
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ  
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และงบก าไร
ขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ      
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน          
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 

โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปท่ีเปล่ียนแปลงไป ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทั  
ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ไดเ้ลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัเงินลงทุน  
ในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมซ่ึงบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธี
ส่วนไดเ้สีย โดยถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
เป็นตน้ไป และไดท้ าการปรับยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ      
งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่แลว้ 
 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,372,437              2,683,685          1,360,719              477,958              
เงินลงทุนชัว่คราว 5 3,047,935              3,537,888          3,067,453              3,540,581           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 2,362,419              2,427,970          1,841,754              1,721,755           
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 144,079                 124,368             227,447                 302,800              
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 4 17,486                   18,186               17,486                   18,186                
สินคา้คงเหลือ 198,521                 323,879             106,376                 235,029              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,063                   11,373               25,736                   15,682                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,177,940              9,127,349          6,646,971              6,311,991

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                     2,004,579              2,027,097
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 1,373,609              1,417,201 1,373,609              1,417,201
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,063,313              2,145,947 2,103,313              2,175,947
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 9,185,835              9,347,160 8,280,012              8,441,136
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ญัญาอนุญาต

ให้ดาํเนินการ 8 8,706,264              9,204,748 8,706,264              9,204,748
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 8 17,153                   17,650 17,153                   17,650
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 688,119                 710,772 405,073                 422,339
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 309,786                 310,411 78,827                   83,079
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 557,743                 558,527 516,714                 519,167
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,901,822            23,712,416        23,485,544            24,308,364

รวมสินทรัพย์ 32,079,762            32,839,765        30,132,515            30,620,355         

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 230,000                 230,000 -                        -                      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,932,969              1,417,118 1,332,819              683,564
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 974                        49 2,758                     2,262
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 9 702,960                 728,871 642,109                 667,991
เงินรับล่วงหนา้ค่าบริการจากลูกคา้ 478,564                 805,730 73,865                   277,360
ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย 562,637                 316,223 562,637                 316,223
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 72,854                   32,837 42,639                   7,156
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 61,347                   81,347 45,340                   77,520
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,042,305              3,612,175          2,702,167              2,032,076

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ระยะยาว 238,839                 248,417 238,839                 248,417
เงินกูย้ืมระยะยาว 9 8,734,096              9,265,989 8,704,365              9,202,061
หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                     50,262                   82,222
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 433,636                 429,771 214,715                 207,512
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 349,982                 362,241 326,141                 338,461
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 9,756,553              10,306,418        9,534,322              10,078,673

รวมหนีสิ้น 13,798,858            13,918,593        12,236,489            12,110,749

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 10
   ทุนจดทะเบียน 5,499,884              5,499,884          5,499,884              5,499,884           

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 5,479,970              5,479,970          5,479,970              5,479,970           
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 10 4,305,387              4,305,387          4,305,387              4,305,387           
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 549,988                 549,988             549,988                 549,988              
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,105,863              7,614,334          7,105,863              7,614,334           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 454,818                 559,927             454,818                 559,927              
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 17,896,026            18,509,606        17,896,026            18,509,606         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 384,878                 411,566             -                        -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,280,904            18,921,172        17,896,026            18,509,606         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 32,079,762            32,839,765        30,132,515            30,620,355         

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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(ปรับปรุงใหม่)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 4

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 2,731,434         3,210,051          1,744,541         2,002,969       

รายไดค้่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 186                   -                     186                   -                  

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 94,882              114,129             91,823              131,433          

รายไดอ่ื้น 50,680              46,619               76,762              82,052            

รวมรายได้ 2,877,182         3,370,799          1,913,312         2,216,454       

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,604,128         1,520,860          1,046,683         917,683          

ตน้ทุนค่าก่อสร้างภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 186                   -                     186                   -                  

ตน้ทุนค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ 265,664            273,336             265,664            273,336          

ค่าใชจ่้ายในการขาย 69,045              70,296               37,201              29,657            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 451,795            506,261             206,578            257,315          

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 22,220              19,650               14,790              12,441            

ตน้ทุนทางการเงิน 105,568            69,710               99,290              66,691            

รวมค่าใช้จ่าย 2,518,606         2,460,113          1,670,392         1,557,123       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 24,424              41,103               74,132              199,210          

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 383,000            951,789             317,052            858,541          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (75,192)             (202,660)            (58,327)             (158,240)         

กําไรสําหรับงวด 307,808            749,129             258,725            700,301          

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 258,725            700,301             258,725            700,301          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 49,083              48,828               -                    -                  
กําไรสําหรับงวด 307,808            749,129 258,725            700,301 

กําไรต่อหุ้น (บาท) 12
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.24                  0.64 0.24                  0.64

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.24                  0.64 0.24                  0.64

บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
6



(ปรับปรุงใหม่)

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

2560 2559 2560 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสําหรับงวด 307,808            749,129             258,725            700,301          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน -                    -                     -                    -                  

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

ในต่างประเทศ (108,283)           (49,652)              (108,283)           (48,658)           

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย

ส่วนท่ีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน -                    11,257               -                    11,257            

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย 776                   (17,028)              776                   (17,028)           

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (155)                  -                     (155)                  -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (107,662)           (55,423)              (107,662)           (54,429)           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 200,146            693,706             151,063            645,872          

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 151,063            645,872             151,063            645,872          

   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 49,083              47,834               -                    -                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 200,146            693,706             151,063            645,872          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

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

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 5,479,688 4,301,990 549,451 6,715,451 17,237         328,845 285,392 5,771 637,245 17,683,825 426,956 18,110,781 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10 -                 -                  -                 -                    2,831           -               -                -                          2,831              2,831                -                 2,831                

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                 -                  -                 (712,359)           -               -               -                -                          -                  (712,359)           (68,883)          (781,242)          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                  -                 (712,359)           2,831           -               -                -                          2,831              (709,528)           (68,883)          (778,411)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                 -                  -                 700,301            -               -               -                -                          -                  700,301            48,828            749,129            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                 -                  -                 -                    -               -               (48,658)         (5,771)                     (54,429)           (54,429)             (994)               (55,423)            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                  -                 700,301            -               -               (48,658)         (5,771)                     (54,429)           645,872            47,834            693,706            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 5,479,688 4,301,990 549,451 6,703,393 20,068 328,845 236,734 -                          585,647 17,620,169 405,907 18,026,076 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย

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

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 5,479,970 4,305,387 549,988 7,614,334 21,521 328,845 210,628 (1,067)                     559,927 18,509,606 411,566 18,921,172 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10 -                 -                  -                 -                    2,553           -               -                -                          2,553              2,553                -                 2,553                

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                 -                  -                 (767,196)           -               -               -                -                          -                  (767,196) (75,771)          (842,967)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                  -                 (767,196)           2,553           -               -                -                          2,553              (764,643)           (75,771)          (840,414)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                 -                  -                 258,725            -               -               -                -                          -                  258,725            49,083            307,808            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                 -                  -                 -                    -               -               (108,283)       621                         (107,662)         (107,662)           -                 (107,662)          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                  -                 258,725            -               -               (108,283)       621                         (107,662)         151,063            49,083            200,146            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 5,479,970 4,305,387 549,988 7,105,863 24,074 328,845 102,345 (446) 454,818 17,896,026 384,878 18,280,904 

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัย่อย งบการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ตามที่รายงานในงวดก่อน 5,479,688 4,301,990 549,451 3,767,092 17,237         -              -               -                        17,237 14,115,458 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                 -                2,948,359        -              328,845       285,392        5,771                     620,008         3,568,367        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 (ปรับปรุงใหม่) 5,479,688 4,301,990 549,451 6,715,451 17,237 328,845 285,392 5,771 637,245 17,683,825 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10 -                -                 -                -                   2,831          -              -               -                        2,831             2,831               

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                -                 -                (712,359)          -              -              -               -                        -                 (712,359)          

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                 -                (712,359)          2,831          -              -               -                        2,831             (709,528)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                -                 -                700,301           -              -              -               -                        -                 700,301           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                 -                -                   -              -              (48,658)        (5,771)                   (54,429)          (54,429)            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                 -                700,301           -              -              (48,658)        (5,771)                   (54,429)          645,872           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 5,479,688 4,301,990 549,451 6,703,393 20,068 328,845 236,734 -                        585,647 17,620,169 

บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุงใหม่)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้กาํไรสะสม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 10



ผลสะสมจาก ผลต่างจาก รวม

ทุนเรือนหุน้ ทุนสาํรองอื่น การลดสดัส่วน ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง องคป์ระกอบอื่น

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การจ่ายโดยใช้ เงินลงทุน การแปลงค่า ในมูลค่ายุติธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัย่อย งบการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่รายงานในงวดก่อน 5,479,970 4,305,387 549,988 6,081,940 21,521 -              -               (1,067)                   20,454 16,437,739 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                 -                1,532,394        -              328,845       210,628        -                        539,473         2,071,867        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 5,479,970 4,305,387 549,988 7,614,334 21,521 328,845 210,628 (1,067) 559,927 18,509,606 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10 -                -                 -                -                   2,553          -              -               -                        2,553             2,553               

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 13 -                -                 -                (767,196)          -              -              -               -                        -                 (767,196)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                 -                (767,196)          2,553          -              -               -                        2,553             (764,643)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไรสาํหรับงวด -                -                 -                258,725           -              -              -               -                        -                 258,725           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                 -                -                   -              -              (108,283)      621                        (107,662)        (107,662)          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                 -                258,725           -              -              (108,283)      621                        (107,662)        151,063           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 5,479,970 4,305,387 549,988 7,105,863 24,074 328,845 102,345 (446) 454,818 17,896,026 

บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 11



(ปรับปรุงใหม่)
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 307,808         749,129         258,725         700,301         
รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 8 229,657         148,091         173,883         90,976           
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใต้
   สญัญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 8 498,670         502,902         498,670         502,902         
ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 8 497                502                497                502                
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 30,821           32,121           23,415           23,718           
รายไดจ้ากการลงทุน (38,122)          (22,426)          (37,127)          (31,565)          
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 10 2,553             2,831             2,553             2,831             
ตน้ทุนทางการเงิน 105,568         69,710           99,290           66,691           
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (141,951)        (118,354)        (96,758)          (120,991)        
ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้ืม 9 263                265                263                265                
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 6 33,392           126,856         10,221           105,741         
(กลบัรายการ) ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ (1,376)            (1,626)            2,284             (829)               
กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (1,537)            (7,281)            (1,182)            (7,415)            
การตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 71                  68                  33                  61                  
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 7 (24,424)          (41,103)          (74,132)          (199,210)        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 75,192           202,660         58,327           158,240         

1,077,082      1,644,345      918,962         1,292,218      

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
12



(ปรับปรุงใหม่)
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,203             (145,971)        (158,569)        (149,949)        
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (19,766)          (18,801)          74,984           71,103           
สินคา้คงเหลือ 127,535         5,153             126,369         6,715             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (18,521)          12,909           (10,650)          4,720             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,478)            105,657         (2,808)            104,819         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (324,154)        (43,181)          (112,459)        (162,548)        
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 925                13                  650                (1,084)            
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (327,166)        (329,498)        (203,495)        (211,475)        
ผลประโยชน์ตอบแทนคา้งจ่าย 246,414         245,654         246,414         245,654         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (21,174)          (194,632)        (33,353)          (12,952)          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (4,557)            9,314             (4,619)            5,078             
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน 168                (24,402)          5,275             (15,122)          
จ่ายภาษีเงินได้ (33,407)          (65,662)          (18,748)          (25,294)          
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 704,104         1,200,898      827,953         1,151,883      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบ้ีย 33,430           35,926           33,890           33,454           
รับเงินปันผล -                 -                 -                 3,650             
เงินลงทุนชัว่คราว 456,730         (456,958)        473,904         (410,862)        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (71,296)          (221,727)        (12,352)          (197,907)        
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,665             8,906             1,182             9,040             
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                 -                 (10,000)          -                 
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 4 -                 18,321           -                 18,321           
เงินสดจ่ายสาํหรับซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,003)            (2,282)            (6,150)            -                 
เงินจ่ายสุทธิเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 (10,440)          
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 412,526         (617,814)        480,474         (554,744)        

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
13



(ปรับปรุงใหม่)
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

2560 2559 2560 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืม 230,000         1,636,134      -                 1,446,134      
ชาํระคืนเงินกูย้ืม 9 (563,025)        (1,654,675)     (332,799)        (1,464,382)     
จ่ายดอกเบ้ีย (94,871)          (50,226)          (92,883)          (48,994)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (427,896)        (68,767)          (425,682)        (67,242)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 688,734         514,317         882,745         529,897         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,683,685      3,401,141      477,958         1,253,747      
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ
   คงเหลือส้ินงวด 18                  1,218             16                  1,216             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 3,372,437      3,916,676      1,360,719      1,784,860      

-                 0.21               -                 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 10,625           3,098             626                3,072             
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 40,677           47,950           36,094           41,944           

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
14



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 
 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
2.  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3.  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4.  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5.  เงินลงทุนชัว่คราว 
6.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
7.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ 
8.  รายจ่ายฝ่ายทุนและภาระผกูพนั 
9.  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10.  ทุนเรือนหุน้และการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
11.  ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
12.  ก าไรต่อหุน้ 
13.  เงินปันผล 
14.  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15.  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
16.  เหตุการณ์อ่ืน 
17.  การจดัประเภทรายการใหม่ 
   
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2537  
 
บริษทัใหญ่ในระหว่างงวด คือ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 41.14) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทั บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการวงจรดาวเทียมเพื่อ
การส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ บริการเน้ือหา
ส าหรับเครือข่ายบรอดแบนด์ จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ บริการศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ต บริการ
อินเทอร์เน็ต บริการรับ-ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม บริการให้ค  าปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัดาวเทียม บริการธุรกิจ
กระจายเสียงโทรทศัน์และโทรคมนาคม บริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ บริการ
โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต บริการระบบโทรศพัท ์บริการเสริมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และบริการดา้นวิศวกรรมพฒันา
เทคโนโลยีการส่ือสารและอิเลคโทรนิคส์ โดยส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจภายใตส้ัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ
ต่าง ๆ  
 
กลุ่มบริษทัมีการประกอบกิจการใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ กมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์มอริเชียส เกาะบริติช-เวอร์จิน ญ่ีปุ่น และอินเดีย  
 
บริษทัไดท้ าสัญญากบักระทรวงคมนาคมเพื่อด าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารเป็นเวลา 30 ปี โดยบริษทัมีสิทธิในการ
บริหารกิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพื่อการส่ือสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่า
ใช้วงจรดาวเทียมจากผูใ้ช้วงจรดาวเทียมภายในระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมและจะหมดอายใุนปี 2564 
 
บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซ่ึงบริษทัมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายของตนเองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยใบอนุญาตดงักล่าวมีอาย ุ20 ปี และจะหมดอายใุนปี 2575 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จัดตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางตรง      
บริษทั ดีทีวี เซอร์วิส จ ากดั  จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ

โทรทศัน ์บริการใหค้  าปรึกษาและ
ติดตั้งระบบส าหรับเครือข่ายบรอด
แบนดแ์บบครบวงจร (System 
Integration) 

ไทย 
 
 

99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 
เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 
 

ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมพฒันา
เทคโนโลยกีารส่ือสารและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

เกาะบริติช- 
เวอร์จิน 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล พีทีอี จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 

สิงคโปร์ 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล 
เซอร์วิส จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี 
เน็ตเวิร์ค จ ากดั 

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
โทรทศัน ์

กมัพชูา 100 100 

     
     
     



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จัดตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย  
   พีทีวาย จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั ใหบ้ริการดา้นธุรกิจกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน ์
ไทย 

 
99.99 99.99 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม

ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 
 

100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์
จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ
ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศ
นิวซีแลนด ์

นิวซีแลนด ์ 100 100 

     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แซทเทลไลท ์จ ากดั 

จดัจ าหน่ายช่องสญัญาณดาวเทียม
ไทยคม 7 และไทยคม 8 

มอริเชียส 100 100 

     
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย)  
ไพรเวท จ ากดั 

จดัจ าหน่ายอุปกรณ์รับสญัญาณ
ดาวเทียมและบริการใหค้  าปรึกษา
ดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัดาวเทียม 

อินเดีย 100 100 

     
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จ ากดั ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลย ี มอริเชียส 100 100 
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ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศทีก่จิกำร ส่วนได้เสียใน 
  จัดตั้ง ควำมเป็นเจ้ำของ 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัย่อยทางอ้อมของบริษทั    
บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ 
   จ ากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจในการใหบ้ริการ
ศูนยข์อ้มูลอินเทอร์เน็ตและ
บริการรับ-ส่งสญัญาณผา่น
ดาวเทียมเพื่อการส่ือสาร 

ไทย 42.07 42.07 

     
บริษทั โอไรออ้น แซทเทลไลท ์ 
   ซิสเทม พีทีวาย จ ากดั 

ใหบ้ริการดา้นการส่ือสารขอ้มูล
ผา่นดาวเทียมและโซลูชัน่เพื่อ
ธุรกิจ 

ออสเตรเลีย 100 100 

     
การร่วมค้าของบริษทั  
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์  
   พีทีอี จ ากดั 

ประกอบธุรกิจหลกัในการลงทุน
ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมใน
ระดบันานาชาติ 

สิงคโปร์ 51 51 

 
การร่วมค้าของบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จ ากัด 
บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์  ใหบ้ริการโทรศพัทพ์ื้นฐาน 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรศพัท์
สาธารณะ โทรศพัทร์ะหวา่ง
ประเทศและอินเทอร์เน็ต 

ลาว 24.99 24.99 

 
รายการระหว่างกิจการท่ีมีสาระส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ งบการเงินรวม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยและการร่วม
คา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ท่ีไดส้อบทานแลว้ 
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2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 
2.1 เกณฑ์กำรถือปฏบิัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559        
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงน ามา
เปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน          
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2560  
ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของ
กลุ่มบริษทัหรือบริษทั ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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2.2 สกลุเงนิทีใ่ช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงนิ   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้
ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

2.3 กำรใช้วจิำรณญำณและกำรประมำณกำร 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณการ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
3. กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง            
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงก าหนดให้มีทางเลือกเพิ่มเติมในการจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยสามารถใชว้ิธี
ส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ แทนการใชว้ิธีราคาทุน
หรือวิธีมูลค่ายติุธรรมเท่านั้น และมาตรฐานดงักล่าวก าหนดใหป้รับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 

กลุ่มบริษทัเลือกใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
แทนการใช้วิธีราคาทุน มีผลให้นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงจากนโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการ
จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ท าให้
กลุ่มบริษทัตอ้งปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงิน ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการบางรายการ ดงัน้ี (ไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินรวม) 

 
 ตามท่ี  ผลกระทบ  ตามท่ี 
 รายงานไวเ้ดิม  จากการถือปฏิบติั  ปรับปรุงใหม่ 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
งบแสดงฐานะการเงิน       
ยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2559      
      
สินทรัพย์      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,460,031  2,495,655  3,955,686 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 137,639  1,072,712  1,210,351 
      
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,767,093  2,948,358  6,715,451 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 17,237  620,008  637,245 
      
งบแสดงฐานะการเงิน       
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559      
      

สินทรัพย์      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,152,571  874,526  2,027,097 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 137,639  1,279,562  1,417,201 
      
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน      

หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย -  82,222  82,222 
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 ตามท่ี  ผลกระทบ  ตามท่ี 
 รายงานไวเ้ดิม  จากการถือปฏิบติั  ปรับปรุงใหม่ 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,081,940  1,532,394  7,614,334 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 20,454  539,473  559,927 
      

งบก าไรขาดทุน      
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559     
      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  158,107  158,107 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  41,103  41,103 
      
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 659,331  199,210  858,541 
      
ก ำไรส ำหรับงวด 501,091  199,210  700,301 
      
กำรแบ่งปันก ำไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 501,091  199,210  700,301 
     
ก ำไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ (บำท)     
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.46  0.18  0.64 
ก าไรต่อหุน้ขั้นปรับลด 0.46  0.18  0.64 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ตามท่ี  ผลกระทบ  ตามท่ี 

 รายงานไวเ้ดิม  จากการถือปฏิบติั  ปรับปรุงใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559     
      
ก ำไรส ำหรับงวด 501,091  199,210  700,301 
      
รำยกำรทีอ่ำจถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่      
   เข้ำไปไว้ในก ำไรหรือขำดทุน      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ -  (48,658)  (48,658) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงิน      
ลงทุนเผือ่ขายส่วนท่ีโอนไปก าไรหรือขาดทุน -  11,257  11,257 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ      
   ของเงินลงทุนเผือ่ขาย -  (17,028)  (17,028) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด      
   -สุทธิจำกภำษเีงนิได้ -  (54,429)  (54,429) 
      
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวด 501,091  144,781  645,872 

      
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ      
   ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 501,091  144,781  645,872 

      
งบกระแสเงินสด      
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559     
      
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน      
ก าไรส าหรับงวด 501,091  199,210  700,301 
รายการปรับปรุง      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  (158,107)  (158,107) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  (41,103)  (41,103) 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,151,883  (199,210)  1,151,883 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4. บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั       
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บุคคลและหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงกระท าผา่นบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัรวมถึงการร่วมคา้และบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบักิจการไม่ว่าจะ
เป็นโดยตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารส าคญัของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซ่ึง
มีอ านาจชกัจูง หรืออาจถูกชกัจูงใหป้ฏิบติัตามบุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ในการพิจารณา
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรายการบริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย 
 
บริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (“Intouch”) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย โดย
ถือหุ้นคิดเป็นอตัราร้อยละ 41.14 (31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 41.14) ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั รายการท่ี
กลุ่มบริษทัมีกับบริษทัในกลุ่ม Intouch และผูถื้อหุ้นของกลุ่ม Intouch จะถือเป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 
 
บริษัทคิดราคาซ้ือขายสินค้าและบริการกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามสัญญาและเง่ือนไขทางการค้าโดยปกติ
เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559  
สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รำยได้  
รายได้จากการขายและการให้บริการ        
บริษทัใหญ่ 247  147  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  638,795  590,477 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 86,485  106,383  16,312  16,542 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 402  615  -  - 
        

รายได้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  35,782  39,504 
การร่วมคา้ 24,512  23,709  24,512  23,709 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 45  4  5  5 
รวมรำยได้ 111,691  130,858  715,406  670,237 
        

ค่ำใช้จ่ำย        
การซ้ือสินค้าและบริการ        
บริษทัยอ่ย -  -  28,425  22,508 
การร่วมคา้ 1,606  1,692  -  - 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,130  4,972  7  5 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,986  11,109  3,709  3,838 
        

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        
บริษทัใหญ่ 130  56  130  56 

บริษทัยอ่ย -  -  4,576  553 

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,198  3,562  1,835  1,905 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 22,470  19,878  14,938  12,575 
        

ต้นทุนทางการเงิน        
บริษทัยอ่ย -  -  -  4,339 
รวมค่ำใช้จ่ำย 43,520  41,269  53,620  45,779 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี  
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ        

ลูกหน้ีการค้า         
บริษทัใหญ่ 71  293  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  460,128  359,741 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 20,693  33,544  -  8,080 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 57,580  60,053  2,792  2,904 
รวม 78,344  93,890  462,920  370,725 

        

รายได้ค้างรับ         
บริษทัยอ่ย -  40  275,399  270,409 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 34,460  37,949  4,967  5,097 
รวม 34,460  37,989  280,366  275,506 

        
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับ  112,804  131,879  743,286  646,231 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (57,232)  (59,526)  (2,792)  (2,904) 
สุทธิ 55,572  72,353  740,494  643,327 

        
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทัใหญ่ 177  232  177  232 
บริษทัยอ่ย -  -  83,368  178,432 
การร่วมคา้ 143,902  124,136  143,902  124,136 
รวม 144,079  124,368  227,447  302,800 
        

        
        
        



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน        
การร่วมคา้ 17,486  18,186  17,486  18,186 
 17,486  18,186  17,486  18,186 
        

เงินให้กู้ยมืระยะยาว        
บริษทัยอ่ย -  -  40,000  30,000 
การร่วมคา้ 2,063,313  2,145,947  2,063,313  2,145,947 
 2,063,313  2,145,947  2,103,313  2,175,947 

รวม 2,080,799  2,164,133  2,120,799  2,194,133 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้มีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 2.50 มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีอายสุญัญา 2 ปี และ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.92 
ถึง ร้อยละ 4.93 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 4.92 ต่อปี) 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่การร่วมคา้มีอายสุญัญา 10 ปี และมีอตัราดอกเบ้ียต่อปีในอตัราร้อยละ LIBOR + 3  
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยและการร่วมคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2560  2559 
 พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กำรร่วมค้ำ    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  18,186  168,521 
ลดลง -  (18,321) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (700)  (3,564) 
ณ วนัที ่31 มีนำคม 17,486  146,636 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำว        
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  30,000  - 
เพิ่มข้ึน -  -  10,000  - 
ณ วนัที ่31 มีนำคม -  -  40,000  - 

        
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,145,947  2,161,864  2,145,947  2,161,864 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง     (82,634)       (51,297)      (82,634)        (51,297) 
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2,063,313  2,110,567  2,063,313  2,110,567 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  560  560 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 2  2  2  1 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17  17  -  - 
รวม 19  19  562  561 

        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ         
บริษทัยอ่ย -  -  30,863  44,773 
การร่วมคา้ 333  333  333  333 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 5,289  4,998  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,204  4,082  2,458  1,243 
รวม 10,826  9,413  33,654  46,349 

    



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เจ้ำหนีอ่ื้น        
บริษทัยอ่ย -  -  2,474  2,258 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 974  49  284  4 
รวม 974  49  2,758  2,262 

        
เงนิรับล่วงหน้ำค่ำบริกำรจำกลูกค้ำ        
บริษทัใหญ่ 8  32  -  - 
บริษทัยอ่ย -  -  7,497  10,357 
การร่วมคา้ 14  -  14  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 4,421  3,989  2,629  3,948 
รวม 4,443  4,021  10,140  14,305 

 

        
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย         
บริษทัยอ่ย -  -  118,385  125,583 
การร่วมคา้ 525  -  -  - 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,823  350  1,270  320 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,277  12,318  -  - 
รวม 9,625  12,668  119,655  125,903 

        
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน         
บริษทัยอ่ย -  -  4,357  14,359 
กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3,360  160  160  160 
รวม 3,360  160  4,517  14,519 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั   
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 21,532  18,980  14,274  11,936 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน        

- ตน้ทุนบริการท่ีแสดงรวมในค่าใชจ่้ายบริหาร 435  418  264  253 
- ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีแสดงรวมในตน้ทุนทางการเงิน 251  228  148  134 
- การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 252  252  252  252 

รวม  22,470  19,878  14,938  12,575 
 

 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมากรรมการของกลุ่มกิจการหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อาจซ้ือสินคา้จากกลุ่มบริษทั รายการซ้ือ
เหล่าน้ีมีระยะเวลาและเง่ือนไขปกติเช่นเดียวกบัรายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัพนกังานหรือลูกคา้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าปี เบ้ียประชุมและผลประโยชน์อ่ืน ค่าตอบแทน
กรรมการเหล่าน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 

สัญญาส าคญัทีท่ ากบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัมีดงัน้ี  
 

1.     บริษทัและบริษทัย่อยไดท้ าสัญญากบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระ 
ค่าสิทธิ (Royalty) ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือให้เช่าสถานีควบคุมเครือข่ายภาคพื้นดิน (เกตเวย)์  
ไอพีสตาร์ ร้อยละ 1 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ (IPSTAR User Terminal: 
“UT”) และ ร้อยละ 3 ของรายไดท่ี้ไดม้าจากการขายหรือใหเ้ช่าช่องสญัญาณดาวเทียมไทยคม 4 
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2.     บริษทัไดท้ าสัญญาในการด าเนินธุรกิจทางดา้นดาวเทียมกบับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
โดยบริษทัมีภาระผูกพนัในการให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมและให้ค  าปรึกษา บริษทัย่อยและกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการดงักล่าวตามสัญญาอีกเป็นจ านวนเงิน
รวมประมาณ 20.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 19.24 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: ประมาณ 25.50 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ และ 20.78 ลา้นบาท) ค่าบริการเป็นไปตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญา คิดตามจ านวนท่ีใชจ้ริงหรือคิดตาม
จ านวนการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสญัญาณปลายทาง 
 

3.     บริษทัได้ท าสัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัในการให้บริการรวมสัญญาณภาพ 
สัญญาณเสียง และสัญญาณขอ้มูล ซ่ึงบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการ เป็นจ านวนเงิน 6,480 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อช่อง/ต่อปี  

 
5. เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากระยะสั้นและตัว๋แลกเงิน 2,441,564  2,933,732  2,360,378  2,837,554 

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 606,371  604,156  707,075  703,027 

รวม 3,047,935  3,537,888  3,067,453  3,540,581 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เงินฝากระยะสั้ นและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.45 ถึง ร้อยละ 1.67 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 0.87 ถึง ร้อยละ 1.70 ต่อปี) และครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี  
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ลูกหน้ีการค้า         

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 78,344  93,890  462,920  370,725 
กิจการอ่ืน   1,542,027  1,718,528  817,380  777,490 

รวม  1,620,371  1,812,418  1,280,300  1,148,215 
         

รายได้ค้างรับ         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  4 34,460  37,989  280,366  275,506 
กิจการอ่ืน  798,912  605,001  384,169  387,834 

รวม  833,372  642,990  664,535  663,340 
         

ลูกหน้ีอ่ืน         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  145,272  174,554  35,869  47,328 
เงินจ่ายล่วงหนา้  71,445  76,805  31,870  31,981 
อ่ืนๆ   63,456  73,701  17,935  11,835 

รวม  280,173  325,060  85,674  91,144 
         

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ รำยได้ค้ำงรับ         

   และลูกหนีอ่ื้น  2,733,916  2,780,468  2,030,509  1,902,699 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (371,497)  (352,498)  (188,755)  (180,944) 
สุทธิ  2,362,419  2,427,970  1,841,754  1,721,755 
 

  2560  2559  2560  2559 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับ         
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม  33,392  126,856  10,221 
 

105,741 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 20,343  33,160  397,011  355,851 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 415  860  62,218  2,036 
 3 - 6 เดือน 3  -  -  6,761 
 6 - 12 เดือน -  -  -  2,274 
 มากกวา่ 12 เดือน 57,583  59,870  3,691  3,803 
 78,344  93,890  462,920  370,725 
หัก   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (57,232)  (59,526)  (2,792)  (2,904) 
 21,112  34,364  460,128  367,821 

        
กจิกำรอ่ืน        

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 459,180  404,072  100,708  132,528 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 473,907  459,331  319,213  256,790 
 3 - 6 เดือน 207,182  497,663  135,879  130,536 
 6 - 12 เดือน 129,350  166,604  77,848  156,638 
 มากกวา่ 12 เดือน 272,408  190,858  183,732  100,998 
 1,542,027  1,718,528  817,380  777,490 
หัก   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (314,265)  (292,972)  (185,963)  (178,040) 
 1,227,762  1,425,556  631,417  599,450 

        
สุทธิ 1,248,874  1,459,920  1,091,545  967,271 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัส าหรับลูกคา้ทัว่ไป มีระยะเวลาตั้งแต่ 15 วนั ถึง 120 วนั  
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7. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
        (ปรับปรุงใหม่) 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
 หมายเหตุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  -  1,954,317  1,944,875 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 3 1,373,609  1,417,201  1,373,609  1,417,201 
รวมเงินลงทุน - สุทธิ  1,373,609  1,417,201  3,327,926  3,362,076 

         
โดยแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินดังนี ้       
เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย   1,373,609  1,417,201  3,378,188  3,444,298 
หน้ีสินสุทธิในบริษทัยอ่ย  3 -  -  (50,262)  (82,222) 
รวมเงินลงทุน - สุทธิ  1,373,609  1,417,201  3,327,926  3,362,076 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
        (ปรับปรุงใหม่) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่   31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,417,201  1,210,351  1,290,210  1,597,670 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 

นโยบายการบญัชี 3 -  -  2,071,867  3,568,367 
เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน  -  -  -  10,440 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุน         
    ตามวธีิส่วนไดเ้สีย  24,424  41,103  74,132  199,210 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผื่อขาย  -  -  -  

 
(5,771) 

การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ  (68,016)  7,744  (108,283)  

 
(48,658) 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม  1,373,609  1,259,198  3,327,926  5,321,258 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้  
  

ราคาทุน 
  

มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 ร้อยละ  ร้อยละ      ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 

การร่วมค้า                    

บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั 51.00  51.00 

 15 ลา้น
ดอลลาร์
สิงคโปร์  

15 ลา้น
ดอลลาร์
สิงคโปร์ 

 

138  138  1,374  1,417 

 

-  - 
         138  138  1,374  1,417  -  - 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 สดัส่วนความเป็น    ราคาทุนสุทธิ  มูลค่าตาม  เงินปันผลรับส าหรับ 
 เจา้ของ ทุนช าระแลว้ จากการดอ้ยคา้  วธีิส่วนไดเ้สีย  งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2560 2559 2560  2559 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 ร้อยละ ร้อยละ    ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
บริษทัย่อย                 

บริษทั ดีทีว ีเซอร์วสิ จ  ากดั  99.99 99.99 399 ลา้นบาท  399 ลา้นบาท 399  399  417  378  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ จ  ากดั 100.00 100.00 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 157  157  (38)  (63)  -  - 
บริษทั สตาร์ นิวเคลียส จ ากดั 100.00 100.00 -  - -  -  206  203  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชัน่แนล                 
   พีทีอี จ  ากดั 100.00 100.00 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 1  1  1  24  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วสิ จ  ากดั 100.00 100.00 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1  1  38  37  -  - 
บริษทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวร์ิค จ  ากดั 100.00 100.00 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 21  21  57  50  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จ  ากดั 100.00 100.00 6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย  6.95 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลีย 425  425  441  442  -  - 
บริษทั ทีซี บรอดคาสต้ิง จ ากดั  99.99 99.99 0.25 ลา้นบาท  0.25 ลา้นบาท -  -  -  (8)  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ เจแปน จ ากดั 100.00 100.00 100 ลา้นเยน  100 ลา้นเยน 33  33  114  133  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด ์จ  ากดั 100.00 100.00  3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์   3.20 ลา้นดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 98  98  121  127  -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท ์จ ากดั 100.00 100.00 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2  2  590  616  -  - 
บริษทั ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จ ากดั 100.00 100.00 30 ลา้นรูปีอินเดีย  30 ลา้นรูปีอินเดีย 16  16  19  17  -  - 
บริษทั ทีซี โกลเบิล เซอร์วสิ จ  ากดั 100.00 100.00 12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ  12,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ -  -  (12)  (11)  -  - 
รวม      1,153  1,153  1,954  1,945  -  - 
                 
การร่วมค้า                 
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์                 
   พีทีอี จ  ากดั 51.00 51.00 15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์  15 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ 138  138  1,374  1,417  -  - 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
กำรร่วมค้ำ 
 

1. การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ (“LTC”) 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของ LTC เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
แก่ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ของ LTC เป็นจ านวนเงิน 26 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
 

ภำระผูกพนั 
 

ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญาร่วมทุนระหวา่งกลุ่มบริษทัและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่ม
บริษทัจะตอ้งโอนหุน้ทั้งหมดใน LTC ใหแ้ก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ เม่ือส้ินสุดระยะเวลาอนุญาตใหด้ าเนินการในปี 2589 (หมายเหตุ 14.2) 
 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8. รำยจ่ำยฝ่ำยทุนและภำระผูกพนั 
 

 งบกำรเงินรวม  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2560  2559 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
   ภายใตส้ัญญา        ภายใตส้ัญญา     
 ท่ีดิน อาคาร  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  ท่ีดิน อาคาร  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 และอุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  และอุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  14,531,775  26,232,910  20,233  2,820,310  13,497,657  26,423,384  674,372  2,814,206 
เพ่ิมข้ึน 71,922  -  -  8,003  224,825  -  -  2,282 
โอน (991)  186  -  -  (8)  -  -  - 
จ าหน่าย (11,695)  -  -  -  (28,756)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (7,621)  -  (56)  -  (146)  -  (654,139)  - 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (1,137)  -  -  (3,346)  12,358  -  -  247 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 14,582,253  26,233,096  20,177  2,824,967  13,705,930  26,423,384  20,233  2,816,735 

  
  
  



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2560  2559 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
 ท่ีดิน  ภายใตส้ัญญา      ท่ีดิน  ภายใตส้ัญญา     
 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,184,615  17,028,162  2,583  2,109,538  4,465,823  15,196,197  654,719  1,985,071 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 229,657  498,670  497  30,821  148,091  502,902  502  32,121 
โอน (2)  -  -  -  (7)  -  -  - 
จ าหน่าย (11,566)  -  -  -  (27,131)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (7,550)  -  (56)  -  (77)  -  (654,139)  - 
การปรับปรุงการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 1,264  -  -  (3,511)  10,963  -  -  (1,735) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 5,396,418  17,526,832  3,024  2,136,848  4,597,662  15,699,099  1,082  2,015,457 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,347,160  9,204,748  17,650  710,772  9,031,834  11,227,187  19,653  829,135 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 9,185,835  8,706,264  17,153  688,119  9,108,268  10,724,285  19,151  801,278 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีจ านวน 2,980.96 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2559: 2,939.20 ลา้นบาท) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2560  2559 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
   ภายใตส้ัญญา        ภายใตส้ัญญา     
 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  11,056,560  26,232,910  20,177  1,419,784  10,290,372  26,232,805  674,316  1,418,306 
เพ่ิมข้ึน 12,978  -  -  6,149  200,979  -  -  - 
โอน (189)  186  -  -  (8)  -  -  - 
จ าหน่าย (4,194)  -  -  -  (32,195)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (6,788)  -  -  -  (104)  -  (654,139)  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 11,058,367  26,233,096  20,177  1,425,933  10,459,044  26,232,805  20,177  1,418,306 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2560  2559 
   สินทรัพย ์        สินทรัพย ์     
   ไม่มีตวัตน        ไม่มีตวัตน     
   ภายใตส้ัญญา        ภายใตส้ัญญา     
 อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์  อาคารและ  อนุญาตให ้  ค่าใชจ่้าย  สินทรัพย ์
 อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน  อุปกรณ์  ด าเนินการ  รอตดับญัชี  ไม่มีตวัตน 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,615,424  17,028,162  2,527  997,445  2,217,168  15,005,618  654,648  902,372 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด 173,883  498,670  497  23,415  90,976  502,902  502  23,718 
โอน (2)  -  -  -  (8)  -  -  - 
จ าหน่าย (4,194)  -  -  -  (30,570)  -  -  - 
ตดัจ าหน่าย (6,756)  -  -  -  (42)  -  (654,139)  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2,778,355  17,526,832  3,024  1,020,860  2,277,524  15,508,520  1,011  926,090 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,441,136  9,204,748  17,650  422,339  8,073,204  11,227,187  19,668  515,934 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 8,280,012  8,706,264  17,153  405,073  8,181,520  10,724,285  19,166  492,216 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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Agreed and Accepted by 

the Company’s authorized director 

 

 

.......................................... 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีจ านวน 1,588.80 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,574.97 ลา้นบาท) 

 
ภำระผูกพนัส ำหรับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีรายงาน มีดงัต่อไปน้ี 

 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2560  2559  2560  2559 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  4,887  22,325  -  - 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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Agreed and Accepted by 

the Company’s authorized director 

 

 

.......................................... 

9. หนีสิ้นทีม่ีภำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
ส่วนทีห่มุนเวยีน        
เงินกู้ ยืมระยะส้ัน        
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 230,000  230,000  -  - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 230,000  230,000  -  - 
        
ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี         
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 695,191  720,664  635,191  660,664 
เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกอ่ืน 7,769  8,207  6,918  7,327 
รวมส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 702,960  728,871  642,109  667,991 
        
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียระยะสั้น 932,960  958,871  642,109  667,991 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        
เงินกู้ ยืมระยะยาว        
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 4,188,745  4,684,647  4,128,745  4,624,647 
เงินกูย้มืจากบุคคลภายนอกอ่ืน 32,908  35,162  29,177  31,234 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 4,221,653  4,719,809  4,157,922  4,655,881 
        
หุน้กูร้ะยะยาว 4,512,443  4,546,180  4,546,443  4,546,180 
        
รวมหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียไม่หมุนเวียน 8,734,096  9,265,989  8,704,365  9,202,061 
        
รวม 9,667,056  10,224,860  9,346,474  9,870,052 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พนับาท  พนับาท 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 10,224,860  9,870,052 
เงินสดรับจากเงินกูย้มื 230,000  - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (563,025)  (332,799) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูย้มืตดัจ าหน่าย 263  263 
อ่ืนๆ (34,000)  - 
ก าไรท่ียงัไม่รับรู้จากอตัราแลกเปล่ียน (191,042)  (191,042) 
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2560 9,667,056  9,346,474 

  
กลุ่มบริษทัตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้มืระยะยาว และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
รวมทั้ งการรักษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และ 
ผูถื้อหุน้กู ้
 
วงเงนิกู้ยืมจำกธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ากธนาคารในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวน 
6,230.02 ล้านบาท และ 30.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (31 ธันวาคม 2559: 5,959.42 ล้านบาท และ 90.80 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10. ทุนเรือนหุ้นและกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

 มลูค่าหุ้น  2560  2559 
 ต่อหุ้น  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท)  พนัหุน้  พนับาท  พนัหุน้  พนับาท 

ทุนจดทะเบยีน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,099,977  5,499,884  1,098,902  5,494,513 
ณ วนัที ่31 มีนำคม          
- หุ้นสำมัญ 5  1,099,977  5,499,884  1,098,902  5,494,513 
          

หุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5  1,095,994  5,479,970  1,095,938  5,479,688 
ณ วนัที ่31 มีนำคม          

- หุ้นสำมัญ 5  1,095,994  5,479,970  1,095,938  5,479,688 

 
ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   

 

การเพิม่ทุน  
 

วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,074,300 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 5 บาท รวม 5,371,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั บริษทัได ้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
  
1. ข้อมูลโครงกำร  

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัออกให้ส าหรับกรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัได้
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัโดยจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่พนกังาน
ท่ีท างานเต็มเวลา (Full-time Employment) ของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเขา้ร่วมโครงการ Performance share plan 
(“โครงการ”) โดยขอ้มูลส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
 

 โครงกำร 1 โครงกำร 2 โครงกำร 3 โครงกำร 4 

วนัท่ีอนุมติั: 28 มีนาคม 2556 27 มีนาคม 2557 26 มีนาคม 2558 30 มีนาคม 2559 

จ านวนหน่วยท่ีเสนอขาย:  682,000 หน่วย 1,197,700 หน่วย 1,085,300 หน่วย 1,074,300 หน่วย 

ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้:  23.266 บาท/หุน้ 38.265 บาท/หุน้ 37.626 บาท/หุน้ 25.918 บาท/หุน้ 

จ านวนหุน้ท่ีออกเพื่อรองรับ: 682,000 หุน้ 1,197,700 หุน้ 1,085,300 หุน้ 1,074,300 หุน้ 

อายขุองโครงการ: 5 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังแรก 

ราคาเสนอขายต่อหุน้: หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัแสดงไดด้งัน้ี 

 

 1 มกราคม 
2560 

 ออกให้
ระหวา่งงวด  

รับคืน 
ระหวา่งงวด 

 ใชสิ้ทธิ 
ระหวา่งงวด 

 31 มีนาคม 
2560 

 พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย  พนัหน่วย 
ESOP - Grant I          
กรรมการ 21  -  -  -  21 
พนกังาน 117  -  -  -  117 
รวม 138  -  -  -  138 

ESOP - Grant II          
กรรมการ 115  -  -  -  115 
พนกังาน 754  -  -  -  754 
รวม 869  -  -  -  869 

ESOP - Grant III          
กรรมการ 89  -  -  -  89 
พนกังาน 602  -  -  -  602 
รวม 691  -  -  -  691 

ESOP - Grant IV          
กรรมการ 155  -  -  -  155 
พนกังาน 741  -  -  -  741 
รวม 896  -  -  -  896 
          
รวมทั้งส้ิน 2,594  -  -  -  2,594 

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

บริษทัวดัมูลค่าของรายจ่ายโครงการ โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้ณ วนัท่ีให้สิทธิโดยใช ้
Monte Carlo Simulation techniques โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 

 
 โครงกำร 1 โครงกำร 2 โครงกำร 3 โครงกำร 4 
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 35.037 บาท 27.864 บาท 20.424 บาท 12.475 บาท 
ราคาหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ 35.750 บาท 40.500 บาท 36.500 บาท 27.000 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ 23.266 บาท 38.265 บาท 37.626 บาท 25.918 บาท 
ความผนัผวนท่ีคาดหวงั 55.392% 41.562% 39.894% 36.534% 
เงินปันผลท่ีคาดหวงั 1.119% 1.111% 1.781% 2.407% 
อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง 3.074% 3.082% 2.340% 1.721% 
 
รำยกำรกระทบยอดทุนส ำรองอ่ืน - กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560  2559 

 พนับาท  พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 21,521  17,237 
ค่าใชจ่้ายรวมท่ีรับรู้ระหวา่งงวดในงบก าไรขาดทุน 2,553  2,831 
ณ วนัที ่31 มีนำคม 24,074  20,068 

 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้ บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่า
หุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มบริษทัน าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ เป็น
รูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่ม
บริษทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 บริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
ส่วนงาน 2  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ 
ส่วนงาน 3  การขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยก าหนดจากสถานท่ี 
ตั้งของลูกคา้ 
 

ส่วนงานในประเทศไทยมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจดาวเทียม ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและส่ือ และบริการจดัพิมพแ์ละโฆษณาในสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทฉ์บบัธุรกิจ 
ส่วนงานในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีขอบเขตการด าเนินงานหลกัเก่ียวกบัการขายและ
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจโทรศพัท ์การบริการวงจรดาวเทียมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดาวเทียม ส่วนงานใน
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศอินเดีย ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศพม่า มีขอบเขตการด าเนินงานหลกั
เก่ียวกบัการขายและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจดาวเทียม 
 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานภูมิศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

ส่วนงาน 1 ประเทศไทย 
ส่วนงาน 2 ประเทศออสเตรเลีย 
ส่วนงาน 3 ประเทศจีน 
ส่วนงาน 4 ประเทศอินเดีย 
ส่วนงาน 5 ประเทศญ่ีปุ่น 
ส่วนงาน 6 ประเทศพม่า 
ส่วนงาน 7 ประเทศอ่ืน ๆ 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 
 บริกำรธุรกจิดำวเทียม  บริกำรอนิเตอร์เน็ตและส่ือ  บริกำรระบบโทรศัพท์ ตดัรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน  งบกำรเงนิรวม 
 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
รายได ้ 1,956  2,394  807  840  -  -  (32)  (24)  2,731  3,210 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ -  -  -  -  24  41  -  -  24  41 
ตน้ทุนขายและบริการตามส่วนงาน (1,383)  (1,286)  (514)  (531)  -  -  27  23  (1,870)  (1,794) 
ค่าใชจ่้ายตามส่วนงาน (377)  (413)  (169)  (185)  -  -  3  2  (543)  (596) 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 196  695  124  124  24  41  (2)  1  342  861 
รายไดอ่ื้น                 51  47 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ                 95  114 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้                 488  1,022 
ตน้ทุนทางการเงิน                 (105)  (70) 
ก าไรจากการด าเนินงาน                 383  952 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                 (75)  (203) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                 (49)  (49) 
ก ำไรสุทธิ                 259  700 
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รายไดจ้ากส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มี
ดงัน้ี    
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2560  2559 

 พนับาท  พนับาท 

รายได้จากส่วนงาน    
ประเทศไทย 1,669,558  1,960,862 
ประเทศออสเตรเลีย 166,873  293,033 
ประเทศจีน 73,927  75,089 
ประเทศอินเดีย 173,511  166,149 
ประเทศญ่ีปุ่น 261,417  265,324 
ประเทศพม่า 118,108  137,106 
ประเทศอ่ืนๆ 268,040  312,488 
รวม 2,731,434  3,210,051 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ของกลุ่มกจิกำร 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีรายการกบัลูกคา้ภายนอกกิจการรายใด
รายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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12. ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค  านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด โดยแสดงการค านวณ
ดงัน้ี  

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

       (ปรับปรุงใหม่) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559 

    (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท  
(ขั้นพืน้ฐำน) 258,725 

 
700,301 

 
258,725 

 
700,301 

        

จ ำนวนหุ้นสำมัญทีอ่อกจ ำหน่ำยแล้ว 1,095,994  1,095,938  1,095,994  1,095,938 
        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.24  0.64  0.24  0.64 
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ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละงวด หลงัจากท่ีได้
ปรับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

       (ปรับปรุงใหม่) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษทั 
(ปรับลด) 258,725 

 
700,301 

 
258,725 

 
700,301 

        

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  
(ขั้นพื้นฐาน) 1,095,994 

 
1,095,938 

 
1,095,994 

 
1,095,938 

ผลกระทบจากการออกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุน้ -  66  -  66 
จ ำนวนหุ้นสำมัญ โดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก 
(ปรับลด) 1,095,994 

 
1,096,004 

 
1,095,994 

 
1,096,004 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.24  0.64  0.24  0.64 

 
13. เงนิปันผล 

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 767 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
แลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560  
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 712 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
แลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  
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14. ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 
14.1 สัญญำด ำเนินกจิกำรดำวเทยีมส่ือสำรภำยในประเทศ 
 

บริษทัไดรั้บสิทธิจากกระทรวงคมนาคมให้ด าเนินการโครงการดาวเทียมส่ือสารโดยให้บริษทัมีสิทธิในการบริหาร
กิจการและการให้บริการวงจรดาวเทียมเพื่อการส่ือสารทั้ งภายในและต่างประเทศ และมีสิทธิเก็บค่าใช้วงจร
ดาวเทียมจากผูใ้ชว้งจรดาวเทียมเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามสัญญาลงวนัท่ี 11 กนัยายน 2534 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขลงวนัท่ี 
22 มีนาคม 2535 ซ่ึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“MDE”) 
(เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (“MICT”)) 
 
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE ในอตัราร้อยละของรายไดค่้าบริการ
ท่ีบริษทัไดรั้บหรืออยา่งนอ้ยเท่ากบัเงินขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
ตน้ทุนค่าอนุญาตให้ด าเนินการขั้นต ่าคงเหลือ 386 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 405 ลา้นบาท) นอกจากน้ีภายใต้
สัญญาดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัยอมให้ดาวเทียมทุกดวงและสถานีควบคุมดาวเทียมรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามสญัญาฉบบัน้ีตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ MDE เม่ือไดด้ าเนินการก่อสร้างและติดตั้งเรียบร้อยแลว้ 

 

14.2 สัญญำร่วมทุน 

บริษทั ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (“LTC”) ไดก่้อตั้งข้ึนตามสญัญาร่วมทุน ลงวนัท่ี 8 ตุลาคม 2539 ระหวา่งรัฐบาล
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และบริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือบริษทั 
ชินวตัรคอมพิวเตอร์ แอนด ์คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน)) ภายใตส้ัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าว LTC ไดรั้บ
สิทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว เป็นระยะเวลา 25 ปี และไดรั้บสิทธิในการใหบ้ริการทางดา้น
โทรศพัทพ์ื้นฐาน โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี บริการโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัทติ์ดตามตวั ปัจจุบนั 
บริษทั เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี จ ากดั (“SHEN”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นในอตัราร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียนของ LTC ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าวเม่ือส้ินสุดปีท่ี 20 ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2559) รัฐบาลของ 
สปป. ลาว มีสิทธิในการพิจารณาการซ้ือหุน้ทั้งหมดของ LTC ท่ีกลุ่มบริษทัถืออยูด่ว้ยราคาตลาด และเม่ือส้ินสุดปีท่ี 23 
ของสัญญาร่วมทุน (ปี 2562) หากกลุ่มบริษทัมีความประสงคใ์นการด าเนินกิจการตามสัญญาร่วมทุนต่อไป กลุ่มบริษทั
มีสิทธิในการยืน่ขอต่ออายสุัญญา โดยการยืน่ความประสงคข์อขยายระยะเวลาของสัญญาต่อรัฐบาลของ สปป. ลาว แต่
อย่างไรก็ตามหากคู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายไม่มีการตกลงกันเพื่อต่อสัญญาตามเง่ือนไขขา้งต้น เม่ือครบก าหนด 25 ปี  
(ปี 2564) กลุ่มบริษทัจะตอ้งโอนหุ้นของ LTC ท่ีถืออยู่ทั้งหมดให้แก่รัฐบาลของ สปป. ลาว โดยไม่คิดค่าตอบแทน       
(หมายเหตุ 9) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของสัญญาร่วมทุน LTC ตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญา
ร่วมทุนขา้งตน้ในประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี  
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เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 SHEN และรัฐบาลของ สปป. ลาว ไดล้งนามอย่างเป็นทางการในขอ้ตกลงในการขยาย
เวลาของสัญญาร่วมทุนและสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการในการให้บริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ซ่ึงมี
ผลให ้LTC ไดรั้บการต่ออายสิุทธิในการใหบ้ริการทางดา้นโทรคมนาคมใน สปป. ลาว ต่อไปอีก 25 ปี จนถึงปี 2589 
ทั้งน้ีตามสญัญาท่ีมีการแกไ้ขใหม่ LTC จะตอ้งลงทุนในโครงการท่ีไดรั้บสิทธิตามท่ีระบุในสัญญาร่วมทุนขา้งตน้ใน
ประเทศลาวเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 25 ปี 
 

14.3 สัญญำด ำเนินกิจกำรในประเทศไทยของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวกับกำรรับส่งสัญญำณโทรทัศน์และสัญญำณ
บริกำรอนิเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทยีม และกำรให้บริกำรอนิเทอร์เน็ต 
 

ปัจจุบนัคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) (เดิมช่ือ 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”)) เป็นผูมี้อ านาจในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และการให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้ด าเนินกิจการการ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต กระจายเสียงหรือโทรทศันแ์ละโทรคมนาคมภายใตใ้บอนุญาตต่าง ๆ จาก กสทช. ดงัน้ี  
 

ประเภทใบอนุญำต วนัทีไ่ด้รับใบอนุญำต ระยะเวลำอนุญำต 
   

ใบอนุญำตทีบ่ริษัท ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 16 สิงหาคม 2559 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 26 กนัยายน 2555 20 ปี 
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบท่ีหน่ึง 7 พฤษภาคม 2558 5 ปี 

    

ใบอนุญำตทีบ่ริษัท ดทีวี ีเซอร์วสิ จ ำกดั ได้รับ   
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 21 มกราคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (LAO STAR) 28 มกราคม 2559 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (D-Channel) 28 มกราคม 2559 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (Bayon TV) 9 มีนาคม 2559 2 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (LAO PSTV) 13 กรกฎาคม 2559 2 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (LNTV 3) 13 กรกฎาคม 2559 2 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (TVK) 13 กรกฎาคม 2559 2 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ (TV LAO) 24 พฤศจิกายน 2558 2 ปี 
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ประเภทใบอนุญำต วนัทีไ่ด้รับใบอนุญำต ระยะเวลำอนุญำต 
ใบอนุญำตทีบ่ริษัท ทซีี บรอดคำสติง้ จ ำกดั ได้รับ   

ใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทศัน์ 4 มีนาคม 2556 15 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม  10 พฤศจิกายน 2558 15 ปี 

   

ใบอนุญำตทีบ่ริษทั ซีเอส ลอ็กซอนิโฟ จ ำกดั (มหำชน) ได้รับ   
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบท่ีหน่ึง 8 กนัยายน 2557 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีหน่ึง 11 ตุลาคม 2557 5 ปี 
ใบอนุญาตการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต แบบท่ีสอง 26 เมษายน 2555 5 ปี 
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบท่ีสาม 20 ธนัวาคม 2550 15 ปี 

 

 
14.4 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ี
ไม่สามารถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2560  2559  2560  2559 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 

ไม่เกิน 1 ปี บาท 70,641  72,593  24,324  24,807 
 เยน 1,392  1,392  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 318  243  309  227 
 รูปีอินเดีย 2,434  695  -  695 
 ริงกิตมาเลเซีย 42  -  42  - 
 เปโซฟิลิปปินส์ 279  30  279  30 
 หยวน 559  -  559  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 186  180  -  - 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ 255  307  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  97,769  94,506  38,364  33,381 
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  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2560  2559  2560  2559 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี บาท 34,351  52,413  19,858  25,634 
 เยน 5,061  5,500  -  - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 118  113  118  113 
 รูปีอินเดีย 3,651  -  -  - 
 เปโซฟิลิปปินส์ 210  -  210  - 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 324  375  -  - 
 ดอลลาร์นิวซีแลนด ์ -  843  -  - 
รวมเป็นเงินบาท  50,612  88,953  24,093  29,716 

         

รวมเป็นเงนิบำททั้งส้ิน  148,381  183,459  62,457  63,097 

 
14.5 ภำระผูกพนัอ่ืน 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัสญัญาทางธุรกิจ เลตเตอร์ออฟเครดิต และหนงัสือ
ค ้าประกนัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาทางธุรกิจ ดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 สกลุเงิน 2560  2559  2560  2559 
  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั  หลกัพนั 
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าท่ี          
   ตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงดิจิทลัเพื่อ         
   เศรษฐกิจและสงัคม บาท 34,597  57,750  34,597  57,750 
สญัญาเช่าดาวเทียมของลูกคา้ ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,061  3,077  3,061  3,077 
 บาท 278,695  446,827  278,695  446,827 
 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 5,000  5,000  -  - 
อ่ืนๆ บาท 41,207  41,653  15,125  14,519 
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15. หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 
กำรประเมินภำษีเงนิได้ทีป่ระเทศอนิเดยี 

 
บริษทัและเจา้พนกังานประเมินภาษีของประเทศอินเดียมีความเห็นท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัประเภทรายได ้และภาระ
ภาษีส าหรับรายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเจา้พนกังานประเมินภาษีมีความเห็นว่ารายไดข้อง
บริษทัจากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีถ่ินท่ีอยู่และไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศอินเดียแต่
สามารถรับชมและเข้าใจได้โดยผู ้รับชมในประเทศอินเดียเป็นรายได้ประเภทค่าสิทธิหรือ  Royalty ตาม
พระราชบญัญติัภาษีเงินไดข้องประเทศอินเดีย และอนุสัญญาเพื่อหลีกเล่ียงการเกบ็ภาษีซอ้นระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศอินเดีย รายได้ดังกล่าวของบริษทัจึงต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 15 บริษทัไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็นดงักล่าว โดยบริษทัมีความเห็นว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นรายไดจ้ากการท า
ธุรกิจ (business income) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษี
ในประเทศอินเดีย  
 
แต่กรมสรรพากรอินเดียยนืยนัความเห็นเดิมและไดป้ระเมินภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย จาก
รายได้ท่ีบริษทัได้รับจากผูใ้ช้บริการของบริษทั ส าหรับปีประเมิน 2541 - 2542 ถึง 2555 - 2556 (วนัท่ี 1 เมษายน 
2540 ถึง วนัท่ี 30 มีนาคม 2555) เป็นจ านวนเงินรวม 859.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 455 ลา้นบาท) เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับเป็นจ านวนเงินรวม 566.1 ลา้นรูปี (ประมาณ 300 ลา้นบาท)  
 
ทั้งน้ีบริษทัไดน้ าใบภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ท่ีผูใ้ชบ้ริการในประเทศอินเดียไดห้ักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวจ้นถึงปีประเมิน 2555 - 
2556 เป็นเงินจ านวนสุทธิ 593.8 ลา้นรูปี (ประมาณ 314 ลา้นบาท) ซ่ึงบางส่วนเป็นภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีลูกคา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบจ่ายแทนบริษทั วางเป็นหลกัประกนัส าหรับภาษีเงินได ้เงินเพิ่ม ภาษีเพื่อการศึกษาและดอกเบ้ีย รวมถึง
เบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับ และบริษทัยงัไดว้างเงินประกนัเพิ่มเติมเป็นเงินจ านวน 480.4 ลา้นรูปี 
(ประมาณ 254 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดแ้สดงเงินประกนัดงักล่าวไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 
เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2554 Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ได้มีค  าตัดสินว่ารายได้ของบริษัท จากการ
ใหบ้ริการช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ (royalty) เม่ือบริษทัไม่มีสถานประกอบการ
ถาวรในประเทศอินเดีย รายไดด้งักล่าวจึงไม่ตอ้งเสียภาษีในประเทศอินเดีย 



บริษัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

60 

ส าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับท่ีกรมสรรพากรอินเดียไดเ้รียกเก็บจากบริษทัให้ถือว่าไม่มีผล
และ ITAT ได้มีค  าสั่งให้ยกเลิกการเรียกเก็บเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษี 2541-2542, 2542-2543, 2543-2544, 
2544-2545 และ 2545-2546 ท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บจากบริษทั และ กรมสรรพากรของประเทศอินเดียไม่ไดย้ื่น
อุทธรณ์ค าตดัสินในเร่ืองเบ้ียปรับส าหรับปีประเมินภาษีดงักล่าวต่อศาล High Court ดงันั้น ค าตดัสินของ ITAT ใน
เร่ืองของเบ้ียปรับจึงถือเป็นท่ีสุด และเม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 กรมสรรพากรของประเทศอินเดียได้แจ้งคืน
หลกัประกนัท่ีบริษทัไดว้างไวส้ าหรับเบ้ียปรับและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัเบ้ียปรับส าหรับปีประเมิน 2541- 2542 ถึง 
2544 - 2545 เป็นจ านวนเงิน 162.4 ลา้นรูปี (ประมาณ 86 ลา้นบาท)  
 
จากค าตดัสินของ ITAT ขา้งตน้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอคืนเงินประกนั และภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีเหลือ
จากกรมสรรพากรของประเทศอินเดีย โดยภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายส่วนท่ีลูกคา้รับผิดชอบจ่ายแทนบริษทั บริษทัจะส่งคืน
ลูกคา้ ภายหลงัคดีตดัสินถึงท่ีสุดโดย Supreme Court  
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 กรมสรรพากรอินเดียไดย้ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาของ High Court เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 
2554 ซ่ึงพิพากษาว่ารายไดจ้ากการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไม่ถือเป็นรายไดป้ระเภทค่าสิทธิต่อ Supreme 
Court แลว้ ขณะน้ีเร่ืองอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล Supreme Court  
 
ศาลไดมี้หนงัสือลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2554 แจง้ใหต้วัแทนดา้นภาษีของบริษทัทราบถึงการอุทธรณ์ดงักล่าว ขณะน้ี
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ Supreme Court 
 

16. เหตุกำรณ์อ่ืน 
 
16.1 ตามท่ีไดมี้ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553  ซ่ึง

มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัในกลุ่มอยูห่ลายประการนั้น บริษทัเห็นว่าผลของค าพิพากษาฎีกานั้นจ ากดัอยู่
แต่เฉพาะในประเด็นท่ีว่าทรัพยสิ์นบางส่วนของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่สมควร  
สืบเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีเท่านั้น  มิไดมี้ผลให้บริษทัและบริษทัในกลุ่มตอ้ง
ไปด าเนินการใด ๆ เน่ืองจากมิใช่คู่ความในคดี บริษทัและบริษทัในกลุ่มได้ปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นไปตาม
กฎหมายและตามสัญญาดว้ยความสุจริตตลอดมา ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายและ
สัญญาท่ีจะพิสูจน์ขอ้เทจ็จริงและความสุจริตของตนต่อไปในการด าเนินการใด ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลกัการยติุธรรม 
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16.2 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2550 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นฟ้อง กทช. ส านักงาน กทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (เดิมช่ือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ต่อศาลปกครองกลาง โดยอา้งเหตุ
เร่ืองเจา้หนา้ท่ีรัฐและหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบบริษทัว่าประกอบกิจการ
โทรคมนาคมโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ หลงัจากท่ีมีการโอนขายหุ้นของ บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหม่ 

 
ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งลงวนัท่ี 8 เมษายน 2552 เรียกใหบ้ริษทัเขา้มาเป็นผูถู้กฟ้องคดีร่วมโดยก าหนดใหบ้ริษทั 
เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 4 ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้บริษทัไดย้ื่นค าให้การแกค้  าฟ้องรวมทั้งพยานหลกัฐาน ต่อศาลปกครอง
กลางซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการไปแลว้ในเดือน กรกฎาคม 2552 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองกลางไดมี้ค า
พิพากษายกฟ้อง  

 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 นายสุพงษ์ ล้ิมธนากุล ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

 
 บริษทัมีความเห็นว่าบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากคดีดงักล่าว เน่ืองจากเป็นการยื่นฟ้อง กทช. ส านกังาน กทช. 

และกระทรวงเทคโนโลยีฯ ในการละเลยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น่าจะเป็นเหตุท่ีกระทรวง  เทคโนโลยีฯ บอก
เลิกสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการกบับริษทัได ้เน่ืองจากบริษทัไดด้ าเนินการถูกตอ้งตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ 

 
16.3 เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2558 บริษทั โกลเดน้ทาวน์ฟิลม์ จ ากดั (“โจทก”์) ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา โดย

อา้งว่า บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“ไทยคม” หรือ “บริษทั”) และกรรมการของบริษทั และลูกคา้ของบริษทั 
(“จ าเลย”) ไดแ้พร่ภาพภาพยนตร์ผ่านช่องรายการโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมซ่ึงเช่าสัญญาณจากไทยคม เป็นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ซ่ึงโจทกเ์ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
 
เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา มีค าสั่งยกฟ้องบริษทัและกรรมการของบริษทัในขอ้หาร่วมกนั
ละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ของโจทก์  ปัจจุบนั โจทก์ยื่นค าขอขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและศาลอนุญาตให้โจทก์ยื่นค าอุทธรณ์ได้ภายในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 บริษทัได้รับค า
อุทธรณ์แลว้และไดย้ืน่แกอุ้ทธรณ์เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559 ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  
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16.4 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากความช ารุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศ
ออสเตรเลีย โดยคดีดงักล่าวเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2554 และเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ศาลชั้นตน้มีค าสั่งตดัสินให้ชดใช้
เงินค่าเสียหาย จ านวน 5.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย พร้อมดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 บริษทัย่อยได้ยื่น
อุทธรณ์ค าพิพากษาแลว้ และขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แต่อย่างไรก็ตามบริษทัไดบ้นัทึก
ผลกระทบของค่าใชจ่้ายดงักล่าวในงบการเงินแลว้ 

 

16.5 บริษทัมีความเห็นท่ีไม่ตรงกนัในการตีความขอ้สัญญาบางประการในสัญญาความร่วมมือท่ีมีต่อกนักบับริษทัแห่ง
หน่ึง ซ่ึงท าให้บริษทัและบริษทัดังกล่าวตอ้งยื่นเร่ืองต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาความเห็นในการตีความ 
ขอ้สัญญาดงักล่าว ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการจดัส่งเอกสารของแต่ละฝ่าย ก่อนเร่ิมสืบพยาน ซ่ึงคาดว่าจะอยู่ในช่วง
กลางปี 2560 

 

17. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของงวด 2560 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอใน
งบการเงินระหวา่งกาลปี 2560  
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

งบแสดงฐานะการเงิน            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,406,068  11,050  1,417,118  672,517     11,047  683,564 
เจา้หน้ี - อาคารและอุปกรณ์ 11,050    (11,050)  -    11,047    (11,047)  - 
   -      -   
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