทนดา้นภาษีของบริษทัทราบถึงการอุทธรณ์ดงักล่าว ขณะน้ี

อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ Supreme Court 

 

17 เหตุการณ์อืน่ 

 

ก) ตามท่ีไดมี้คาํพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2553  ซ่ึง

มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยู่หลายประการนั้น บริษทัเห็นว่าผลของคาํพิพากษาฎีกานั้นจาํกดัอยู่

แต่เฉพาะในประเดน็ท่ีวา่ทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร สืบ

เน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลใหบ้ริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้งไป

ดาํเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษทัในกลุ่มไดป้ฏิบติัการทุกอย่างใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา  ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาท่ีจะ

พิสูจนข์อ้เทจ็จริงและความสุจริตของตนต่อไปในการดาํเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะตอ้ง

เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 

 

 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ข) เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ ์ล้ิมธนากุล ไดย้ื่นฟ้อง กทช. สาํนกังาน กทช. และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ต่อ

ศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุเร่ืองเจา้หน้าท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบบริษทัวา่ประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขายหุน้ของ บริษทั 

ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

 

ศาลปกครองกลางไดมี้คาํสัง่ลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552 เรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นผูถู้กฟ้องคดีร่วมโดยกาํหนดใหบ้ริษทั 

เป็นผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 4 ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้ริษทัไดย้ื่นคาํใหก้ารแกค้าํฟ้องรวมทั้งพยานหลกัฐาน ต่อศาลปกครอง

กลางซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการไปแลว้ในเดือน กรกฎาคม 2552 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํ

พิพากษายกฟ้อง  

 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 

บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากคดีดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. สาํนกังาน กทช. 

และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวงเทคโนโลยีฯ บอกเลิก

สญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการกบับริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไดด้าํเนินการถกูตอ้งตามสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

 

18 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 

ก) การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จาํกัด “SHEN” 

 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 บริษทัใหเ้งินกูย้ืมแก่ SHEN เป็นจาํนวนเงิน 51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี

ระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบลอยตวัโดยอา้งอิงกบั LIBOR บวก 3% 

 

ข)       การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกัด (มหาชน) (“CSL”) 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 กรรมการของ CSL มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 143 ลา้นบาท 
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