
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย     
(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้
รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทาง
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ                       
งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 
โดยมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบ
ต่อกิจการจากการนาํนโยบายการบญัชีใหม่ตามประกาศของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีนาํมาแสดงน้ีนาํมาจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ณ วนัท่ี และสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และหลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
 
 
 

(สุพจน ์สิงห์เสน่ห์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 2826 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 กมุภาพนัธ์ 2559 



บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 3,401,140,969   2,769,147,544   2,278,596,372   1,253,746,837   443,266,569        
เงินลงทุนชัว่คราว 7 1,645,152,691   1,736,196,182   1,305,171,495   1,574,220,655   800,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 2,417,498,479   1,946,173,884   1,963,379,369   1,361,316,236   1,124,232,044     
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 82,402,936        71,226,944        115,082,803      211,886,621      141,707,165        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 5 168,520,658      291,143,866      289,946,028      168,520,658      291,143,866        
สินคา้คงเหลือ 9 229,799,487      236,495,205      305,963,129      160,423,960      155,493,915        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 60,603,544        21,241,533        33,968,610        32,865,381        16,096,089          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,005,118,764   7,071,625,158   6,292,107,806   4,762,980,348   2,971,939,648     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2,161,864,194   -                    -                    2,161,864,194   9,843,840            
เงินลงทุนเผื่อขาย -                    -                    699,839,569      -                    -                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                    -                    -                    1,460,031,422   1,913,540,009     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 1,210,350,988   1,082,914,067   909,144,877      137,638,749      137,638,749        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 9,031,833,653   8,352,631,411   2,326,145,223   8,073,204,433   7,346,224,811     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินก 13 11,227,186,999 13,249,340,669 15,041,927,575 11,227,186,999 13,249,340,669   
คา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี 13 19,652,871        44,363,784        34,693,489        19,667,859        44,691,030          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 829,134,657      966,818,173      1,480,198,271   515,934,767      615,260,720        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 240,035,956      248,168,172      497,904,359      86,460,112        121,229,144        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 866,580,447      871,851,808      1,144,726,265   838,416,858      844,082,477        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 25,586,639,765 24,816,088,084 22,134,579,628 24,520,405,393 24,281,851,449   

รวมสินทรัพย์ 33,591,758,529 31,887,713,242 28,426,687,434 29,283,385,741 27,253,791,097   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 1,650,520,587 871,104,665 -                    1,460,520,587 641,104,665 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 1,225,857,976 1,060,951,506 1,011,940,298 546,644,863 497,917,964 
เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ 92,463,112 173,000,945 89,290,205 92,454,418 157,851,361 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 224,004 279,671 1,228,311 37,330,754 32,819,230 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 16 69,063,419 639,536,315 4,375,628,418 7,992,543 577,777,039        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                    -                    -                    1,126,768,104   -                      
เงินรับล่วงหนา้คา่บริการจากลูกคา้ 733,956,359 783,381,453 1,127,704,071 676,917,443 689,883,475        
ผลประโยชนต์อบแทนคา้งจ่าย 333,401,729 285,698,928 265,274,094 333,401,729 285,698,929        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 161,902,384 53,616,473 46,220,398 55,972,634 -                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18 112,541,535 118,382,572 63,943,976 72,919,034 70,952,531          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,379,931,105   3,985,952,528   6,981,229,771   4,410,922,109   2,954,005,194     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 250,151,220 307,952,760 434,932,080 250,151,220 307,952,760        
เงินกูย้มืระยะยาว 16 10,030,358,222 9,590,329,196 4,031,419,495 9,905,129,460 9,426,066,748     
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 19 404,259,941 337,040,959 308,180,720 208,848,138 199,066,920        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 20 416,277,287 381,808,569 382,145,481 392,876,579 354,835,789        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 11,101,046,670 10,617,131,484 5,156,677,776   10,757,005,397 10,287,922,217   

รวมหนีสิ้น 15,480,977,775 14,603,084,012 12,137,907,547 15,167,927,506 13,241,927,411   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 21
   ทุนจดทะเบียน 5,494,512,700   5,489,086,200   5,483,097,700   5,494,512,700   5,489,086,200     

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 5,479,687,700   5,479,687,700   5,479,687,700   5,479,687,700   5,479,687,700     
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 21 4,301,989,672   4,301,989,672   4,301,989,672   4,301,989,672   4,301,989,672     
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 549,451,270      544,154,995      493,237,236      549,451,270      544,154,995        
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,715,451,453   5,469,863,284   4,413,069,092   3,767,092,570   3,676,732,850     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 637,244,902      1,091,666,228   855,087,943      17,237,023        9,298,469            
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 17,683,824,997 16,887,361,879 15,543,071,643 14,115,458,235 14,011,863,686   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 426,955,757      397,267,351      745,708,244      -                    -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,110,780,754 17,284,629,230 16,288,779,887 14,115,458,235 14,011,863,686   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 33,591,758,529 31,887,713,242 28,426,687,434 29,283,385,741 27,253,791,097   

-                    -                    -                    -                    -                      

(บาท)

งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 5
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 25 12,453,089,955  11,893,030,438  7,653,798,891    6,989,624,431    
รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 543,915              172,270,278       543,915              172,270,278       
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                      71,871,278         -                      -                      
รายไดอ่ื้น 26 489,105,936       172,648,576       689,901,811       438,956,134       
รวมรายได้ 12,942,739,806  12,309,820,570  8,344,244,617    7,600,850,843    

ค่าใช้จ่าย 5
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 6,287,173,476    6,055,782,897    3,815,117,464    3,727,668,083    
ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 543,915              172,270,278       543,915              172,270,278       
ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ดาํเนินการ 1,066,618,826    985,260,005       1,066,618,826    985,260,005       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 338,451,733       376,275,952       167,041,702       211,823,594       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,676,992,895    1,825,063,317    798,084,481       799,304,797       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                      453,508,587       -                      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าความนิยม 13 -                      550,013,793       -                      -                      
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 102,593,824       102,631,718       72,871,517         74,936,839         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 595,024,208       -                      631,945,714       9,085,775           
ตน้ทุนทางการเงิน 306,037,479       384,475,690       283,757,455       362,308,345       
รวมค่าใช้จ่าย 10,373,436,356  10,451,773,650  7,289,489,661    6,342,657,716    

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 193,659,781       154,057,274       -                      -                      
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,762,963,231    2,012,104,194    1,054,754,956    1,258,193,127 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (458,280,748)      (498,078,112)      (260,699,622)      (239,837,947)      

กาํไรสําหรับปี 2,304,682,483    1,514,026,082    794,055,334       1,018,355,180    

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,122,147,081    1,600,883,844    794,055,334       1,018,355,180    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 182,535,402       (86,857,762)        -                      -                      

กาํไรสําหรับปี 2,304,682,483 1,514,026,082 794,055,334 1,018,355,180 

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 31

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1.94 1.46 0.72 0.93

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 1.94 1.46 0.72 0.93

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรสําหรับปี 2,304,682,483    1,514,026,082    794,055,334       1,018,355,180    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 23
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
   เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัการ คณิตศาสตร์
  ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (19,743,251)        -                      13,960,062         -                      
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (157,897,336)      -                      -                      -                      

(177,640,587)      -                      13,960,062         -                      

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
   เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
   ในต่างประเทศ 334,925,885       (3,238,369)          -                      -                      
ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย (216)                    (2,612,055)          -                      -                      
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย
   ส่วนท่ีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน (335,334,101)      -                      -                      -                      
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย (458,294,533)      235,736,603       -                      -                      

(458,702,965)      229,886,179       -                      -                      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (636,343,552)      229,886,179       13,960,062         -                      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,668,338,931    1,743,912,261    808,015,396       1,018,355,180    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,500,883,965    1,830,595,227    808,015,396       1,018,355,180    
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 167,454,966       (86,682,966)        -                      -                      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,668,338,931    1,743,912,261    808,015,396       1,018,355,180    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลสะสม

การลดสดัส่วน ผลต่างจากการ รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น เงินลงทุน ผลต่างจาก เปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

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

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ บริษทัร่วม งบการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ตามที่รายงานในปีก่อน 5,479,687,700 4,301,989,672 493,237,236 4,413,069,092     2,431,567 331,456,927 (42,463,680) 563,663,129        855,087,943 15,543,071,643 38,391,462 15,581,463,105 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                 -                 -              -                       -                   -                  -                -                       -                  -                   707,316,782 707,316,782 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ปรับปรุงใหม่ 5,479,687,700 4,301,989,672 493,237,236 4,413,069,092 2,431,567 331,456,927 (42,463,680) 563,663,129 855,087,943 15,543,071,643 745,708,244 16,288,779,887 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 -                 -                 -              -                       6,866,902        -                  -                -                       6,866,902       6,866,902 -                      6,866,902         

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32 -                 -                 -              (493,171,893)       -                   -                  -                -                       -                  (493,171,893) (261,757,927)      (754,929,820)    

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -              (493,171,893)       6,866,902        -                  -                -                       6,866,902       (486,304,991)   (261,757,927)      (748,062,918)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร 31 -                 -                 -              1,600,883,844     -                   -                  -                -                       -                  1,600,883,844 (86,857,762)        1,514,026,082 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 23 -                 -                 -              -                       -                   (2,612,055)      (3,413,165)    235,736,603        229,711,383 229,711,383 174,796              229,886,179     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 -                 -              1,600,883,844     -                   (2,612,055)      (3,413,165)    235,736,603        229,711,383   1,830,595,227 (86,682,966)        1,743,912,261  

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 22 -                 -                 50,917,759  (50,917,759)         -                   -                  -                -                       -                  -                   -                      -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 5,479,687,700 4,301,989,672 544,154,995 5,469,863,284 9,298,469 328,844,872 (45,876,845) 799,399,732 1,091,666,228 16,887,361,879 397,267,351 17,284,629,230 

-                   -                      -                    

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลสะสม

การลดสดัส่วน ผลต่างจากการ รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น เงินลงทุน ผลต่างจาก เปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

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

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ บริษทัร่วม งบการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

(บาท)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  ตามที่รายงานในปีก่อน 5,479,687,700 4,301,989,672 544,154,995 5,469,863,284 9,298,469 328,844,872 (45,876,845) 799,399,732        1,091,666,228 16,887,361,879 38,566,258 16,925,928,137 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                 -                 -              -                       -                   -                  -                -                       -                  -                   358,701,093 358,701,093 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ปรับปรุงใหม่ 5,479,687,700 4,301,989,672 544,154,995 5,469,863,284 9,298,469 328,844,872 (45,876,845) 799,399,732 1,091,666,228 16,887,361,879 397,267,351 17,284,629,230 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 -                 -                 -              -                       7,938,554        -                  -                -                       7,938,554       7,938,554        -                      7,938,554         

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32 -                 -                 -              (712,359,401)       -                   -                  -                -                       -                  (712,359,401)   (137,766,560)      (850,125,961)    

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -              (712,359,401)       7,938,554        -                  -                -                       7,938,554       (704,420,847)   (137,766,560)      (842,187,407)    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร 31 -                 -                 -              2,122,147,081     -                   -                  -                -                       -                  2,122,147,081 182,535,402       2,304,682,483  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 23 -                 -                 -              -                       -                   (216)                331,268,970 (793,628,634)       (462,359,880)  (462,359,880)   3,656,915           (458,702,965)    

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -                 -                 -              (158,903,236)       -                   -                  -                -                       -                  (158,903,236)   (18,737,351)        (177,640,587)    

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 -                 -              1,963,243,845     -                   (216)                331,268,970 (793,628,634)       (462,359,880)  1,500,883,965 167,454,966       1,668,338,931  

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 22 -                 -                 5,296,275    (5,296,275)           -                   -                  -                -                       -                  -                   -                      -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 5,479,687,700 4,301,989,672 549,451,270 6,715,451,453 17,237,023 328,844,656 285,392,125 5,771,098 637,244,902 17,683,824,997 426,955,757 18,110,780,754 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9



บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ทุนสาํรองอื่นการจ่าย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ผูถ้ือหุน้บริษทั
(บาท)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 5,479,687,700 4,301,989,672 493,237,236 3,202,467,322 2,431,567 13,479,813,497 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 -                        -                        -                        -                        6,866,902               6,866,902 

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32 -                        -                        -                        (493,171,893)        -                         (493,171,893)

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        (493,171,893)        6,866,902               (486,304,991)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร 31 -                        -                        -                        1,018,355,180      -                         1,018,355,180      
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                        -                        -                        1,018,355,180      -                         1,018,355,180      

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 22 -                        -                        50,917,759           (50,917,759)          -                         -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 5,479,687,700 4,301,989,672 544,154,995 3,676,732,850 9,298,469 14,011,863,686 

-                        

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทุนเรือนหุน้

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ทุนสาํรองอื่นการจ่าย รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ผูถ้ือหุน้บริษทั
(บาท)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 5,479,687,700 4,301,989,672 544,154,995 3,676,732,850 9,298,469 14,011,863,686 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 -                        -                        -                        -                        7,938,554               7,938,554             

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 32 -                        -                        -                        (712,359,401)        -                         (712,359,401)        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        (712,359,401)        7,938,554               (704,420,847)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร 31 -                        -                        -                        794,055,334         -                         794,055,334         

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -                        -                        -                        13,960,062           -                         13,960,062           
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                        -                        -                        808,015,396         -                         808,015,396         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 22 -                        -                        5,296,275             (5,296,275)            -                         -                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 5,479,687,700 4,301,989,672 549,451,270 3,767,092,570 17,237,023 14,115,458,235 

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 2,304,682,483 1,514,026,082 794,055,334 1,018,355,180

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 12,27 618,756,522 465,747,576 390,382,861 245,763,190

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้

   สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 13 2,022,697,586 1,967,011,496 2,022,697,586 1,964,857,184

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 13 25,038,947 10,506,121 25,023,170 10,385,865

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 135,551,462 129,050,088 96,131,055 96,171,219

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (42,202,254) 59,769,666 (42,984,186) 36,252,820

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                     453,508,587 -                     

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าความนิยม 13 -                     550,013,793 -                     -                     

รายไดจ้ากการลงทุน (413,554,874) (72,917,054) (506,497,013) (296,074,760)

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 7,938,554 6,866,902 7,938,554 6,866,902

ตน้ทุนทางการเงิน 306,037,479 384,475,690 283,757,455 362,308,345

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 269,756,156 (28,356,326) 158,523,087 (11,453,783)

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 16,27 1,065,891 2,363,082 1,065,891 2,363,082
(กลบัรายการ) ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 8 61,686,173 17,750,840 29,376,863 (13,339,090)

(กลบัรายการ) ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (49,956,287) 31,049,627 (1,639,603) (10,472,693)

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 26 (3,464,432) 1,436,405 (7,462,636) (3,217,565)

การตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 12 25,864,490 18,795,521 25,163,609 17,460,392

การตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,265,187 530,498 5,256,633 -                     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 (193,659,781) (154,057,274) -                     -                     

ภาษีเงินได้ 29 458,280,748 498,078,112 260,699,622 239,837,947

5,539,784,050   5,402,140,845   3,994,996,869   3,666,064,235   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (507,531,468) (13,600,702) (241,869,583) 48,801,281

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (11,060,619) (22,446,209) (66,414,266) (20,955,889)

สินคา้คงเหลือ 73,667,168 54,068,913 13,731,770 2,487,451

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,380,731) 54,474,064 (15,451,421) 7,119,948

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (16,304,734) (51,184,109) (16,318,830) 336,721

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (80,372,259) (65,605,966) (133,858,822) (46,085,165)

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (231,187) (918,640) 4,336,003 (281,536,850)

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (49,458,190) (348,930,035) (12,966,031) (132,797,176)

ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย 47,702,801 20,424,834 47,702,801 20,424,834

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,554,216 53,046,860 (4,408,662) 8,833,192

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,668,716 3,087,128 5,240,787 10,612,018

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29,638,859 17,025,639 19,185,559 (236,179)

จ่ายภาษีเงินได้ (321,032,123) (270,469,622) (126,608,914) (78,449,097)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,728,644,499 4,831,113,000 3,467,297,260 3,204,619,324

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 73,346,642        66,145,014        63,274,326        59,676,719        
รับเงินปันผล 11 -                     68,572,943        434,208,879      327,831,870      

เงินลงทุนชัว่คราว (364,637,489)     505,171,495      (774,220,655)     505,171,495      
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (1,247,044,720)  (6,344,029,910)  (1,095,731,911)  (5,947,966,153)  
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 5,249,401          8,052,413          14,575,359        4,738,801          
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 5 137,214,949      -                     137,214,949      -                     
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5 -                     -                     9,843,840          3,222,836          
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่การร่วมคา้ (1,972,424,724)  -                     (2,069,568,372)  -                     
เงินสดจ่ายสาํหรับค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี -                     (20,176,416)       -                     (20,176,416)       
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,539,366)         (22,087,035)       (741,035)            (6,300,825)         
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (1,590,405)         

เงินจ่ายสุทธิเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม -                     (174,240,846)     -                     -                     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,377,835,307)  (5,912,592,342)  (3,281,144,620)  (5,075,392,078)  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั 32 (850,125,380)     (754,927,084)     (712,353,200)     (493,171,893)     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 1,351,393,541   2,074,029,743   1,011,393,541   1,844,029,743   
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 (657,305,743)     (1,202,925,078)  (277,305,743)     (1,202,925,078)  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 16 3,768,146,233   6,289,929,848   3,746,090,159   6,007,641,624   
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 16 (4,038,021,583)  (4,485,395,384)  (3,976,243,423)  (4,246,160,740)  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                     -                     1,103,643,420   -                     

จ่ายดอกเบ้ีย (290,293,793)     (353,248,221)     (268,362,176)     (337,941,312)     
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (716,206,725)     1,567,463,824   626,862,578      1,571,472,344   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 634,602,467      485,984,482      813,015,218      (299,300,410)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,769,147,544   2,278,596,372   443,266,569      740,069,890      

ผลกระทบจากซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทางออ้ม -                     2,067,829          -                     -                     

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ

   คงเหลือส้ินปี (2,609,042)         2,498,861          (2,534,950)         2,497,089          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 6 3,401,140,969   2,769,147,544   1,253,746,837   443,266,569      

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 41,156,368 49,512,224 28,488,844 37,006,234

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 52,104,847 38,431,530 45,805,209 32,409,806

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

15 

หมายเหตุ  สารบญั 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7  เงินลงทุนอ่ืน 
8  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
9  สินคา้คงเหลือ 
10  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
11  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
12  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชีและ 
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
16  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
18  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
19  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
20  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
21  ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
22  สาํรอง 
23  กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
24  ส่วนงานดาํเนินงาน 
25  รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 
26  รายไดอ่ื้น 
27  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
28  เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
29  ภาษีเงินได ้
30  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
31  กาํไรต่อหุน้ 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

16 

หมายเหตุ  สารบญั 
   
32  เงินปันผล 
33  เคร่ืองมือทางการเงิน 
34  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
35  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
36  เหตุการณ์อ่ืน 
37  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
38  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
   
   



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
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”) ประกอบธุรกิจหลกัในการให้บริการวงจรดาวเทียม
เพื่อการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเน้ือหา
สําหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ บริการศูนยข์อ้มูลอินเตอร์เน็ต บริการ
อินเตอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการธุรกิจกระจายเสียงโทรทศัน์และโทรคมนาคม บริการจดัพิมพ์
และโฆษณาสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ บริการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต บริการระบบโทรศพัท ์บริการเสริมบน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และบริการดา้นวิศวกรรมพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารและอิเลคโทรนิคส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ประกอบธุรกิจภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์สหรัฐอเมริกา มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน และญ่ีปุ่น  
 
บริษทัไดท้าํสัญญากบักระทรวงคมนาคมเพ่ือดาํเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพื่อการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใชว้งจรดาวเทียมจากผูใ้ช้วงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและจะหมดอายใุนปี 2564 

 
บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษทัมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี และจะหมดอายใุนปี 2575 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิการ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
  จัดตั้ง 2558 2557 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั ดีทีวี เซอร์วสิ 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
เทคโนโลยกีารส่ือสารและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
Spacecode LLC 
 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา
เทคโนโลยกีารส่ือสารและ
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 
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ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิการ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
  จัดตั้ง 2558 2557 

บริษทั ไอพีสตาร์  
ออสเตรเลีย พทีีวาย จาํกดั 

ช่องสญัญาณดาวเทียมของดาวเทียม
ไทยคม 4 และจดัจาํหน่ายอุปกรณ์รับ
สญัญาณดาวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง  
จาํกดั 

ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง 
โทรทศัน ์โทรคมนาคม 

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
ขอ้มูลอินเตอร์เน็ตและบริการรับ-ส่ง
สญัญาณผา่นดาวเทียมเพื่อการ
ส่ือสาร 

ไทย 42.07 42.07 

บริษทั โอไรออ้น แซทเทล 
ไลท ์ซิสเทม พีทีวาย จาํกดั 

ใหบ้ริการดา้นการส่ือสารขอ้มูลผา่น
ดาวเทียมและโซลูชัน่เพือ่ธุรกิจ 

ออสเตรเลีย 100 100 
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ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิการ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
  จัดตั้ง 2558 2557 

การร่วมค้าของบริษทั   

บริษทั เชนนิงตนั อินเวส 
เมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุนดา้น
การส่ือสารโทรคมนาคมในระดบั
นานาชาติ 
 

สิงคโปร์ 51 51 

การร่วมค้าของบริษทั เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี  จาํกัด 
บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิ 
เคชัน่ส์ จาํกดั 

ใหบ้ริการโทรศพัทพ์ื้นฐาน 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์
สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ
และอินเตอร์เน็ต 

ลาว 24.99 24.99 

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ  
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   
 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2558 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง ผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 38 
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(ข) เกณฑ์การวดัมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
(ค)  สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ  
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้ิจารณญาณ 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดต่อจาํนวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 11 การจดัประเภทการร่วมคา้ 
หมายเหตุขอ้ 11 การจัดทาํงบการเงินรวม: กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมโดยพฤตินัย (De facto 

control) เหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน 
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(2) การประมาณการขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุใหต้อ้งมี
การปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 8 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
หมายเหตุขอ้  9 มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากสินคา้คงเหลือ 
หมายเหตุขอ้ 10 ขอ้สมมติฐานสาํหรับการประมาณการในการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต  
หมายเหตุขอ้ 12 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ 
หมายเหตุขอ้ 13 การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญา

อนุญาตใหด้าํเนินการ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

หมายเหตุขอ้ 14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุขอ้ 19  การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
หมายเหตุขอ้ 21 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
หมายเหตุขอ้ 33 การวดัมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  
หมายเหตุขอ้ 34 และ 35 ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  

 
3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ มี

ผลให้นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงจากนโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 
    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (“TFRS 10”) – งบการเงินรวม 
 

TFRS 10 ใหค้าํนิยามหลกัการการควบคุม เพื่อนาํไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการกาํหนดว่า กิจการใดจะถูกนาํมารวมใน

งบการเงินรวม ส่งผลให้ผูล้งทุนตอ้งพิจารณาและทบทวนขอ้สรุปเก่ียวกบักิจการท่ีลงทุนท่ีตอ้งนาํมาจดัทาํงบ

การเงินรวม ซ่ึงอาจทาํใหต้อ้งเปล่ียนวิธีการบญัชีท่ีใชอ้ยูส่าํหรับกิจการท่ีลงทุนเหล่านั้น 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งรวมงบการเงินรวมของบริษทั ซีเอส 

ลอ็กซอินโฟ 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 ท่ีใหใ้ชว้ิธีรวมตามสดัส่วน (Proportionately consolidate) ถูกยกเลิก 

 
ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้และบนัทึกเงินลงทุนใน บริษทั 

เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั (“SHEN”) จากวิธีรวมตามสัดส่วน (Proportionately consolidate) เป็นวิธี

ส่วนไดเ้สีย (Equity Method) 

 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (“TFRS 12”) - การเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน 
 

TFRS 12 ไดน้าํขอ้กาํหนดในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย การร่วมการงาน บริษทัร่วม 

และกิจการอ่ืนท่ีไม่ไดน้าํมาจดัทาํงบการเงินรวม เขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นมาตรฐานเดียว และกาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัลกัษณะ ความเส่ียง และผลกระทบทางการเงินของส่วนไดเ้สียเหล่าน้ี 

 
ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีมีผลเฉพาะต่อการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
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สรุปผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีในฐานะการเงิน กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 
 
 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 ตามท่ีเคย
เสนอราย 
งานไวแ้ลว้  บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้  

ปรับปรุง
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่1 มกราคม 2557     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,152,258 281,991 (155,653) 2,278,596 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,568,488 495,570 (100,679) 1,963,379 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,647 (33) 86,469 115,083 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 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 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 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 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 142,664 - (142,664) - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     
   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 
เงินกูย้มืระยะยาว 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 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 ตามท่ีเคย

เสนอราย 
งานไวแ้ลว้  บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้  

ปรับปรุง
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,564,934 386,198 (181,984) 2,769,148 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,589,960 445,411 (89,197) 1,946,174 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,185 - 18,042 71,227 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 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 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 ตามท่ีเคย

เสนอราย 
งานไวแ้ลว้  บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้  

ปรับปรุง
ใหม่ 

 (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 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 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 143,313 - (143,313) - 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     
   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 
เงินกูย้มืระยะยาว 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 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 ตามท่ีเคย
เสนอรายงาน

ไวแ้ลว้ บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้   
ปรับปรุง
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนรวม     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557    
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 10,004,056 2,965,398 (1,076,424) 11,893,030 
รายไดค่้าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้     
   ดาํเนินการ 172,270 - - 172,270 
อ่ืนๆ 199,630 28,654 16,237 244,521 
รวมรายได้ 10,375,956 2,994,052 (1,060,187) 12,309,821 
     
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,866,412 1,741,311 (551,940) 6,055,783 
ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตให ้     
   ดาํเนินการ 172,270 - - 172,270 
ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ 985,260 - - 985,260 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 289,013 139,475 (52,212) 376,276 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,492,917 1,118,075 (235,915) 2,375,077 
ตน้ทุนทางการเงิน 381,206 15,359 (12,089) 384,476 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 449,979 102,073 (53,974) 498,078 
อ่ืนๆ 74,937 27,695 - 102,632 
รวมค่าใช้จ่าย 8,711,994 3,143,988 (906,130) 10,949,852 
     
รายไดจ้ากวิธีส่วนไดเ้สีย  (63,078) 63,078 154,057 154,057 
     

กาํไรสําหรับปี 1,600,884 (86,858) - 1,514,026 
     
การแบ่งปันกาํไร     
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,600,884 - - 1,600,884 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (86,858) - (86,858) 
กาํไรสําหรับปี 1,600,884 (86,858) - 1,514,026 
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 ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 ตามท่ีเคย
เสนอรายงาน

ไวแ้ลว้ 
 

บริษทัยอ่ย  การร่วมคา้  ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบาท) 
งบกระแสเงนิสดรวม     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557    
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,876,417 573,673  (618,977) 4,831,113 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (5,908,213) (517,854)  513,475 (5,912,592) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,439,907 48,388  79,169 1,567,464 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,564,934 386,201  (181,987) 2,769,148 

 
4 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

 
นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็น
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
การควบคุม หมายถึงอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กิจการตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียงท่ี
เกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอาํนาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกาํหนดวนัท่ี
ซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
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ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่
เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือ
รวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสมัพนัธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้าคา
ท่ีตํ่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาด ไปหักจาก           
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  
 
หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปล่ียนกบัโครงการท่ีพนกังานของผูถู้ก
ซ้ือถืออยู่ (โครงการผูถู้กซ้ือ) ข้ึนอยู่กบัตน้ทุนบริการในอดีต ผูซ้ื้อตอ้งวดัส่วนของโครงการทดแทนดว้ยมูลค่าตาม
ราคาตลาดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงตอบแทนท่ีโอน หากมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการทาํงานในอนาคต ผลต่างระหว่าง
มูลค่าซ่ึงรวมอยู่ในส่ิงตอบแทนท่ีโอนไป และ ราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงาน
ภายหลงัการรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 
การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุ้นซ่ึงควบคุมกลุ่มบริษทั ถือเป็น
การเขา้ครอบครองเสมือนว่าไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้าสุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่วนัใดจะหลงักว่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า
จะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่าตามบญัชีก่อนการจดัทาํงบการเงินรวมภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนควบคุม 
ส่วนประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหน่ึงของทุนของกลุ่มบริษทั เวน้แต่ส่วนท่ี
ไดม้านั้นไดรั้บรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนเกินมูลค่าหุน้ เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของ 
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บริษทัย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผล
กระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ี
มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น   กาํไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิม
ท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั หรือการควบคุมร่วม  
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ี
ถูก ลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข)     เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึน
จากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปี 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ี
ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
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เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจาํหน่ายส่วนได้เสียทั้ งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีทาํให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรขาดทุนจากการ
จาํหน่าย หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเพียงบางส่วนแต่ยงัคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปัน
สัดส่วนใหก้บัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม หากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมท่ีมีสาระสาํคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอด
สะสมบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกาํไรหรือขาดทุน 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใช้เพื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การกาํหนดให้เป็น
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการทาํ
รายการดงักล่าวบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายติุธรรม   
กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที อยา่งไรก็ตาม หากตรา
สารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะ
ข้ึนอยูก่บัประเภทของรายการท่ีไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง  
 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน  
ถา้มีราคาตลาด ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด ใหป้ระมาณมูลค่ายติุธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหนา้
ตามสัญญากบัราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัท่ีรายงานท่ีครบกาํหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ประเภทท่ีใชก้บัธุรกรรมการเงินท่ีปลอดความเส่ียง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 
 

(ง)      เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง และมีระยะเวลาครบกาํหนดเร่ิมแรกภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมดาํเนินงานในงบกระแสเงินสด 
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(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ โดยคาํนวณสุทธิจากเงินมดัจาํรับจากลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 
(ฉ) สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่  
 
ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ราคาทุนท่ีซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  ตน้ทุน
ของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ย ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยใน
การผลิต ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มื  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

(ช) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไรหรือขาดทุน 
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ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด  เงิน
ลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุอง
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายติุธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน    ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี
ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

 
(ซ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ซ่ึงไม่สามารถ
ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิในกาํไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีให้เช่า 

 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นอาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตดัค่า
เส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนั 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

37 

ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรืออายสุัญญาเช่าในกรณีท่ีอายสุัญญาเช่าสั้นกว่า ประมาณการอายุ
การใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
สิทธิการเช่าท่ีดิน 30 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5-10 ปี  
อุปกรณ์ 5-18 ปี   
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5-18 ปี   
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3-5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี   
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการประกอบด้วย สิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการจากการ
ใหบ้ริการดาวเทียมภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย ตดัจาํหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสินทรัพยห์รืออายุของสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
 

(ญ) ค่าใช้จ่ายรอตัดบญัชี 
 
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่างๆในการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาว และตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายขุองหุน้กูห้รืออายขุองสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว 
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(ฎ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ
นิยม ไดอ้ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4(ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ย
วิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม สําหรับตราสารทุน – การบญัชีดา้นผูล้งทุน มูลค่าตามบญัชีของ     
ค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วน
ใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
 
รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การสาํรวจตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์
หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนของโครงการเพ่ือการพฒันา (ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและการทดสอบผลิตภณัฑ์ใหม่หรือท่ี
ปรับปรุงข้ึน) รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าโครงการนั้นจะประสบความสําเร็จ
โดยการประเมินความเป็นไปไดท้ั้งทางพาณิชยกรรมและทางเทคโนโลย ีและตอ้งสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ส่วนรายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวด
ก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป ตน้ทุนการพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือเร่ิม
ผลิตผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อการพาณิชย ์
 
รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยแ์สดงราคาดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม  
 
สินทรัพย์ไม่มตัีวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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ต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนประกอบด้วยค่าพัฒนาเทคโนโลยีของดาวเทียมไอพีสตาร์ ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้และใบอนุญาตโดยมีกาํหนดตดัจ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งโดยมีระยะเวลาตดัจาํหน่ายระหวา่ง 5 ปีถึง 15.75 ปี 
 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีซ้ือมาจะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชนภ์ายในระยะเวลา 3-5 ปี           
 
วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ฏ)      การด้อยค่า 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  สาํหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือ ยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วง
เวลาเดียวกนั 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด     
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนใน
ภายหลัง  และการเพิ่มข้ึนนั้ นสัมพนัธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ส่วน
สินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ย
ค่ามาก่อน 

 
(ฐ)    หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฑ)     เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
  

(ฒ)     ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการเงินสมทบ 
 
กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้าํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน
ภายนอก กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการนั้น  
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจาํทุก 3 ปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการคาํนวณอาจทาํให้กลุ่มบริษทั มี
สินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทั/บริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่าย
ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ 
ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
กาํไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั/บริษทั รับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      
 
มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังาน (ชาํระดว้ยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพ่ิมข้ึนในส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  จาํนวนท่ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง
และเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน   ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีเดิมเคยรับรู้ตามจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีเขา้
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ณ วนัท่ีได้รับสิทธิ  
สาํหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ
จะถูกวดัค่าเพื่อใหส้ะทอ้นถึงเง่ือนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหวา่งจาํนวนท่ีคาดไวก้บัผลท่ีเกิดข้ึน
จริง  
 
มูลค่ายติุธรรมของจาํนวนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนท่ีชาํระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไป
กบัการเพ่ิมข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนักงานมีสิทธิไดรั้บชาํระอย่างไม่มีเง่ือนไข  หน้ีสินถูกวดั
มูลค่าใหม่ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายชาํระ  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
พนกังานในกาํไรหรือขาดทุน  
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 (ณ)     ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความ
น่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
 

 (ด)     รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนัยสําคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้  
 
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์เกตเวยพ์ร้อมติดตั้งรับรู้ดว้ยวิธีอา้งอิงกบัขั้นความสาํเร็จของงาน ขั้นความสาํเร็จของงานวดั
ดว้ยอตัราส่วนของตน้ทุนของมูลค่างานท่ีทาํเสร็จจนถึงปัจจุบนัคิดเทียบกบัประมาณการตน้ทุนของมูลค่างานทั้งหมด 
รายการขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัทีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนมูลค่างาน
ทั้งหมดจะมีมูลค่าเกินกวา่รายไดจ้ากค่างานทั้งหมด 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมและบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม บริการอินเตอร์เน็ตและบริการ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ต และบริการโทรศพัท ์รับรู้เม่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และมีความแน่นอนในการไดรั้บ
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการใหบ้ริการนั้น 
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รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอุปกรณ์ รับรู้รายไดภ้ายในระยะเวลาและอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาเช่า 
 
รายได้เก่ียวกับค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจของขอ้ตกลงท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
  

(ต)     ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่น
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อขาย  เงินปันผล
ของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสิน  ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้) และ ขาดทุนจาก
เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ถ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าเช่าท่ีอาจ
เกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนั
การปรับค่าเช่า 
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การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ี
เป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวนหน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการ
เงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
 

 (ท) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชําระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชําระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ี
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ี
มีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

5        บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ได้แก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระทาํผ่านบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมถึงการร่วมคา้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักิจการไม่ว่าจะเป็น
โดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารสําคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึงมี
อาํนาจชกัจูง หรืออาจถูกชกัจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ในการพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย โดยถือ
หุ้นคิดเป็นอตัราร้อยละ 41.14 (2557: ร้อยละ 41.14) ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั รายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบั
บริษทัในกลุ่ม Intouch และผูถื้อหุน้ของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป สําหรับรายการค่าท่ีปรึกษาและบริหารงาน กลุ่มบริษทัคิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั โดย
คาํนวณตามอตัราร้อยละของสินทรัพย ์อน่ึงรายการระหว่างบริษทักบักิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั Codespace, Inc. คิด
ราคากนัตามอตัราค่าบริการรายชัว่โมงบวกดว้ยค่าใชจ่้ายเบิกจ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้
ดงัน้ี   
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
รายได้     
รายได้จากการขายและการให้บริการ     
บริษทัใหญ่ 1,000 1,292 - - 
บริษทัยอ่ย - - 1,922,014 1,776,955 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 430,864 454,385 117,316 66,090 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,460 2,460 - - 
     
รายได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 597,869 353,688 
การร่วมคา้ 45,583 17,294 45,583 17,294 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2,126 1,456 815 13 
รวมรายได้ 482,033 476,887 2,683,597 2,214,040 

     

ค่าใช้จ่าย     
การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัใหญ่ 125 436 - - 
บริษทัยอ่ย - - 89,361 105,396 
การร่วมคา้ 5,859 993 - - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 18,450 10,314 28 26 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,993 24,496 15,220 14,886 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร     
บริษทัใหญ่ 958 1,294 692 - 
บริษทัยอ่ย - - 12,774 10,389 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 27,984 42,898 8,925 11,240 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 103,586 103,492 73,564 75,528 
     

ต้นทุนทางการเงิน     
บริษทัยอ่ย - - 6,637 - 
รวมค่าใช้จ่าย 206,955 183,923 207,201 217,465 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ลูกหนีก้ารค้าและรายได้ค้างรับ      
ลูกหน้ีการค้า      
บริษทัใหญ่ 41 686 - - 
บริษทัยอ่ย - - 87,468 63,751 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 129,152 61,780 67,952 - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61,110 55,970 2,926 2,672 
รวม 190,303 118,436 158,346 66,423 
     

รายได้ค้างรับ      
บริษทัยอ่ย - - 215,702 81,857 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,208 14,409 5,125 14,409 
รวม 5,208 14,409 220,827 96,266 
     

รวมลูกหนีก้ารค้าและรายได้ค้างรับ  195,511 132,845 379,172 162,689 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (59,955) (54,762) (2,926) (2,672) 
สุทธิ 135,556 78,083 376,247 160,017 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัใหญ่ - 138 - 138 
บริษทัยอ่ย - - 171,708 106,179 
การร่วมคา้ 40,179 35,390 40,179 35,390 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,224 35,699 - - 
รวม 82,403 71,227 211,887 141,707 

  
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่การร่วมค้า 168,521 291,144 168,521 291,144 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้มีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 2.50 และ LIBOR + 2.75 มีกาํหนด
ชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มี
ดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  291,144 289,946 
ลดลง              (137,215) - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ 14,592 1,198 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 168,521 291,144 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน      
บริษทัยอ่ย - - 560 560 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 30 - - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 17 - - 
รวม 17 47 560 560 

 
 อตัราดอกเบีย้ต่อปี งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 2557 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาว       
บริษทัยอ่ย - 4.35 - - - 9,844 
การร่วมคา้ LIBOR + 3 - 2,161,864 - 2,161,864 - 
   2,161,864 - 2,161,864 9,844 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่การร่วมคา้มีอายสุญัญา 10 ปี 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 มีดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  - - 9,844 13,026 
ลดลง - - (9,844) (3,223) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - - 41 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม   - - - 9,844 
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เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  - - - - 
เพิ่มข้ึน 2,069,568 - 2,069,568 - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 92,296 - 92,296 - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม    2,161,864 - 2,161,864 - 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้า         
บริษทัใหญ่ 28 206 -   206 
บริษทัยอ่ย - - 26,276  32,736 
การร่วมคา้ 832 332 332 333 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6,046 12,363 196 3,607 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000 3,611 2,458 1,125 
รวม 11,906 16,512 29,262 38,007 

     
เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 37,175  32,819 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 224 280 156 - 
รวม 224 280 37,331 32,819 

    
เงนิรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า     
บริษทัใหญ่ 35 95 - - 
บริษทัยอ่ย - - 366,762 385,612 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 8,899 1,885 3,941 - 
รวม 8,934 1,980 370,703 385,612 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      
บริษทัยอ่ย -  -  3,504  5,717 
การร่วมคา้ - 997 - - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 442 794 379 465 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,545 - - - 
รวม 13,987 1,791 3,883 6,182 

        
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  5,334  12,695 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6,854 530 4,832 160 
รวม 6,854 530 10,166 12,855 

     
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษทัย่อย - - 1,126,768 - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.43 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มี
ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 (พันบาท)  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 
เพิ่มข้ึน 1,103,643  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ 23,125  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,126,768  - 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557 2558  2557 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  (พันบาท) 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 96,583 95,678 67,359 68,463 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน     
-  ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 2,591 2,493 2,092 2,013 
-  ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 992 860 693 591 
-  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 3,420 4,461 3,420 4,461 
รวม  103,586 103,492 73,564 75,528 

 
ตลอดเวลาท่ีผา่นมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั การซ้ือเหล่าน้ีมี
ระยะเวลาและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจาํปี และเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนกรรมการเหล่าน้ี
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 
สัญญาสําคญัทีท่าํกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  

 
ก) บริษทัไดท้าํสญัญากบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการใหบ้ริการส่งสญัญาณข้ึนสู่ดาวเทียม 

(Uplink) เป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี โดยบริษทัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัย่อยท่ีจะตอ้งชาํระค่าบริการดงักล่าวตาม
สญัญาอีกเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 10.33 ลา้นบาท (2557: ประมาณ 17.80 ล้านบาท) 

 
ข) บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญากบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งชาํระค่า

สิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (เกตเวย)์ ไอพี
สตาร์ ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal: 
“UT”) และ ร้อยละ 3 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าช่องสญัญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

54 

ค)   บริษทัไดท้าํสัญญาในการดาํเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) ให้บริการไอพีสตาร์และให้
คาํปรึกษา บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งชาํระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจาํนวนเงินรวม
ประมาณ 45.16 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 49.58 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: ประมาณ 65.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
และ 23.75 ล้านบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจาํนวนท่ีใชจ้ริงหรือคิดตามจาํนวน
การติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 

 
ง) บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีภาระผูกพนัในการให้บริการ

บาํรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทางบญัชีและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้ง
ชาํระค่าบริการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 5.63 ลา้นบาท (2557: ประมาณ 7.15 ล้านบาท) 

 
จ) บริษทัไดท้าํสญัญากบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัมีภาระผกูพนัในการใหเ้ช่าอุปกรณ์ส่ือสารสญัญาณดาวเทียม 

(Satellite Uplink Equipment) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งชาํระค่าเช่าอุปกรณ์ดงักล่าวตามสัญญา
เป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 7.55 ลา้นบาท (2557: ประมาณ 22.66 ล้านบาท) 

 
ฉ) บริษทัได้ทาํสัญญากับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ 

สัญญาณเสียง และสัญญาณขอ้มูล ซ่ึงบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระค่าบริการ เป็นจาํนวนเงิน 6,480 ดอลลาร์
สหรัฐ ต่อช่อง/ต่อปี  

 
6          เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พนับาท) 

เงินสดในมือ 7,044  2,022  867 627 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและ       
   ประเภทออมทรัพย ์ 2,424,685  1,429,817  982,880 442,640 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 969,412  1,337,309  270,000 - 
รวม 3,401,141  2,769,148  1,253,747 443,267 

อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงิน        
ฝากธนาคารประเภทออมทรัพยแ์ละเงิน        
ฝากประจาํ  0.75%  0.76%  0.70% 0.44% 
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7 เงนิลงทุนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 1,609,221  800,000  1,574,221  800,000 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 35,932  936,196  -  - 
รวม 1,645,153  1,736,196  1,574,221  800,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินลงทุนชัว่คราวมีอตัราดอกเบ้ียต่อปี ร้อยละ 1.45 ถึงร้อยละ 1.80 (2557: ร้อยละ 2.85 
ถึงร้อยละ 3.00) และถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี  
 
รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ของตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ี
อยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  
 2558  2557 
 (พันบาท) 
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 936,196  699,840 
ลดลง     (447,562)  - 
รายการปรับปรุงจากการตีราคา     (455,315)  235,736 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ 2,613  620 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม        35,932  936,196 
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8         ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า      

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5 190,303 118,436 158,346 66,423 
กิจการอ่ืน   1,572,810 1,258,139 520,976 542,734 

รวม  1,763,113 1,376,575 679,322 609,157 

      

รายได้ค้างรับ      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5 5,208 14,409 220,827 96,266 
กิจการอ่ืน  549,032 480,284 381,282 414,213 

รวม  554,240 494,693 602,109 510,479 

      
ลูกหน้ีอ่ืน      
 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  114,248 135,045 30,178 45,216 
 เงินจ่ายล่วงหนา้  152,887 53,796 105,247 25,463 
 อ่ืน ๆ  64,389 106,974 9,196 5,179 
รวม  331,524 295,815 144,621 75,858 

      
รวมลูกหนีก้ารค้า รายได้ค้างรับ      
   และลูกหนีอ่ื้น  2,648,877 2,167,083 1,426,052 1,195,494 

หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (231,379) (220,909) (64,736) (71,262) 
สุทธิ  2,417,498 1,946,174 1,361,316 1,124,232 

      
(กลบัรายการ) หนีสู้ญและหนีส้งสัย
จะสูญสําหรับปี  61,686 17,751 29,377 (13,339) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 117,660 50,559 141,443 24,106  
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 11,285 11,145 5,755 1,897 
 3 - 6 เดือน 505 800 17 - 
 6 - 12 เดือน 153 570 - 3,611 
 มากกวา่ 12 เดือน 60,700 55,362 11,131 36,809 
 190,303 118,436 158,346 66,423 
หัก   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (59,955) (54,762) (2,926) (2,672) 
 130,348 63,674 155,420 63,751 

     
กจิการอ่ืน     

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 391,675 454,664 121,344 148,854 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 622,465 464,132 245,310 243,473 
 3 - 6 เดือน 349,609 162,934 61,313 62,971 
 6 - 12 เดือน 77,051 53,077 47,705 23,425 
 มากกวา่ 12 เดือน 132,010 123,332 45,304 64,011 
 1,572,810 1,258,139 520,976 542,734 
หัก   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (171,424) (166,147) (61,810) (68,590) 
 1,401,386 1,091,992 459,166 474,144 

     
สุทธิ 1,531,734 1,155,666 614,586 537,895 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัสาํหรับลูกคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั  
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9 สินค้าคงเหลือ  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 53,225 72,201 50,701 51,039 
งานระหวา่งทาํ 3,764 11,365 - - 
สินคา้สาํเร็จรูป 216,225 260,808 127,827 137,707 
สินคา้ระหวา่งทาง 23,590 9,984 23,491 9,983 
 296,804 354,358 202,019 198,729 
หัก  ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (67,005) (117,863) (41,595) (43,235) 
สุทธิ 229,799 236,495 160,424 155,494 

 
10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมค้า 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,082,914 909,145 2,051,179 2,046,930 
ซ้ือเงินลงทุน  - - - 4,249 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน      
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย  193,660 154,057 - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  - - (453,509) - 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั
สําหรับโครงการผลประโยชน์
พนกังาน  (157,897) - - - 

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ  91,674 19,712 - - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  1,210,351 1,082,914 1,597,670 2,051,179 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปีสิ้นสุด มีดงันี้ 
 
 งบการเงนิรวม 
 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้  
  

ราคาทุน 
 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  
  

เงินปันผลรับ 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละ)  (ล้านบาท) 

การร่วมค้า         

บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั 51.00  51.00 
 15 ลา้นดอลลาร์

สิงคโปร์  
15 ลา้นดอลลาร์

สิงคโปร์ 
 

138  138 1,210 1,083 - - 
        138  138 1,210  1,083 -  - 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทุนในการร่วมคา้ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็น            ราคาทุน-สุทธิ   
 เจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  เงินปันผล 
 2558 2557 2558  2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละ)    (ล้านบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                     
บริษทั ดีทีว ีเซอร์วสิ จาํกดั  99.99 99.99 399 ลา้นบาท  399 ลา้นบาท 399  399 -  - 399  399 120 - 
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  1 175 - 
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วสิ จาํกดั 100.00 100.00 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1  1 -  - 1  1 36 91 
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีว ีเน็ตเวริ์ค 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 (454)  - 517  971 75 114 
บริษทั ทีซี บรอดคาสติ้ง จาํกดั 99.99 99.99 0.25 ลา้นบาท  0.25 ลา้นบาท -  -  -  - - - 4 - 
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  28 25 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท ์จาํกดั 100.00 100.00 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2  2  -  - 2  2  - - 
รวม      1,914  1,914  (454)  - 1,460  1,914  438 230 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็น            ราคาทุน-สุทธิ   
 เจา้ของ ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  เงินปันผล 
 2558 2557 2558  2557 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละ)    (ล้านบาท) 
บริษทัย่อยทางอ้อม                 
บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) 42.07 42.07 149 ลา้นบาท  149 ลา้นบาท 754  754 -  - 754  754 100 190 
บริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ซิสเทม  
   พีทีวาย จาํกดั 

 
100.00 

 
100.00 

 
5.96 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย 

  
5.96 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย 

 
174 

  
174 

 
- 

  
- 

 
174 

  
174 

 
- 

 
- 

รวม      928  928 -  - 928  928 100 190 

                 

การร่วมค้า                 
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์                 
   พีทีอี จาํกดั 51.00 51.00 15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 138  138 -  - 138  138 - - 
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การร่วมค้า 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มูลทางการเงินการร่วมคา้ที่รวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการ
ระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการเหล่านี้ 

 

 

 วนัที ่ สัดส่วนความ  สินทรัพย์  สินทรัพย์  หนีส้ิน  หนีส้ินไม่  สินทรัพย์  รายได้    กาํไร(ขาดทุน)   กาํไรขาดทุน  
 รายงาน เป็นเจ้าของ  หมุนเวยีน  ไม่หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  หมุนเวยีน  สุทธิ  รวม  กาํไรสุทธิ  เบด็เสร็จอื่น  เบด็เสร็จรวม 
  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ปี 2558           
บริษทั เชนนิงตนั 31  51.00         
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั ธนัวาคม  33,150 7,007,203 (76,803) (4,590,415) 2,373,135 74 379,725 (130,971) 248,754 

รวม   33,150 7,007,203 (76,803) (4,590,415) 2,373,135 74 379,725 (130,971) 248,754 

             
ปี 2557              
บริษทั เชนนิงตนั 31            
อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั ธนัวาคม 51.00 157,445 2,607,334 (68,038) (573,482)  2,123,259  - 302,073 38,312 340,385 

รวม   157,445 2,607,334 (68,038) (573,482)  2,123,259  - 302,073 38,312 340,385 
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การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มี
ดงัต่อไปน้ี 
  

บริษทัย่อย 
 
ก) การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกัด (มหาชน) (“CSL”)    
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของ CSL เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร 
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 95 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ
หุน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 กรรมการของ CSL มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 143 ล้านบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2558  

 
ข) การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนช่ันแนล พทีีอี จาํกัด (“IPIN”) 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของ IPIN เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 กรรมการของ IPIN มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนสิงหาคม 2558 
 

ค) การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จาํกัด (“IPN”)  
 

ในการประชุมคณะกรรมการของ IPN เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 กรรมการของ IPN มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปัน
ผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด์ เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนกนัยายน 2558  
 
ในการประชุมคณะกรรมการของ IPN เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 กรรมการของ IPN มีมติอนุมติัให้จ่ายเงิน
ปันผลแก่ผูถื้อหุน้ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 0.2 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้
ในเดือนพฤศจิกายน 2558  
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ง)    การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลยี พีทีวาย จาํกัด (“IPA”) 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของ IPA เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2558 กรรมการของ IPA มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปัน
ผลแก่ผูถื้อหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ใน
เดือนตุลาคม 2558 
 

จ)    การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จาํกัด (“IPGS”) 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของ IPGS เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 กรรมการของ IPGS มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปัน
ผลแก่ผูถื้อหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในเดือน
ตุลาคม 2558 
 

ฉ) การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จาํกัด (“DTV”) 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของ DTV เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 กรรมการของ DTV มีมติอนุมติัการจดัสรร
กาํไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 3.00909 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 120 ลา้นบาท เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนตุลาคม 2558 

 
ช)    การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ทีซี บรอดคาสติง้ จาํกัด (“TCB”) 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของ TCB เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 กรรมการของ TCB มีมติอนุมติัการจดัสรร  
กาํไรเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 36.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 3.65 ลา้นบาท 

 

การร่วมค้า 
 
ซ) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ จาํกัด (“LTC”) 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของ LTC เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
แก่ผูถื้อหุน้จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 ของ LTC เป็นจาํนวนเงิน 18 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
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การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มี
ดงัต่อไปน้ี 
  

บริษทัย่อย 
 
ก) การซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จาํกัด (“OSS”) โดย บริษทั ไอพีสตาร์ 

ออสเตรเลยี พีทีวาย จาํกัด (“IPA”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั    
 

เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 IPA เขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ OSS จากบริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท์ อินเวสเมน้ท ์
จาํกดั เป็นจาํนวน 5.96 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ OSS เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 5.96 
ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  

 
ข) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลยี พทีีวาย จาํกัด (“IPA”) 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ IPA เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้จากผลกาํไร
สะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนเมษายน 2557 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ IPA เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2557 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลระหว่าง
กาล เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในเดือน
ธนัวาคม 2557 
 

ค) การซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมเติมของบริษทั ไอพีสตาร์ จาํกัด (“IPST”)  
 

ในเดือนมิถุนายน 2557 บริษทัได้ตกลงซ้ือหุ้นสามญัของ IPST เพิ่มเติมจาํนวน 31,220 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนของ IPST ในราคารวม 31,220 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผลจาก
การตกลงซ้ือหุน้เพิ่มเติมน้ี ทาํใหบ้ริษทัถือหุน้ทุนชาํระแลว้ของ IPST เป็นจาํนวนร้อยละ 99.98  
 
ในเดือนสิงหาคม 2557 บริษทัได้ตกลงซ้ือหุ้นสามัญของ IPST เพิ่มเติมจาํนวน 50,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนของ IPST ในราคารวม 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผลจาก
การตกลงซ้ือหุน้เพิ่มเติมน้ี ทาํใหบ้ริษทัถือหุน้ทุนชาํระแลว้ของ IPST เป็นจาํนวนร้อยละ 100  
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ง) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จาํกัด (“IPN”) 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ IPN เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผล
กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนธนัวาคม 2557 
 

จ)    การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จาํกัด (“IPGS”) 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของ IPGS เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้น เป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 2.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนธนัวาคม 2557 
 

ฉ) การจัดต้ังบริษทั อินเตอร์เนช่ันแนล แซทเทลไลท์ จาํกัด (“ISC”) 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2557 มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซท
เทลไลท ์จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 50,000 หุน้ๆ ละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐฯ  ซ่ึงไดช้าํระแลว้ทั้งจาํนวน บริษทัทีสัดส่วนในการถือหุน้ 50,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
 

ช) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกัด (มหาชน) (“CSL”) 
 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของ CSL เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 208 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ
หุน้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2557 กรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 244 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวได้
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2557 
 

ซ) การรับรู้การด้อยค่าของค่าความนิยมใน บริษทั เทเลอินโฟ มเีดีย จาํกัด (มหาชน) 
 

เน่ืองจากแนวโน้มของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพโ์ฆษณาท่ีลดลงอย่างมีนยัสําคญั ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี CSL ไดป้ระเมินและรับรู้การดอ้ยค่าของค่าความนิยมใน
บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) เป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 550 ลา้นบาท สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 
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การร่วมค้า 
 
ฌ) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ จาํกัด (“LTC”) 
 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ LTC มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้จากผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2556 ของ LTC เป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
  

ภาระผกูพนั 
 
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษทัและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่ม
บริษัทจะต้องโอนหุ้นทั้ งหมดใน LTC ให้แก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้าํเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 34 ข)) 

 
11 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ย (บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จาํกดั (มหาชน) (“CSL”)) แต่ละรายการของ
กลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 
 บริษทั CSL 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558  2557 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 57.93%  57.93% 
สินทรัพยห์มุนเวียน 946,465  921,060 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 961,768  973,703 
หน้ีสินหมุนเวียน        (917,422)         (953,920) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        (333,995)         (328,973) 
สินทรัพย์สุทธิ 656,816  611,871 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 380,494  354,457 
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 บริษทั CSL 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2558  2557 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 57.93%  57.93% 
รายได ้ 2,963,844  3,044,906 
กาํไร (ขาดทุน) 315,097        (149,936) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน          (32,345)  - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 282,752  (149,936)  
กาํไร (ขาดทุน)ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 182,535  (86,858) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม          163,798  - 
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12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 
 ท่ีดิน สิทธิ    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 การเช่าท่ีดิน    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 และอาคาร  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 529,078 3,866,264 1,176,829 829,137 6,401,308 
เพิ่มข้ึน 56,543 3,117,626 102,180 3,117,059 6,393,408 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 21,958 15,287 3,541 - 40,786 
โอน 94,768 (165,533) 79,501 138,453 147,189 
จาํหน่าย (5,651) (161,997) (40,861) - (208,509) 
ตดัจาํหน่าย (3,154) (207,018) (12,962) - (223,134) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ (26,499) (25,511) (4,964) 661 

 
(56,313) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 667,043 6,439,118 1,303,264 4,085,310 

 
12,494,735 

เพิ่มข้ึน 22,999 242,075 90,267 932,860 1,288,201 
โอน 9,593 8,082 17,222 (54,854) (19,957) 
จาํหน่าย (367) (80,009) (60,896) - (141,272) 
ตดัจาํหน่าย (6,197) (132,536) (2,466) (193) (141,392) 
การปรับปรุงการแปลงค่า 
เงินตราต่างประเทศ (5,247) 20,671 1,867 51 

 
17,342 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 687,824 6,497,401 1,349,258 4,963,174 13,497,657 
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 งบการเงนิรวม 

 ท่ีดิน สิทธิ  รถยนตแ์ละ สินทรัพย ์  

 การเช่าท่ีดิน  อุปกรณ์ ระหวา่ง  

 และอาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 273,338 3,010,332 791,493 - 4,075,163 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 50,769 298,354 116,625 - 465,748 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 10,652 14,882 2,876 - 28,410 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 36,253 - - 36,253 
โอน - (14,822) - - (14,822) 
จาํหน่าย (5,652) (161,283) (37,069) - (204,004) 
ตดัจาํหน่าย (2,598) (189,793) (11,948) - (204,339) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ (20,164) (15,941) (4,200) - 

 
(40,305) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 306,345 2,977,982 857,777 - 

 
4,142,104 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 52,005 446,806 119,946 - 618,757 
โอน 842 (3,166) (74) - (2,398) 
จาํหน่าย (324) (79,521) (60,642) - (140,487) 
ตดัจาํหน่าย (5,367) (150,898) (2,246) - (158,511) 
การปรับปรุงการแปลงค่า    
   เงินตราต่างประเทศ (3,518) 9,423 453 - 

 
6,358 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 349,983 3,200,626 915,214 - 4,465,823 

      

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      

ณ วนัที ่1 มกราคม 2557      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 255,740 855,932 356,169 829,137 2,296,978 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 29,167 - 29,167 
 255,740 855,932 385,336 829,137 2,326,145 
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 งบการเงนิรวม 
 ท่ีดิน สิทธิ  รถยนตแ์ละ สินทรัพย ์  
 การเช่าท่ีดิน  อุปกรณ์ ระหวา่ง  
 และอาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558     

 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 360,698 3,461,136 416,016 4,085,310 8,323,160 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 29,471 - 29,471 
 360,698 3,461,136 445,487 4,085,310 8,352,631 

      
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 337,841 3,296,775 388,911 4,963,174 8,986,701 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 45,133 - 45,133 
 337,841 3,296,775 434,044 4,963,174 9,031,834 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 3,063.85 ลา้นบาท (2557: 2,265.12 ล้านบาท) 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 36.25 ลา้นบาท เป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของอุปกรณ์ปฏิบติัการภาคพื้นดินไอพีสตาร์ของบริษทั  
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สิทธิการเช่า    รถยนตแ์ละ  สินทรัพย ์   
 ท่ีดินและ    อุปกรณ์  ระหวา่ง   
 อาคาร  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 97,011 2,530,753 218,114 784,520 3,630,398 
เพิ่มข้ึน 25,609 2,976,553 26,819 2,918,985 5,947,966 
โอน - (203,408) - 346,550 143,142 
จาํหน่าย (5,652) (123,639) (21,579) - (150,870) 
ตดัจาํหน่าย (524) (201,025) (3,255) - (204,804) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 116,444 4,979,234 220,099 4,050,055 

 
9,365,832 

เพิ่มข้ึน 20,719 176,364 51,382 875,756 1,124,221 
โอน - (19,977) (9) - (19,986) 
จาํหน่าย (367) (70,138) (20,835) - (91,340) 
ตดัจาํหน่าย (5,657) (82,005) (693) - (88,355) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 131,139 4,983,478 249,944 4,925,811 10,290,372 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สิทธิการเช่า  รถยนตแ์ละ สินทรัพย ์  

 ท่ีดินและ  อุปกรณ์ ระหวา่ง  

 อาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 63,793 1,867,138 162,664 - 2,093,595 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 7,850 212,738 25,175 - 245,763 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - 36,253 - - 36,253 
โอน - (19,311) - - (19,311) 
จาํหน่าย (5,652) (123,420) (20,277) - (149,349) 
ตดัจาํหน่าย (330) (183,801) (3,213) - (187,344) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 65,661 1,789,597 164,349 - 

 
2,019,607 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 13,711 349,519 27,153 - 390,383 
โอน - (2,413) (7) - (2,420) 
จาํหน่าย (324) (63,203) (20,701) - (84,228) 
ตดัจาํหน่าย (5,134) (100,367) (674) - (106,175) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 73,914 1,973,133 170,120 - 2,217,167 

      

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      

ณ วนัที ่1 มกราคม 2557      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 33,218 663,615 31,316 784,520 1,512,669 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 24,134 - 24,134 
 33,218 663,615 55,450 784,520 1,536,803 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สิทธิการเช่า  รถยนตแ์ละ สินทรัพย ์  
 ท่ีดินและ  อุปกรณ์ ระหวา่ง  
 อาคาร อุปกรณ์ สาํนกังาน ก่อสร้าง รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558     

 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 50,783 3,189,637 30,939 4,050,055 7,321,414 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 24,811 - 24,811 
 50,783 3,189,637 55,750 4,050,055 7,346,225 
      

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558      
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 57,225 3,010,345 39,999 4,925,811 8,033,380 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 39,825 - 39,825 
 57,225 3,010,345 79,824 4,925,811 8,073,205 
 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 1,491.49 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 1,274.39 ล้านบาท) 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงเกิดจากการกูย้ืมเพ่ือสร้างสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็น
จาํนวนเงิน 134.09 ลา้นบาท (2557: 35.63 ล้านบาท) ไดถู้กรวมอยูใ่นตน้ทุนการซ้ือสินทรัพย ์
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อาคารและอุปกรณ์ไดร้วมงานระหว่างก่อสร้างของโครงการดาวเทียมไทยคม 8 จาํนวน 
4,925.81 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 4,050.05 ล้านบาท) โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโทรคมนาคม
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) และคาดว่าจะ
แลว้เสร็จในปี 2559 

 

ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงนิ 2558  2557  2558  2557 
  (หลกัพัน) 
โครงการไทยคม 8 ดอลลาร์สหรัฐฯ 9,336 30,777 9,336 30,777 
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บาท 1,778 2,464 - - 

รวมเป็นเงนิบาททั้งส้ิน  340,243 1,021,589 338,465 1,019,125 
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13 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชีและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย ์         
 ไม่มีตวัตน    สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 ภายใตส้ญัญา      สินทรัพย ์  รวม 
 อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย    ไม่มีตวัตน  สินทรัพย ์
 ดาํเนินงาน  รอตดับญัชี  ค่าความนิยม  อ่ืน  ไม่มีตวัตน 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 26,250,570 653,656 880,675 1,780,086 2,660,761 
เพิ่มข้ึน - 20,176 99,534 22,211 121,745 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ - - - 53,003 53,003 
โอน 174,429 - - (1,231) (1,231) 
จาํหน่าย - - - (67) (67) 
ตดัจาํหน่าย (2,159) - - (26,505) (26,505) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - - - 513 

 
513 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 26,422,840 673,832 980,209 1,828,010 

 
2,808,219 

เพิ่มข้ึน - - - 10,860 10,860 
โอน 544 540 - (29) (29) 
จาํหน่าย - - - (958) (958) 
ตดัจาํหน่าย - - - (5,299) (5,299) 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ - - (10,043) 11,456 

 
1,413 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 26,423,384 674,372 970,166 1,844,040 2,814,206 
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 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย ์     
 ไม่มีตวัตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ภายใตส้ญัญา   สินทรัพย ์ รวม 
 อนุญาตให ้ ค่าใชจ่้าย  ไม่มีตวัตน สินทรัพย ์
 ดาํเนินงาน รอตดับญัชี ค่าความนิยม อ่ืน ไม่มีตวัตน 
 (พันบาท) 
ค่าตดัจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 11,208,642 618,962 275,916 904,647 1,180,563 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,967,011 10,506 - 129,050 129,050 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ - - - 658 658 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - 550,014 6,810 556,824 
จาํหน่าย - - - (58) (58) 
ตดัจาํหน่าย (2,154) - - (25,975) (25,975) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - - - 399 339 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 13,173,499 629,468 825,930 1,015,471 

 
1,841,401 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,022,698 25,039 - 135,551 135,551 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - 1,781 1,781 
โอน - 212 - (22) (22) 
จาํหน่าย - - - (965) (965) 
ตดัจาํหน่าย - - - (33) (33) 
การปรับปรุงการแปลงค่า
เงินตราต่างประเทศ - - - 7,358 7,358 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 15,196,197 654,719 825,930 1,159,141 1,985,071 

      

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      

ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 15,041,928 34,694 604,759 875,439 1,480,198 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 13,249,341 44,364 154,279 812,539 

 
966,818 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 11,227,187 19,653 144,236 684,899 829,135 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย ์     
 ไม่มีตวัตน     
 ภายใตส้ญัญา    สินทรัพย ์
 อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  ไม่มีตวัตน 
 ดาํเนินงาน  รอตดับญัชี  อ่ืน 
 (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 26,059,991 654,139 1,429,775 
เพิ่มข้ึน - 20,177 6,509 
โอน 174,429 - - 
จาํหน่าย - - (20) 
ตดัจาํหน่าย (2,159) - (14,734) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 

 
26,232,261 674,316 1,421,530 

เพิ่มข้ึน - - 2,062 
โอน 544 - - 
ตดัจาํหน่าย - - (5,286) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 26,232,805 674,316 1,418,306 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย ์   
 ไม่มีตวัตน   
 ภายใตส้ญัญา  สินทรัพย ์

 อนุญาตให ้ ค่าใชจ่้าย ไม่มีตวัตน 
 ดาํเนินงาน รอตดับญัชี อ่ืน 
 (พันบาท) 

ค่าตดัจําหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่า  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 11,018,063  619,239  724,644 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,967,011  10,386  96,171 
จาํหน่าย -  -  (10) 
ตดัจาํหน่าย (2,154)  -  (14,536) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 12,982,920 

 
629,625 

 
806,269 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,022,698  25,023  96,131 
ตดัจาํหน่าย -  -  (29) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 15,005,618  654,648  902,371 

      

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 15,041,928  34,900  705,131 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ  
   1 มกราคม 2558 13,249,341 

 
44,691 

 
615,261 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2558 11,227,187  19,668  515,935 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนาํมาหกักลบกนัตามความเหมาะสม ไดแ้สดงรวมไว้
ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 240,036  248,168  86,460  121,229 
 240,036  248,168  86,460  121,229 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีนั้น  
 
บริษทัยอ่ยมีรายการขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปเพื่อหกักลบกบักาํไรทางภาษีในอนาคตซ่ึงไม่รับรู้อยูใ่น
งบการเงินรวม ดงัต่อไปน้ี 
 
 2558  2557 
ปีทีห่มดอายุ (พันบาท) 
2558 - 9,128 
2559 24,369 24,369 
2560 82,924 82,924 
2561 34,652 34,652 
2562 68,589 68,589 
2563 45,717 - 
รวม 256,251 219,662 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

งบการเงนิรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 

มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 

2558  (หมายเหต ุ29)    2558 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ยอดขาดทุนยกไป 28,474  4,975  (1,768)  31,681 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 10,175  189  (5)  10,359 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 9,184  (150)  (6)  9,028 
เงินมดัจาํรับ 42,966  119  -  43,085 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 51,634  (45,065)  (2,115)  4,454 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 66,674  8,451  4,595  79,720 
อ่ืนๆ 39,061  21,770  878  61,709 
รวม 248,168  (9,711)  1,579  240,036 

 
งบการเงนิรวม 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 

มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 

2557  (หมายเหต ุ29)    2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ยอดขาดทุนยกไป 270,766  (242,292)  -  28,474 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 9,541  637  (3)  10,175 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 11,880  (2,629)  (67)  9,184 
เงินมดัจาํรับ 41,964  1,002  -  42,966 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 116,082  (56,408)  (8,040)  51,634 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 61,019  5,655  -  66,674 
อ่ืนๆ (13,348)  51,039  1,370  39,061 
รวม 497,904  (242,996)  (6,740)  248,168 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 

มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 

2558  (หมายเหต ุ29)    2558 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ยอดขาดทุนยกไป 23,900  (23,900)  -  - 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 8,647  (328)  -  8,319 
เงินมดัจาํรับ 42,966  119  -  43,085 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 39,814  5,446  (3,490)  41,770 
อ่ืนๆ 5,902  (12,616)  -  (6,714) 
รวม 121,229  (31,279)  (3,490)  86,460 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/รายได ้ใน   

ณ วนัที ่1  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน  ณ วนัที ่31 

มกราคม  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  ธันวาคม 

2557  (หมายเหต ุ29)    2557 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี     
ยอดขาดทุนยกไป 262,451  (238,551)  -  23,900 
ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 10,770  (2,123)  -  8,647 
เงินมดัจาํรับ 41,964  1,002  -  42,966 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 36,293  3,521  -  39,814 
อ่ืนๆ 9,589  (3,687)  -  5,902 
รวม 361,067  (239,838)  -  121,229 
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15  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 623,564 655,202 619,009 651,056 
เงินมดัจาํการประเมินภาษี  235,358 213,943 235,358 213,943 
เงินมดัจาํอ่ืน 39,446 39,202 15,838 15,579 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอุปกรณ์ 7,141 2,434 7,141 2,434 
 905,509 910,781 877,346 883,012 
หัก  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (38,929) (38,929) (38,929) (38,929) 
รวม 866,580 871,852 838,417 844,083 
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16 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,650,521 871,105 1,460,521 641,105 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 1,650,521 871,105 1,460,521 641,105 
     
ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี      
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 60,000 626,236 - 566,236 
เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกอ่ืน 9,063 13,300 7,992 11,541 
รวมส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด     
   ชาํระภายในหน่ึงปี 69,063 639,536 7,992 577,777 
     
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียระยะสั้น 1,719,584 1,510,641 1,468,513 1,218,882 
     
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
เงินกู้ยืมระยะยาว     
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 5,442,203 5,021,150 5,322,203 4,861,150 
เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกอ่ืน 43,041 25,131 37,813 20,869 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 5,485,244 5,046,281 5,360,016 4,882,019 
 

       
หุน้กูร้ะยะยาว 4,545,114  4,544,048  4,545,114  4,544,048 
 

       
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 10,030,358  9,590,329  9,905,130  9,426,067 
 

    
รวม 11,749,942 11,100,970 11,373,643 10,644,949 
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หุ้นกู้ระยะยาว 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีหุน้กูร้ะยะยาวชนิดระบุชื่อผูถ้ือไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้จาํนวน 2 ชุด วงเงิน 4,550 ลา้นบาท มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท  
มีรายละเอียดดงันี้ 
 

        กาํหนด    ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่
วันที่จาํหน่าย  จํานวนหน่วย  จํานวนเงิน  อัตราดอกเบีย้  จ่ายชําระ    31 ธันวาคม 2558 

  (ล้าน)  (ล้านบาท)  (ต่อปี)  ดอกเบีย้  กาํหนดชําระคืนเงินต้น  (ล้านบาท) 
             
29 กนัยายน 2557  2.275  2,275  ร้อยละ 4.28  ทุก 6 เดือน  ครบกาํหนดไถ่ถอนทั้งจาํนวนใน  

วนัที่ 2 ตุลาคม 2562 
  

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

วนัที่ 2 ตุลาคม 2564 
  

2,275 
รวมหุ้นกู ้            4,550 
หัก ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้       (5) 
สุทธิ            4,545 

 
บริษทัมีขอ้จาํกดัที่ตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไข รวมทั้งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินที่กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กู ้
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  11,100,970 8,407,048 10,644,949 8,235,904 
เงินกูย้มืระยะสั้นเพิ่มข้ึน  1,351,394 2,074,030 1,011,393 1,844,030 
เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึนสุทธิ      
   จากค่าใชจ่้ายทางการเงิน  3,794,135 6,301,754 3,772,079 6,007,642 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น  (657,306) (1,202,925) (277,306) (1,202,925) 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว  (4,038,022) (4,485,395) (3,976,243) (4,246,161) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื      
   ตดัจาํหน่าย 27 1,066 2,363 1,066 2,363 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  197,705 4,095 197,705 4,096 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  11,749,942 11,100,970 11,373,643 10,644,949 

 
กลุ่มบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว 
 
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินกูย้มืทั้งส้ิน    
- อตัราคงท่ี 4,597,219 4,582,480 4,590,919 4,576,458 
- อตัราลอยตวั 7,152,723 6,518,490 6,782,724 6,068,491 
รวม 11,749,942 11,100,970 11,373,643 10,644,949 

    
อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั    
- เงินกูย้มื 2.47% 2.73% 2.42% 2.66% 
- หุน้กู ้ 4.48% 4.48% 4.48% 4.48% 
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ระยะเวลาการครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากตน้ทุนทางการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 797,325 632,350 673,666 571,073 
เกินกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,299,375 4,638,671 4,297,805 4,535,687 
เกินกวา่ 5 ปี 4,933,658 4,319,308 4,933,659 4,319,307 
รวม 10,030,358 9,590,329 9,905,130 9,426,067 

 
วงเงนิกู้ยืมจากธนาคาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินท่ียงัไม่ได้ใช้จากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจาํนวน 
5,106.94 ลา้นบาท และ 90.80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ (2557: 3,089.96 ล้านบาท และ192.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 
สัญญาเงนิกู้ระยะยาวสําหรับโครงการดาวเทยีมไทยคม 6 และดาวเทยีมไทยคม 8 
 
เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 บริษทัได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารในประเทศจาํนวน 207.6 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 8 และรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมของโครงการ
ดาวเทียมไทยคม 6 จาํนวน 105 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 102.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลาํดบั สัญญาเงินกู้มี
ระยะเวลา 10 ปี เงินกูย้ืมตามสัญญามีอตัราดอกเบ้ียเงินกูล้อยตวัโดยอา้งอิงกบั LIBOR ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขสัญญาเงินกูใ้นการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกิน 2:1 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2558 บริษทัไดท้าํการรีไฟแนนซ์เงินกูย้มืสาํหรับโครงการดาวเทียมไทยคม 6  
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17 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
เจ้าหนีก้ารค้า      
-  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 11,906 16,512 29,262 38,007 
-  บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  571,095 422,041 197,219 115,028 
รวม  583,001 438,553 226,481 153,035 

      
เจ้าหนีอ่ื้น      
-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  559,668 479,592 269,942 253,019 
-  อ่ืนๆ  83,189 142,806 50,222 91,864 
รวม  642,857 622,398 320,164 344,883 

      
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  1,225,858 1,060,951 546,645 497,918 

 
18 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ระยะสั้น 20,822 24,914 22,474 25,082 
ภาษีอ่ืนๆ 89,596 92,698 50,428 45,840 
อ่ืนๆ 2,124 770 17 31 
รวม 112,542 118,382 72,919 70,953 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั      
   ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 404,260 337,041 208,848 199,067 
ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 404,260 337,041 208,848 199,067 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์     
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม  337,041 308,181 199,067 181,461 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (2,962) (18,271) (2,153) (9,966) 
     
รับรู้ในกาํไรขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 45,842 43,272 29,384 27,572 
ขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ - 3,859 - - 
 45,842 47,131 29,384 27,572 
     
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 24,339 - (17,450) - 
 24,339 - (17,450) - 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ  
   วนัที ่31 ธันวาคม 404,260 337,041 208,848 199,067 
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กาํไร(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
  
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สมมติฐานประชากร 28,942 - 44,524 - 
สมมติฐานทางการเงิน (19,852) - (10,410) - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (33,429) - (16,664) - 
รวม (24,339) - 17,450 - 

 
ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกั) 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.50  3.90  3.50  3.90 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 7.00-8.00  7.00-8.00  8.00  8.00 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์
ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพิ่มข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (49,557)  59,084  (25,736)  30,521 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

55,752 
  

(47,934) 
  

28,725 
  

(24,846) 
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แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

 
20 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ระยะยาว 263,388 232,466 256,225 225,009 
อ่ืนๆ 152,889 149,343 136,652 129,827 
รวม 416,277 381,809 392,877 354,836 

 
21 ทุนเรือนหุ้นและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มลูค่าหุ้น 2558  2557 
 ต่อหุ้น จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน         
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 วนัที ่31 ธันวาคม      
- หุ้นสามัญ 5 1,098,902 5,494,513 1,097,817 5,489,086 

         

หุ้นทีอ่อกและชําระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุน้สามญั 5 1,095,938 5,479,688 1,095,938 5,479,688 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม      

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

 
ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
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การเพิม่ทุน 
 

วนัท่ี 26 มีนาคม 2558 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,085,300 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 5 บาท รวม 5,426,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ บริษทัได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558  
 
วนัท่ี 27 มีนาคม 2557 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,197,700 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 5 บาท รวม 5,988,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ บริษทัได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 
 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
ก)  ข้อมูลโครงการ  

 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้สําหรับกรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย โดยบริษทัได้
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัโดยจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่พนกังานท่ี
ทาํงานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ Performance share plan 
(“โครงการ”) โดยขอ้มูลสาํคญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
 
 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 

จาํนวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ 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 

 



บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
 

92 

การเปล่ียนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 
 

 จาํนวนคงเหลือ        จาํนวนคงเหลือ 
 1 มกราคม 

2558 
 ออกให ้

ระหวา่งงวด  
รับคืน 

ระหวา่งงวด 
 โอน 
ระหวา่งงวด 

 31 ธนัวาคม 
2558 

 (พันหน่วย) 
ESOP - Grant I      
กรรมการ 112 - (112) 77 77 
พนกังาน 514 - - (77) 437 
รวม 626 - (112) - 514 

ESOP - Grant II      
กรรมการ 167 - (168) 116 115 
พนกังาน 976 - - (116) 860 
รวม 1,143 - (168) - 975 

ESOP - Grant III      
กรรมการ - 165 (165) 89 89 
พนกังาน - 780 - (89) 691 
รวม - 945 (165) - 780 
      
รวมทั้งส้ิน 1,769 945 (445) - 2,269 

 

 ข) การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 
บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ ณ วนัท่ีให้สิทธิโดยใช ้
Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 
 โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 3 
มูลค่ายติุธรรม 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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รายการกระทบยอดทุนสํารองอ่ืน - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558  2557 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,298 2,432 
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งปีในงบกาํไรขาดทุน 11,323 7,037 
ลดลงในระหวา่งปี (3,384) (171) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 17,237 9,298 

 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
22 สํารอง 

 
สาํรองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 

 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
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ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผ่ือขาย 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 
23 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนแสดงไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม    
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ 334,926 (3,238) - - 
ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเพ่ิมสดัส่วนเงินลงทุนใน

บริษทัยอ่ย - (2,612) - - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุน

เผือ่ขายส่วนท่ีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน (335,334) - - - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุน 

เผือ่ขาย (458,295) 235,736 - - 
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั     

การคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ     
ผลประโยชนพ์นกังาน (19,744) - 13,960 - 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก     
เงินลงทุนในการร่วมคา้ (157,897) - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี 
- สุทธิจากภาษเีงนิได้ (636,344) 229,886 13,960 - 
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ผลกระทบทางภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2558  2557 
     จาํนวน    รายได ้  จาํนวน 

 จาํนวน  รายได ้  สุทธิ  จาํนวน  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิ 
 ก่อนภาษี  ภาษี  หลงัภาษี  ก่อนภาษี  ภาษี  หลงัภาษี 
 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ต่างประเทศ 334,926 

 
- 334,926 (3,238) 

 
- (3,238) 

ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเพ่ิมสดัส่วน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 

 
- - (2,612) 

 
- (2,612) 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผือ่ขายส่วนท่ีโอนไป
กาํไรหรือขาดทุน (335,334) - (335,334) - - - 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผือ่ขาย (458,295) - (458,295) 235,736 - 235,736 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ       
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ       
ผลประโยชนพ์นกังาน (24,339) 4,595 (19,744) - - - 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจาก       
เงินลงทุนในการร่วมคา้ (197,372) 39,475 (157,897) - - - 

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (680,414) 44,070 (636,344) 229,886 - 229,886 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
     จาํนวน    รายได ้  จาํนวน 

 จาํนวน  ค่าใชจ่้าย  สุทธิ  จาํนวน  (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิ 
 ก่อนภาษี  ภาษี  หลงัภาษี  ก่อนภาษี  ภาษี  หลงัภาษี 

 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม       

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัการ       
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ       
ผลประโยชนพ์นกังาน 17,450 (3,490) 13,960 - - - 

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 17,450 (3,490) 13,960 - - - 

 
24 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเตอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกาํหนดจากสถานท่ีตั้ง
ของลูกคา้ 
 

ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเตอร์เน็ตและส่ือ และบริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาในสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 
ส่วนงานในประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศพม่า มีขอบเขตการ
ดาํเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 ประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 ประเทศออสเตรเลีย 
ส่วนงาน 3 ประเทศจีน 
ส่วนงาน 4 ประเทศอินเดีย 
ส่วนงาน 5 ประเทศญ่ีปุ่น 
ส่วนงาน 6 ประเทศพม่า 
ส่วนงาน 7 ประเทศอ่ืนๆ 
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รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงันี้ 

 

 บริการธุรกจิดาวเทียม  บริการอนิเตอร์เน็ตและสื่อ  บริการระบบโทรศัพท์ ตัดรายการระหว่างส่วนงาน  งบการเงนิรวม 
  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
รายได ้ 9,258  8,783  3,272 3,230  -  - (77)  (120)  12,453  11,893 
รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 1  172  - -  -  - -  -  1  172 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  - -  194  154 -  -  194  154 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (5,302)  (5,140)  (2,115) (2,005)  -  - 63  104  (7,354)  (7,041) 
ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ (1)  (172)  - -  -  - -  -  (1)  (172) 
ค่าใชจ้่ายตามส่วนงาน (1,413)  (1,465)  (720) (1,401)  -  - 15  12  (2,118)  (2,854) 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 2,543  2,178  437 (176)  194  154 1  (4)  3,175  2,152 
รายไดอ้ื่น               489  173 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ               (595)  72 
กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้               3,069  2,397 
ตน้ทุนทางการเงิน               (306)  (385) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน               2,763  2,012 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้               (458)  (498) 
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม               (183)  87 
กาํไรสุทธิ               2,122  1,601 
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 บริการธุรกจิ  บริการอนิเตอร์เน็ต  บริการ  ตดัรายการระหว่าง   
 ดาวเทยีม  และสื่อ  ระบบโทรศัพท์  ส่วนงาน  งบการเงนิรวม 
 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 
สินทรัพยจ์าํแนกตามส่วนงาน 28,533 29,114 2,157 2,102 - - (639) (702) 30,051 30,514 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั 2,331 301 - - - - - (10) 2,331 291 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ - - - - 1,210 1,083 - - 1,210 1,083 
รวมสินทรัพย์         33,592 31,888 

           
หนี้สินจาํแนกตามส่วนงาน 2,803 2,707 1,009 921 - - (81) (126) 3,731 3,502 
เงินกูย้มื 11,374 10,645 384 477 - - (8) (21) 11,750 11,101 
รวมหนีส้ิน         15,481 14,603 
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รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี    
 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
รายได้จากส่วนงาน    
ประเทศไทย 7,875,557 7,623,260 
ประเทศออสเตรเลีย 1,269,932 1,393,602 
ประเทศจีน 316,591 292,987 
ประเทศอินเดีย 548,255 413,484 
ประเทศญ่ีปุ่น 640,596 718,948 
ประเทศพม่า 626,621 489,449 
ประเทศอ่ืนๆ 1,175,538 961,300 
รวม 12,453,090 11,893,030 

 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มกจิการ 
 
สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการกบัลูกคา้ภายนอกกิจการรายใดราย
หน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 

 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
ประเทศไทย 21,558,796 22,943,263 
ประเทศออสเตรเลีย 183,583 245,254 
ประเทศจีน 18,243 19,247 
ประเทศอินเดีย 19,076 56,622 
ประเทศญ่ีปุ่น 48,486 44,008 
ประเทศพม่า 178 660 
ประเทศอ่ืนๆ 3,518,242 1,258,866 
รวม 25,346,604 24,567,920 
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25 รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 1,227,772 771,060 377,287 239,884 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 11,225,318 11,121,970 7,276,512 6,749,740 
รวม 12,453,090 11,893,030 7,653,799 6,989,624 

 
26 รายได้อ่ืน 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่คา้ 

 
23 

 
335,334 

 
- 

 
- 

 
- 

รายไดเ้งินปันผล 10 - - 437,859 230,351 
รายไดค่้าท่ีปรึกษาและบริหาร  - - 158,677 128,010 
รายไดด้อกเบ้ีย  78,221 75,048 68,638 65,724 
กาํไร(ขาดทุน) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์  3,464 (1,436) 7,463 3,218 
รายไดค่้าเบ้ียปรับจากลูกคา้  - 31,419 - - 
อ่ืนๆ  72,087 67,618 17,265 11,653 
รวม  489,106 172,649 689,902 438,956 
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27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์  618,757 465,748 390,383 245,763 
ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต ้     
   สญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ค่าใชจ่้าย     
รอตดับญัชีและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,183,288 2,106,568 2,143,852 2,071,414 

ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มื 1,066 2,363 1,066 2,363 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 1,730,894 1,697,908 930,032 903,046 

 
28 เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

29 ภาษเีงนิได้  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั  (448,570) (255,082) (229,421) - 
         

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 14 (9,711)  (242,996)  (31,279)  (239,838) 
รวม  (458,281) (498,078) (260,700) (239,838) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

103 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 
 

 งบการเงนิรวม 
 2558  2557 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

(พันบาท) 
 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

 
 

(พันบาท) 
กาํไรสาํหรับปี   2,122,147    1,600,884 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   458,281    498,078 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   2,580,428    2,098,962 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (516,086)  20  (419,792) 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี   -    (3,612) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีสาํหรับ        
 กิจการในต่างประเทศ   77,188    (32,982) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   88,284    84,099 
ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวด       

 
กนัระหวา่งบญัชีและภาษี   20,029    (1,002) 

ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีได ้   (124,846)    (104,890) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    (4,978) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี       

 
 เงินไดร้อการตดับญัชี   (1,754)    (13,718) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป   (1,096)    (1,203) 
รวม 18  (458,281)  24  (498,078) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท)  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท) 

กาํไรสาํหรับปี   794,055    1,018,355 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   260,700    239,838 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,054,755    1,258,193 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (210,951)  20  (251,638) 
การลดภาษีเงินได ้- รอการตดับญัชี   -    2,515 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   87,572    46,083 
ผลกระทบจากรายไดท่ี้รับรู้ต่างงวด        
   กนัระหวา่งบญัชีและภาษี   (119)    (1,002) 
ผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกั        
   ภาษีไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างงวดกนั        
   ระหวา่งบญัชีและภาษี   (137,202)    (35,796) 
รวม 25  (260,700)  19  (239,838) 

 
การลดอัตราภาษเีงินได้นิติบคุคล 

 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 
2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติได้มีมติอนุมติัให้ปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

 
บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามคาํช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 
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30 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการบริการโทรคมนาคมเฉพาะรายไดใ้นส่วนท่ีไดรั้บจากต่างประเทศของดาวเทียมไทยคม 3 
สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
2540 ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ สาํหรับธุรกิจท่ีรับการส่งเสริม 
 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 บริษทัได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
พระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2544 สําหรับกิจการบริการโทรคมนาคมเฉพาะรายได้ในส่วนท่ีได้รับจากต่างประเทศของโครงการดาวเทียม      
ไทยคม 4 สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญัไดแ้ก่การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมนั้น 
ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ สําหรับธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริม โดยสิทธิประโยชน์
ดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2557 
 

บริษทัมีรายไดใ้นส่วนท่ีไดรั้บสิทธิประโยชนส์าํหรับปี 2557 จาํนวน 1,517 ลา้นบาท 
 

31       กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

    (พันบาท/พันหุ้น) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 2,122,147 1,600,884  794,055 1,018,355 
        

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 1,095,938 1,095,938  1,095,938 1,095,938 
        

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.94  1.46  0.72  0.93 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 
กาํไรต่อหุ้นปรับลดสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู ้
ถือหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับ
ลดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

    (พันบาท/พันหุ้น) 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั (ปรับลด) 2,122,147 1,600,884  794,055 1,018,355 

        
จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) 1,095,938 1,095,938  1,095,938 1,095,938 
ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ 160  285  160  285 
จํานวนหุ้นสามัญ โดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (ปรับลด) 1,096,098 1,096,223  1,096,098 1,096,223 

     
กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 1.94  1.46 0.72 0.93 

        

32 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 
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33 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน กลุ่มบริษทัได้กู้ยืมเงินสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซ่ึงตอ้งจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและแบบลอยตวั 
รวมทั้งมีรายการขาย และรายการซ้ือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจึงทาํรายการตราสาร
อนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว  
 
กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์เพ่ือลดความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน และเพื่อช่วยในการบริหารสภาพคล่องของเงินสด กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความ
เส่ียงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียไดป้้องกนัโดยการทาํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารท่ีใหกู้ย้มื ส่วน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนจากการขายในอนาคตได้ป้องกันโดยการทําสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิในการซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้า ทั้ งน้ีเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนในอนาคตของรายการขาย รายการซ้ือและการกู้ยืม การตดัสินใจท่ีจะรับระดับความเส่ียงข้ึนอยู่กับ
นโยบายของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ีสามารถรองรับไดต้ามประเภทของรายการและคู่คา้ 
 
กลุ่มบริษทัไม่อนุญาตให้มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นทางการคา้เพ่ือเก็งกาํไร การทาํตราสาร
อนุพนัธ์ทุกประเภทตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหารก่อนทาํสญัญา 
 
ผูบ้ริหารฝ่ายการเงินมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัรา
ดอกเบ้ีย รายงานผูบ้ริหารประกอบดว้ย รายละเอียดของตน้ทุน และราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมด รวมถึง
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงคา้งอยู ่
นอกจากน้ียงัไดมี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเส่ียงท่ีมีอยูก่บัระดบัความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารกาํหนดให้เป็นระดบัความ
เส่ียงท่ีสามารถรับไดค้รอบคลุมถึงความเส่ียงในเร่ืองเงินลงทุนโดยมีการกาํหนดนโยบายในการลงทุนระยะสั้น 
 
การบริหารจัดการทุน 
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผู ้
ท่ีมีส่วนได้เสียอ่ืน ตลอดจนเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีความสอดคล้องและสามารถ
สนบัสนุนแผนการบริหารเงินลงทุนหรือโอกาสในการลงทุนต่างๆ อนัจะเป็นการสร้างมูลค่า และเสริมความมัน่คง
ทางการเงินใหก้บักลุ่มบริษทั  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
อนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  
 2558 2557 
 เงินตรา  เงินตรา  
 ต่างประเทศ เงินบาท ต่างประเทศ เงินบาท 

 (หลกัล้าน) 
สินทรัพย์     
ดอลลาร์สหรัฐฯ 85.79 3,082.04 23.86 782.62 
อินเดียรูปี 448.39 227.87 429.47 207.48 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 1.76 43.45 1.96 50.67 
รวม  3,353.36  1,040.77 

     
หนีสิ้น     
ดอลลาร์สหรัฐฯ 207.72 7,530.70 201.78 6,681.10 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.05 1.32 0.06 1.60 
อินเดียรูปี 239.65 138.40 239.36 131.31 
ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 1.91 47.29 0.59 15.28 
รวม  7,717.71  6,829.29 

 
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารและลูกหน้ีการคา้ ส่วนหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ และเงินกูย้มื 
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เส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัมีลกัษณะท่ีไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญั  กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ี
จะทาํให้แน่ใจได้ว่ากลุ่มบริษัทจะขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมีประวติัสินเช่ือท่ีอยู่ในระดับท่ีมีความ
เหมาะสม คู่สญัญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถืออยู่
ในระดบัสูง 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทั มีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า  
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือระยะสั้ นจากธนาคารต่างๆ เพ่ือ
สาํรองในกรณีท่ีมีความจาํเป็นและเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 
 
การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะ
ของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
 
ราคาตามบญัชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้
กู้ยืมระยะสั้ นและเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เจ้าหน้ีการคา้ เจ้าหน้ี - อาคารและอุปกรณ์ เจ้าหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้ืมระยะสั้น มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบกาํหนดท่ีสั้น มูลค่า
ยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูร้ะยะยาวไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
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มูลค่ายติุธรรมของหน้ีท่ีมีภาระดอกเบ้ียพร้อมทั้งมูลค่าตามบญัชีท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  

หมุนเวยีน  
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 35,932 35,932  -  - 35,932 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 168,521 -  -  168,521 168,521 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,650,521 -  -  1,650,521 1,650,521 
        

ไม่หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
2,161,864 

 
- 

  
- 

  
1,832,930 

 
1,832,930 

หุน้กู ้ 4,545,114 -  4,693,457  - 4,693,457 
เงินกูย้มืระยะยาว 5,554,307 -  -  5,527,487 5,527,487 
        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557        

หมุนเวยีน        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 936,196 936,196  -  - 936,196 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้  

291,143 
 

- 
  

- 
  

291,143 
 

291,143 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 871,105 -  -  871,105 871,105 
        

ไม่หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาว 5,685,817 -  -  5,713,066 5,713,066 
หุน้กู ้ 4,544,048 -  4,693,457  - 4,693,457 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3 รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  

หมุนเวยีน  
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 168,521 - - 168,521 168,521 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,460,521 - - 1,460,521 1,460,521 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
1,126,768 

 
- 

 
- 

 
1,126,768 

 
1,126,768 

      

ไม่หมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
2,161,864 

 
- 

 
- 

 
1,832,930 

 
1,832,930 

เงินกูย้มืระยะยาว 5,368,008 - - 5,339,962 5,339,962 
หุน้กู ้ 4,545,114 - 4,693,457 - 4,693,457 
      
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557      

หมุนเวยีน      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 291,143 - - 291,143 291,143 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 641,104 - - 641,104 641,104 
      

ไม่หมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ี 
   เก่ียวขอ้งกนั 

 
9,844 

 
- 

 
- 

 
9,844 

 
9,844 

เงินกูย้มืระยะยาว 5,459,796 - - 5,485,574 5,485,574 
หุน้กู ้ 4,544,048 - 4,693,457 - 4,693,457 
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ลาํดบัขั้นของมูลค่ายุตธิรรม  

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนประจาํสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน การวดัมูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า นิยาม
ของระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 
      ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน  

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
      ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
      ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับหุน้กูโ้ดยอา้งอิงราคาซ้ือขาย ณ วนัท่ีรายงานจากสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย  
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 3 สาํหรับเงินกูย้ืมคาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดรับ โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
ส่วนเพิ่มของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
 

34 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 
ก) สัญญาดาํเนินกจิการดาวเทยีมส่ือสารภายในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมให้ดาํเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยให้บริษทัมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพ่ือการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(“MICT”) 
 
ภายใต้สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ MICT ในอัตราร้อยละของรายได้
ค่าบริการท่ีบริษทัได้รับหรืออย่างน้อยเท่ากับเงินขั้นตํ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตน้ทุนค่า
อนุญาตให้ดาํเนินการขั้นตํ่าคงเหลือ 479 ลา้นบาท (2557: 550 ล้านบาท) นอกจากน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ 
บริษทัยอมใหด้าวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึนตามสญัญาฉบบัน้ีตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของ MICT เม่ือไดด้าํเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 
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ข) สัญญาร่วมทุน 
 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสญัญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหวา่งรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั 
ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ส์ จาํกดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการดงักล่าว LTC 
ได้รับสิทธิในการให้บริการทางด้านโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และได้รับสิทธิในการ
ใหบ้ริการทางดา้นโทรศพัทพ์ื้นฐาน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ อินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์
ติดตามตวั ปัจจุบนั บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จาํกดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อ
หุน้ในอตัราร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสญัญาร่วมทุนดงักล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสญัญาร่วมทุน 
(ปี 2559) รัฐบาลของ สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุ้นทั้งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยู่ดว้ยราคา
ตลาด และเม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการดาํเนินกิจการตาม
สัญญาร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการยืน่ขอต่ออายสุัญญา โดยการยืน่ความประสงคข์อขยายระยะเวลาของ
สัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันเพื่อต่อสัญญาตาม
เง่ือนไขขา้งตน้ เม่ือครบกาํหนด 25 ปี (ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุน้ของ LTC ท่ีถืออยูท่ ั้งหมดใหแ้ก่รัฐบาลของ 
สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน (หมายเหตุ 10) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนใน
โครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ่ากว่า 400 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี  
 
เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ไดล้งนามอย่างเป็นทางการในขอ้ตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการในการให้บริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซ่ึงมี
ผลให ้LTC ไดรั้บการต่ออายสิุทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589 
ทั้งน้ีตามสัญญาท่ีมีการแกไ้ขใหม่ LTC จะตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุนขา้งตน้ใน
ประเทศลาวเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 

 
ค) สัญญาดําเนินกิจการในประเทศไทยของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณ

บริการอนิเตอร์เน็ตผ่านดาวเทยีม และการให้บริการอนิเตอร์เน็ต 
 
บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกัด (มหาชน) (“CSL”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้ทาํสัญญากับบริษทั กสท. 
โทรคมนาคม จาํกัด (มหาชน) (“กสท.”) เพื่ออนุญาตให้ CSLสามารถให้บริการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ และ
สัญญาณบริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เป็นเวลา 22 ปี นบัจากวนัท่ี 9 สิงหาคม 2537 ซ่ึงจะส้ินสุดวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2559  
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ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผูมี้อ ํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และการให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย โดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้ดําเนินกิจการการ
ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต กระจายเสียงหรือโทรทศันแ์ละโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดงัน้ี  
 
 วนัทีไ่ด้รับ  

ประเภทใบอนุญาต ใบอนุญาต ระยะเวลาอนุญาต 
   

ใบอนุญาตทีบ่ริษทั ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 16 สิงหาคม 2554 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 26 มิถุนายน 2555           20 ปี 
    

ใบอนุญาตทีบ่ริษทั ดทีวี ีเซอร์วสิ จํากดั ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์ 21 มกราคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LAO STAR) 28 มกราคม 2557 2 ปี 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(D-Channel) 28 มกราคม 2557 2 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(Bayon TV) 9 มีนาคม 2558 1 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LAO PSTV) 13 กรกฎาคม 2558 1 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(LNTV 3) 13 กรกฎาคม 2558 1 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(TVK) 13 กรกฎาคม 2558 1 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์(TV LAO) 24 พฤศจิกายน 2558 2 ปี 
   

ใบอนุญาตทีบ่ริษทั ทซีี บรอดคาสติง้ จํากดั ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน ์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม  10 พฤศจิกายน 2558 15 ปี 

   
ใบอนุญาตทีบ่ริษทั 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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รายได้ของบริษทัภายใต้ข้อบงัคบัของ กสทช. 
 
รายไดจ้ากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สามารถ
จาํแนกไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ใบอนุญาตโทรคมนาคมแบบท่ีสาม 303,146 6,398 
รายไดค่้าบริการอ่ืน 7,350,653 6,983,226 
รวม 7,653,799 6,989,624 
 

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 สําหรับการจัดซ้ือ ติดตั้ ง และค่าท่ีปรึกษาของโครงการเครือข่าย
โทรศพัท์ทางไกลชนบทระยะท่ี 4 5 และ 6 โดยมีมูลค่าโครงการรวมไม่เกิน 6.5 ลา้นยูโร โดย LTC จะตอ้งรับโอน
สินทรัพยด์งักล่าวเม่ือโครงการแลว้เสร็จในรูปแบบของการกูย้มืเงินจากรัฐบาล ในราคาร้อยละ 30 ของมูลค่าอุปกรณ์
โครงการซ่ึงไม่รวมค่าท่ีปรึกษาของโครงการ โดยมีอตัราดอกเบ้ียของเงินกูร้้อยละ 1 ถึง ร้อยละ 4 ต่อปี   
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จ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย
ในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สกลุเงิน 2558  2557  2558  2557 
  (หลกัพัน) 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 71,472 56,995 14,917 18,690 
 เยน 5,131 5,443 - - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,959 5,008 3,913 4,999 
 รูปี 4,170 4,170 4,170 4,170 
 รูเปียห์ - 39,461 - 39,461 
 ริงกิต 56 70 56 70 
 เปโซ 246 306 246 306 
 หยวน 745 183 745 183 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 163 149 - - 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 230 307 - - 
รวมเป็นเงินบาท  233,807 240,622 164,052 188,491 

      
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 100,097 36,456 28,935 28,090 
 เยน - 4,564 - - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 7,260 7,820 7,250 7,820 
 รูปี 695 4,865 695 4,865 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 4 123 - - 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ - 204 - - 

รวมเป็นเงินบาท  363,815 308,031 292,187 289,689 
      

เกินกวา่ 5 ปี บาท 2,373 5,933 2,373 5,933 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,930 914 1,930 914 

รวมเป็นเงินบาท  72,334 36,196 72,334 36,196 

      
รวมเป็นเงนิบาททั้งส้ิน  669,956 584,849 528,572 514,376 
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ฉ) ภาระผูกพนัอ่ืน 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัสญัญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนงัสือ
คํ้าประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สกลุเงิน 2558 2557 2558 2557 
  (หลกัพัน) 
ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการขั้นตํ่าท่ีตอ้ง       
   จ่ายใหก้ระทรวงเทคโนโลย ี      
   สารสนเทศและการส่ือสาร บาท 48,667 47,333 48,667 47,333 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลูกคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,707 3,617 3,707 3,617 
 บาท 433,750 448,861 433,750 448,861 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 5,000 5,000 - - 
อ่ืนๆ บาท 46,283 34,581 12,696 9,371 

 
35 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การประเมินภาษเีงนิได้ทีป่ระเทศอนิเดยี 
 

บริษทัและเจา้พนกังานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัประเภทรายได ้และภาระ
ภาษีสําหรับรายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจา้พนกังานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายไดข้อง
บริษทัจากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศอินเดียแต่
สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู ้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ  Royalty ตาม
พระราชบญัญติัภาษีเงินไดข้องประเทศอินเดีย และอนุสัญญาเพ่ือหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษทัจึงต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 บริษทัไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็นดงักล่าว โดยบริษทัมีความเห็นว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายไดจ้ากการทาํ
ธุรกิจ (business income) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษี
ในประเทศอินเดีย  
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แต่กรมสรรพากรอินเดียยนืยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย จาก
รายได้ท่ีบริษทัได้รับจากผูใ้ช้บริการของบริษทั สําหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 
2540 ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) เป็นจาํนวนเงินรวม 859.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 467 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจาํนวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 307 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้าํใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ชบ้ริการในประเทศอินเดียไดห้ักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน 2555 - 
2556 เป็นเงินจาํนวนสุทธิ 593.8 ลา้นรูปี (ประมาณ 322 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัสาํหรับภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึง
เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน 480.4 ลา้นรูปี 
(ประมาณ 261 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 
เม่ือวันท่ี  4 มีนาคม  2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค ําตัดสินว่ารายได้ของบริษัท  จากการ
ใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 
 
สําหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีคาํสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับสําหรับปีประเมินภาษี 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 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืน
หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้าํหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับสาํหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 
2544 - 2545 เป็นจาํนวนเงิน 162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 88 ลา้นบาท)  
 
จากคาํตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน
ลูกคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 
2554 ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme 
Court แลว้ ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  
 
ศาลไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจง้ใหต้วัแทนดา้นภาษีของบริษทัทราบถึงการอุทธรณ์ดงักล่าว ขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ Supreme Court 
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36 เหตุการณ์อ่ืน 
 
ก) ตามท่ีไดมี้คาํพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553  ซ่ึง

มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยูห่ลายประการนั้น บริษทัเห็นว่าผลของคาํพิพากษาฎีกานั้นจาํกดัอยู่
แต่เฉพาะในประเด็นท่ีวา่ทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร สืบ
เน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลให้บริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้งไป
ดาํเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษทัในกลุ่มไดป้ฏิบติัการทุกอยา่งให้เป็นไปตามกฎหมาย
และตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและสัญญาท่ีจะ
พิสูจน์ขอ้เทจ็จริงและความสุจริตของตนต่อไปในการดาํเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะตอ้ง
เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ ์ล้ิมธนากุล ไดย้ื่นฟ้อง กทช. สํานกังาน กทช. และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ต่อ

ศาลปกครองกลาง โดยอ้างเหตุเร่ืองเจ้าหน้าท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบติัหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบบริษทัว่าประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขายหุน้ของ บริษทั 
ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

 
ศาลปกครองกลางไดมี้คาํสั่งลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552 เรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นผูถู้กฟ้องคดีร่วมโดยกาํหนดใหบ้ริษทั 
เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกาสให้บริษทัไดย้ื่นคาํให้การแกค้าํฟ้องรวมทั้งพยานหลกัฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการไปแลว้ในเดือน กรกฎาคม 2552 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํ
พิพากษายกฟ้อง  

 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัไดย้ืน่คาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 
 บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากคดีดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. สํานกังาน กทช. 

และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวง  เทคโนโลยีฯ บอก
เลิกสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการกบับริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไดด้าํเนินการถูกตอ้งตามสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 

 
ค) เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2558 บริษทั โกลเดน้ทาวน์ฟิลม์ จาํกดั (“โจทก”์) ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา โดย

อา้งว่า บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) (“ไทยคม” หรือ “บริษทั”) และกรรมการของบริษทั และลูกคา้ของบริษทั 
(“จาํเลย”) ไดแ้พร่ภาพภาพยนตร์ผ่านช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมซ่ึงเช่าสัญญาณจากไทยคม เป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ซ่ึงโจทก์เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ทั้งน้ีศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาไดน้ดัทั้งสองฝ่ายเพื่อไต่สวนมูลฟ้อง
ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 ผูบ้ริหารมีความเห็นว่าบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการดาวเทียมเท่านั้นและบริษทัไม่ไดมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ใด 
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37 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 
ก) การจัดต้ังบริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จาํกัด (“IPI”) 

 
วนัท่ี 19 มกราคม 2559 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จาํกดั ซ่ึงมีทุนจด
ทะเบียน 3 ลา้นรูปี แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 3 ลา้นหุ้นๆละ 1 รูปี ซ่ึงบริษทัมีสัดส่วนในการถือหุ้น 3 ลา้นหุ้น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
 

ข) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
 
ท่ีประชุมสามญัคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 712 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเสนอจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

ค) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส์ จาํกัด (“LTC”) 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของ LTC เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้จากผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 22 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
 

ง) การเสนอจ่ายเงินปันผลของบริษทั ซีเอส ลอ็กอินโฟ จาํกัด (มหาชน) (“CSL”) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของ CSL เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 119 ลา้นบาท ทั้งน้ี การเสนอจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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38 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากยงัไม่มีผล
บงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและ
กาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผลบงัคบั
ใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) สญัญาก่อสร้าง 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 

2558) 
รายได ้ 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2558) 

ผลประโยชนข์องพนกังาน 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 
2558) 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 
2558) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 
2558) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2559 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผลบงัคบั
ใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2558)  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) 

การรวมธุรกิจ 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2558) 

การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558)  

งบการเงินรวม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558)  

การร่วมการงาน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558)  

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการ
อ่ืน 

2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558)  

การวดัมูลค่ายติุธรรม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง 2558) 

ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2558) 

การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
(ปรับปรุง 2558) 

รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ
โฆษณา 

2559 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผลบงัคบั
ใช้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ
ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 
 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  

เงินท่ีนาํส่งรัฐ 2559 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   
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